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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
Прилуцький С.П.,  

магістр 

Мелітопольського державного  

педагогічного університету ім. Б. Хмельницького 

 

РОЛЬ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ 
 

Іонізуюче випромінювання – це потік електромагнітних частинок в природі, які здатні при 

симбіотичному об’єднанню з речовиною утворювати в ній іони. Простим словом іонізуюче 

випромінювання -  це є радіоактивні промені, які поділяються на α (альфа), β (бета), γ (гамма) промені.  

Загально прийнятим фактом залишається те, що радіоактивне випромінювання, негативно 

впливає на людський організм, його функціональний стан, розвиток та інше. Доказ цьому є, 

аварія на ЧАЕС імені В.Леніна, яка відбулася 26 квітня 1986 року, радіоактивні ізотопи U-235 

та S-137 в якості основних фіксованих концентратів опинилися в атмосфері, внаслідок чого 

велика кількість населення евакуйованого міста Прип’ять піддались іонізуючим опікам, а 

внаслідок і онкологічним захворюванням. Тоді людство в перший раз офіційно стикнулось з 

дією радіоактивного випромінювання на людський організм при прямому контакті.  

Але все ж таки можна проаналізувати, які саме зміни відбувалися в організмі людини під 

час дії іонізуючого опромінення. Вплив радіоактивних променів призводить до знешкодження 

шкіряних та тканинних покровів, в результаті якого утворюються ракові пухлини, променева 

хвороба та інше. Під час взаємодії іонів з складними біополімерами та макромолекулами 

відбуваються структурні зміни біологічно активних речовин та нуклеїнових кислот. Руйнація 

ліпідних мембран провокує скорочення хромосомного набору у ядрах клітини, при цьому 

рефлекторно клітини продовжують працювати у режимі метаболітичних та біохімічних 

процесів, а саме синтезу та вироблення необхідні речовини для функціонування діяльності 

внутрішніх органів та людського організму в цілому 1, с. 322. 
 

             
Рис. 1 Процес репарації ДНК 1 
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Передозування радіоактивними елементами викликають фатальні наслідки у вигляді 

пошкодження молекули ДНК, а саме через мутаційні процеси у геномах та розривах азотистих 

основах. При невеликих дозах опромінення відбувається процес репарації ДНК, тобто 

регенерація ушкоджених ділянок макромолекули. 

Іонізуюче випромінювання відноситься до факторів екзогенного середовища та здатне 

провокувати розвиток генетичних захворювань у різному генотипі. Таким чином, спадкова 

форма проявів хвороб для кожного індивідуальна та зумовлений особливою генетичною 

конструкцією організму. Такі дані, щодо особливостей індивідуальних генетичних даних дає 

змогу сучасній науці створювати новітні та інноваційні методи своєчасної профілактики, 

діагностики спадкових хвороб та можливість їх усунення 2, с. 114. 

Отже, в результаті можна зробити такі висновки, іонізуюче випромінювання має суцільне 

використання у багатьох галузях наукових досліджень та медицині, а саме рентгенівське 

випромінювання, що дозволяє проводити діагностику стану внутрішніх органів шляхом утворення 

рентгенівських знімків; розробка інноваційних технологій в галузі повноцінного дослідження 

усесторонніх факторів дії радіації на організм людини – необхідна сучасній науці в якості 

біологічних та медичних розробок, задля убезпечення людини від негативного впливу радіації. 
 

Література: 
 

1. Губський Ю.І. Біологічна хімія. Підручник. – Київ. – Вінниця: Нова книга, 2000. –322 с. 

2. Помогайбо В. М. Петрушов А. В. «Генетика людини» — Київ: Академія, 2014. - 114 с. 

 

 

Сухова Екатерина Владимировна, 

студентка II курса магистратуры, биологического факультета 

Запорожского национального университета 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У 

УЧАЩИХСЯ 1 И 5 КЛАССОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ 

УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Хорошо известным фактом в возрастной физиологии является неуклонное уменьшение 

пульса с возрастом, как результата изменения лабильности синусового узла и становление более 

совершенных форм нейрогуморальной регуляции сердца. Также подтвержденным фактом 

является повышение АД с возрастом, идущее параллельно росту скорости распространения 

пульсовой волны по сосудам мышечного типа и связанное с повышением их тонуса. 

Опираясь на этот факт были исследованы частота сердечных сокращений (ЧСС) и 

артериальное давление (АД) детей 1 и 5 классов в разные периоды учебного года. Результаты 

исследования показали, что от 1 класса до 5 класса наблюдалось закономерное увеличение АД и 

уменьшение частоты сердечных сокращений. (рис.1-4). Однако у учащихся 1 класса (6-7 лет) 

систолическое и диастолическое давление больше у девочек, чем у мальчиков (разница давления 

в сентябре составила 1,9 мм рт. ст.). Начиная с 5 класса (11-12 лет) давление у мальчиков 

постепенно увеличивается на 3,2 мм рт. ст. 

Аналогичные соотношения между показателями артериального давления у учащихся 7-17 

лет наблюдали Н. М. Коренева [3] и Г. С. Яровая [4]. 
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Изучение влияния учебной нагрузки на функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы у учащихся 1 и 5 классов показало, что с понедельника по пятницу в разные периоды 

учебного года (сентябрь и апрель) наблюдается снижение артериального давления, достоверным 

это снижение является как для систолического, так и для диастолического давления (рис.1-4). 
 

 
Рис.1 Изменение средних показателей АД 

и ЧСС девочек 1 класса с понедельника по 

пятницу в разные периоды учебного года 

Рис.2 Изменение средних показателей АД и 

ЧСС мальчиков 1 класса с понедельника по 

пятницу в разные периоды учебного года 

Примечание: рассчитано и составлено автором 

 
Рис.3 Изменение средних показателей АД и 

ЧСС девочек 5 класса с понедельника по 

пятницу в разные периоды учебного года 

Рис. 4 Изменение средних показателей АД и 

ЧСС мальчиков 5 класса с понедельника по 

пятницу в разные периоды учебного года 

Примечание: рассчитано и составлено автором 

Преобладание у школьников сдвигов артериального давления в сторону его уменьшения 

к концу учебного года объясняется усталостью, развивающейся под влиянием умственной и 

статической нагрузки, а также более низким функциональным состоянием сердечно-

сосудистой системы учащихся. 

Высокое значение диастолического артериального давления (ДАД) в сентябре (1 полугодие) 

свидетельствует о гиподинамии и вызывает склонность к системному спазму мелких сосудов, 

поэтому ДАД можно использовать как один из диагностических показателей реакции 

организма школьников на учебные нагрузки. 
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В литературе приводятся достаточно противоречивые данные. Некоторые исследователи 

указывают, что на фоне усталости школьников во время учебной деятельности систолическое 

давление повышается вследствие нарушения соотношения между возбудительными и 

тормозными процессами, другими исследователями выявлен беспорядочный характер 

изменений этого показателя. В частности, есть данные о том, что длительная учебная нагрузка 

вызывает существенные сдвиги гемодинамики: повышение всех видов артериального 

давления и нарушение координированного взаимодействия центральных и периферических 

звеньев гемодинамики. [1,2]. 

С возрастом происходит постепенное уменьшение частоты сердечных сокращений. Так, 

пульс у учащихся 1 класса колебался от 95 до 82 уд. /мин, а у учащихся 5 класса – 75-69 уд/мин, 

причем, у девочек в разные возрастные периоды частота сердечных сокращений выше, чем у 

мальчиков. Вместе с тем наблюдаются достоверные изменения частоты сердечных 

сокращений под влиянием учебной нагрузки в течение недели в сентябре и апреле. 
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Функционирование сердечно-сосудистой системы ребенка в процессе развития и под 

влиянием учебной деятельности. Москва: Медицина, 1985. C.75-84. 

3. Коренева Н.М. Показатели артериального давления у школьников г.Харькова : 

Сб.науч.трудов. Харьков, 2008. Вып.98 С.99-104. 

4. Яровая Г.С. Показатели артериального давления у сельских школьников. Охрана 
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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
Корх В.В., 

магістрант кафедри економіки та цифрового бізнесу 

Державного університету інтелектуальних технологій та зв’язку 

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ 

БАНКУ 

 
Фінансова глобалізація, формування загальносвітового фінансового ринку, вільне 

переміщення ресурсів, товарів, інформації та капіталу стають основними рисами сучасного 

світового економічного середовища, в якому функціонують господарюючі суб'єкти, 

включаючи банки. Дані тенденції розвитку світової господарської системи сприяють 

консолідації банківського капіталу; скорочення частки традиційних банківських операцій на 

користь збільшення нових; витіснення інвестиційним бізнесом традиційного депозитного та 

процентного банківського бізнесу; підвищення ринкової вартості банку, як домінуючої мети 

банківського менеджменту; уніфікації та стандартизації фінансових послуг, бізнес-процесів, 

національних банківських систем. Перед більшістю україньских  комерційних банків сьогодні 

стоїть проблема пошуку шляхів більш ефективних способів банківської діяльності, нових 
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організаційних структур, методів роботи з клієнтами, підвищення якості та активного 

використання принципів стратегічного управління, формування стратегії розвитку та 

освоєння сучасного інструментарію її реалізації. 

Необхідно визнати, що в вітчізняної банківській практиці відсутній досвід успішної 

розробки і реалізації банківської стратегії та ефективного застосування механізмів стратегічного 

управління. Залишаються неопрацьованими питання методологічного і методичного 

забезпечення банківського стратегічного управління, адаптації сучасних концепцій та  теорій 

стратегічного менеджменту до застосування на практиці в українських  комерційних банках. 

Проведений аналіз еволюції концепцій стратегічного управління показав, що центральним 

питанням стратегічного управління є пошук стійких конкурентних переваг організації. Теорія 

стратегічного управління в своєму розвитку виділяла внутрішні джерела конкурентної 

переваги в концепції планування і ресурсної концепції, зовнішні джерела в концепції 

позиціонування і взаємодоповнення внутрішніх і зовнішніх джерел в концепціях 

стратегічного управління в постіндустріальній економіці. 

Сучасне уявлення про конкурентні переваги організації базується на ресурсної концепції 

та коніепііі динамічних здібностей. Згідно з якими організації всередині галузі можуть бути 

неоднорідними з точки зору контрольованих ними стратегічних ресурсів, які є джерелом 

економічних рент. Ресурсна концепція підкреслює унікальність кожної організації та вважає, 

що ключем до прибутковості є не повторення моделі поведінки інших організацій, а 

використання відмінностей між ними. Отже, створення конкурентної переваги передбачає 

формулювання і реалізацію стратегії, заснованої, перш за все, на внутрішніх чинниках, на 

унікальності ресурсів і здібностей кожної організації. 

Сучасний стан банківської конкуренції та конкурентоспроможності комерційних банків 

характеризується також наявністю взаємозалежних систем, якими стають стратегічні союзи, 

економічні мережі та інші форми кооперативних зв'язків. Тому ще однією концепцією, 

актуальною для розробки стратегії сучасного комерційного банку, є мережева концепція. В 

останні десятиліття мережевий принцип організації став одним із лейтмотивів змін в 

управлінні конкурентоспроможними компаніями. Його суть полягає в заміні багаторівневих 

ієрархій кластерами фірм або спеціалізованих бізнес-одиниць, що координуються ринковими 

механізмами замість адміністративних. 

Істотним фактором конкуренції і конкурентоспроможності банків є ексклюзивні 

відносини, які виражаються у взаємодії відповідно до своїх фінансових інтересами банків 

один з одним і / або наявності особливих довірчих відносин з клієнтами. Такі відносини 

доповнюють внутрішні здатності банків і сприяють вилученню «отношенческих рент». 

І, нарешті, в якості основи для розробки банківської стратегії може бути використана 

конкурентна коніепіія М. Портера. оскільки пропонує обмежену кількість ключових стратегій, 

дотримання яких забезпечить банку вигідні ринкові позиції. Модель Портера дозволяє 

визначити позиційне структурний перевага банку на ринку банківських і фінансових послуг. 
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Михайлова К.М., 

студентка Навчально-наукового Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка 

 

ВИКОРИСТАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ВИМІРЮВАНЬ ГЕРТА 

ГОФСТЕДЕ В МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ТА 

МАРКЕТИНГУ 

 
Герт (Герард Хендрік) Гофстеде (3 жовтня 1928 Харлем, Нідерланди - 12 лютий 2020) – 

нідерландський соціолог, який запропонував сукупність показників, що визначають культурні 

характеристики різних народів на основі досліджень, проведених протягом 1960-х та 1970-х 

років. У травні 2008 року Wall Street Journal включив Гофстеде в двадцятку найбільш 

впливових інтелектуалів в сфері бізнесу. Одним із його найвідоміших досліджень є типологія 

культурних вимірювань, що вважається основою крос-культурної комунікації у 

міжнародному менеджменті.  

Використовуючи інформацію, отриману з факторного аналізу, Гофстеде описує вплив 

культури суспільства на індивідуальні цінності його членів, а також визначає, як ці цінності 

впливають на поведінку окремих індивідів. Типологія заснована на ідеї про те, що цінність 

може бути розподілена по шести вимірах культури. До цих вимірів відносяться:  

 рівень дистанції з владою; 

 співвідношення колективізму та індивідуалізму;  

 співвідношення фемінності проти маскулінності;  

 рівень уникнення невизначеності (а також емоційної реакції на невизначеність);  

 орієнтація у часовому просторі (довгострокова перспектива проти короткострокової); 

 рівень дозволеності (або навпаки, стриманості та аскетизму).  

Гофстеде підкреслює, що вимірювання культур є лише основою, яка допомагає полегшує 

прийняття рішень у тій чи іншій сфері діяльності. Існують і інші фактори, які підлягають 

розгляду, наприклад особисті якості, історія сім’ї і особисті уявлення про добробут. 

Запропоновані вимірювання не можуть передбачити поведінки окремих індивідів, проте 

можуть оцінити поведінку споживачів на ринку в цілому, тому є дуже актуальними для тих, 

хто будує маркетингову стратегію та опирається на цільову аудиторію при прийнятті 

маркетингових рішень. 

Теорія Гофстеде використовується у різних сферах в якості парадигми для досліджень, 

особливо в крос-культурної психології, міжнародному менеджменті та крос-культурної 

комунікації. Цю типологію можна вважати найбільш відомою і популярною, що пояснюється 

вдало знайденим набором універсальних параметрів, придатних для аналізу культур організацій, 

незалежно від того, в якій країні вони знаходяться та в якому культурному контексті ведуть свою 

діяльність. Наведемо стислу характеристику кожного з шести вимірювань: 

1. Рівень дистанції з владою 

Індекс дистанції влади визначає сприйняття влади людьми та ступінь очікування її 

нерівномірного розподілу.  

Чим вищий цей показник, тим більше в суспільстві наявна чітка ієрархія, у якій ніхто не 

сумнівається і такі явища як революції чи протести є рідкісними. Лідери вважають себе 

повністю компетентними для прийняття рішення, і підлеглі очікують, що їм скажуть, що 

зробити. Прикладом є Росія, Мексика, Китай, Сінгапур, В’єтнам, Франція, Таїланд, Україна. 
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Якщо показник дистанції з владою низький, люди все частіше ставлять під сумнів рішення 

верхівки і намагаються розподілити владу між різними верствами населення. Запорукою 

успіху вважаються консультації і кооперація, а лідери опираються на свої навички та особисті 

якості, а не на власний авторитет. Приклади: Люксембург, США, Нідерланди, Ізраїль, 

Німеччина, Великобританія, Норвегія, Ірландія. 

2. Співвідношення колективізму та індивідуалізму 

Цей показник досліджує, наскільки люди є інтегрованими у групи. Індивідуалістичні 

суспільства мають нещільні зв’язки, які часто стосуються лише особи з її найближчою 

родиною. Вони підкреслюють "я" проти "ми". До того ж, у таких культурах цінується особиста 

недоторканість та прослідковується індивідуальний фокус на успіх. Приклади: США, 

Великобританія, Нідерланди, Франція, Ірландія, Норвегія, Німеччина, Люксембург, Ізраїль. 

Суспільства, у яких переважає колективізм мають тісно інтегровані стосунки, що 

пов'язують сім'ї у великі групи (клани). Ці групи безперечно лояльні і підтримують один 

одного, коли виникає конфлікт з іншою групою. Також можна прослідкувати фокус на 

приналежність до якоїсь групи та емоційну залежність від організацій. Приклади: Литва, 

Росія, Мексика, країни колишньої Югославії, країни Кавказу, Україна. 

3. Співвідношення фемінності проти маскулінності 

У цьому вимірюванні маскулінність визначається як «надання суспільством переваги 

досягненням, героїзму, наполегливості і матеріальніим винагороди за успіх» (що 

спостерігається у таких країнах, як Мексика, Ірландія, Великобританія, Росія, Китай, 

Німеччина, США, Люксембург, Сінгапур). Фемінність же уособлює «надання переваги 

співпраці,  турботі про слабких, комфорті і якості життя в цілому» (прикладами таких країн є 

Литва, країни колишньої Югославії, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Україна). Цікавим фактом 

є те, що у деяких країнах (в основному мусульманських) цей вимір знаходиться під 

забороною, адже там присутні чітко визначені релігією ролі чоловіка та жінки у суспільстві. 

4. Рівень уникнення невизначеності 

Рівень уникнення невизначеності визначається як «толерантність суспільства до 

неочікувнаих подій», в якій люди сприймають якусь несподівану подію (або не сприймають) 

як статус-кво. По суті це можна перефразувати таким чином, що одні суспільства прагнуть 

уникнути невизначеності, а інші – не особливо бояться невизначеності у майбутньому та є 

більш адаптивними.  

У країнах з високим бажанням уникнути невизначеності можна спостерігати високий 

рівень стресу та страху, необхідність мати чіткі ролі та структури, а також відчуття відсутності 

контролю над ситуацією, «все уже вирішено зверху». Приклади: Росія, країни колишньої 

Югославії, Франція, Мексика, Китай, Україна. 

У країнах, де бажання уникнути невизначеності досить низьке, заохочуються зміни та 

новинки, людям комфортно без чітких ролей і структур, а також існує віра в те, що ми самі 

можемо вплинути на наше життя, без «вказівок зверху». Приклади: Норвегія, США, 

Великобританія, Ірландія, В’єтнам, Сінгапур, Ізраїль. 

5. Орієнтація у часовому просторі 

Цей індекс пов'язує зв'язок минулого з поточними та майбутніми діями/викликами. У 

країнах, що орієнтовані на короткострокову перспективу існує фокус на швидких результатах, 

важлива особиста стабільність і традиції, а також спостерігається віра у абсолютне добро і 

абсолютне зло (США, а також ті країни, яким нав’язувалися західні цінності (пострадянські 

країни у 90-х, коли все американське вважалося елітарним). У країнах, що орієнтовані на 

довгострокову перспективу, вищою цінністю є адаптація та уміння вирішувати проблеми тут 

і зараз, а вільний час та відпочинок не так важливі, головне результат (Китай, Японія). 
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6. Рівень дозволеності (індекс щастя) 

Цей показник був введений у 2010 році і частково базувався на дослідженні, проведеному 

Майклом Міньковим, болгарським соціологом і автором обширного дослідження світових 

цінностей. Також даний індекс тісно пов’язаний із дослідженням рівня щастя людей у різних 

країнах, яке частково опирається на те, чи може людина задовольнятися простими радощами 

життя та довзволяти собі більше. 

У країнах, де існує високий рівень дозволеності, менший моральний тиск з боку суспільства, 

панує гендерна рівність, свобода слова, а посмішка – це норма (США, країни Скандинавії). А у 

країнах з низьким рівнем дозволеності можна спостерігати відчуття безпорадності (списування 

проблем на обставини), чітко визначені гендерні ролі в суспільстві, низький рівень свободи слова 

та сприйняття посмішки як лицемірства (Росія, Україна (а також більшість пострадянських країн).  

Використання культурних вимірювань Гофстеде може бути найдзвичайно ефективним у 

міжнародній діловій практиці. Їх можна використовувати при формуванні команди, налагодженні 

комунікаційних процесів та управлінні бізнесом. До того ж, індекси Гофстеде є дуже корисними у 

сфері міжнародного маркетингу, коли підприємець чи організація експортує свою продукцію на 

зовнішні ринки і має побудувати маркетингову стратегію, опираючись на основні потреби та 

мотивації цільової аудиторії. До того ж, стикаючись з новим культурним середовищем, менеджер 

може уникнути потенційних непорозумінь, використавши вищенаведену інформацію.  
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АНАЛІЗ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ 
  

Важливе значення у економічній політиці держави відіграють видатки державного бюджету. 

Стратегічними стають завдання, які пов’язані з ефективним формуванням обсягу та структури 

видаткової частини державного бюджету, а це повʼязано з прискоренням економічного 

зростання і підвищенням показників рівня економічного розвитку і добробуту країни. Все це 

неможливо без підвищення ефективності роботи державних інститутів, які б забезпечували таку 

макроекономічну політику, котра передбачає структурні зміни. Особлива увага в реалізації такої 

https://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss1/8/?&sa=U&ei=9owuVLrgCIfXaqzngIgJ&ved=0CEsQFjAJ&usg=AFQjCNFBrStE0AJaAVPLrpU8s-lDqibYvw
https://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss1/8/?&sa=U&ei=9owuVLrgCIfXaqzngIgJ&ved=0CEsQFjAJ&usg=AFQjCNFBrStE0AJaAVPLrpU8s-lDqibYvw
https://www.hofstede-insights.com/product/%20compare-countries/
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політики приділена належному фінансуванню всіх сфер економіки та сприятливому 

інвестиційному клімату. Негативним явищем, котре сповільнює такі процеси є все ще 

відсутність ефективної системи контролю державних видатків і дієвих механізмів раціонального 

використання державних коштів, а відтак державного фінансового контролю. Відсутність 

належного регулювання призводить до того, що досить часто затримується фінансування 

певних статей видатків або витрачання бюджетних коштів державними структурами не за 

цільовим призначенням. Подібні процеси підривають довіру до державної влади, яка 

намагається впливати на ситуацію проводячи реформи, але кардинально ситуацію не змінює.  

Структура видатків бюджету визначає ефективність впливу держави на економічний 

розвиток і відбиває пріоритетність реалізації функцій держави. Якщо розглянути структуру 

державних видатків України за останні п’ять років, то можна зауважити його соціальну 

спрямованість. Важливо зазначити, що при стабільному збільшенні загального обсягу 

видатків державного бюджету, динаміка видатків за функціональною класифікацією не 

зберігає постійності в обсягах.  

Найбільше зростання темпів приросту відбулося у видатках соціального спрямування. 

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення зросли з  151,965 млрд. грн у 2016 р. і 

станом на жовтень 2021 р. становили 241,700 млрд. грн. У загальному обсязі їх частка коливалася 

в межах 22,2% - 25,15% за відповідний період.[2] Це четверта частина фінансових ресурсів, що 

спрямована на видатки соціального характеру і найвагоміша частка у соціальних видатках. 

Суттєво збільшилися видатки на охорону здоров’я за аналізований період. У 2016 р. їх 

частка у видатках державного бюджету становила 1,82% , що у грошовому виразі дорівнювало 

12,456 млрд. грн. У 2019 р. частка видатків на охорону здоров’я подвоюється і у 2021 році 

досягає свого максимального значення 11,42%. Якщо у загальному обсязі видатків 

державного бюджету за 2016 р. вони становлять найнижчий показник, то станом на 1 жовтня 

2021 р. ця стаття займає третє місце.[2] 

Видатки на освіту - ще один важливий напрям державних видатків, який порівняно з 

розвинутими країнами не фінансується на належному рівні. У суспільстві з високим рівнем 

розвитку освіті приділяється особлива увага. Зв'язок освіти і доходів населення має бути для 

держави основним мотивуючим аспектом для достатніх інвестицій. Це головний напрям 

створення людського капіталу. Однак в Україні даний показник за аналізований період 

коливається в межах 4% - 5 % в загальному обсязі державних видатків. Найнижчий рівень цих 

видатків був зафіксований у 2011 році на рівні 27,232 млрд. грн. У 2016 році вони становили 

34,825 млрд. грн., а у 2019 р. відбулося їх збільшення до 51,657 млрд. грн., та вже на кінець 

третього кварталу 2021 року скорочуються до 44,067млрд. грн. [2] 

Видатки на економічну діяльність теж виявляють постійну динаміку до зростання. 

Аналізуючи статистичні дані за 2016-2021роки можна зауважити, що їх частка у загальному 

обсязі видатків зросла з 4,59% до 9,59% за відповідні роки. Пожвавлення даної статті, у 

порівнянні з іншими статтями державних видатків,  було доволі поступовим і рівномірним.  

Відбулося також збільшення  видатків  на  загальнодержавні функції з 117,925 млрд. грн. 

у 2016 році до 168,206 млрд. грн. у 2019 р., що було зумовлено зростанням витрат, зокрема, на 

проведення виборів, а також на обслуговування державного боргу. Дана стаття у структурі 

видатків державного бюджету займає друге місце за величиною.[2] 

Особливо важливою статтею вже вісім років поспіль є видатки на оборону держави. 

Враховуючи економічні і політичні обставини нашої країни зростання цієї статті видатків є 

необхідним кроком для України. Даний напрям видаткової частини державного бюджету 

значно збільшувався з року в рік. У  2014 р. вони зросли у два рази до попереднього періоду і 

становили 27,363 млрд. грн. В наступному році даний показник знову майже подвоюється. У 
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2016 році його сума досягає позначки 59,348 млрд. грн.[1] В загальному обсязі державних 

видатків бюджету дорівнює 8,7%. Максимальна величина видатків на оборону становить у 

2020 р. – 117,504 млрд. грн., що становить 11% усіх видатків.[2]  

Загалом, питання оптимального розподілу бюджетних ресурсів між напрямами соціально-

економічного розвитку держави та забезпечення відповідності структури видатків бюджету є 

актуальним і стратегічним. Протягом багатьох років не втрачає актуальності і проблема 

зростання державних видатків, що призводить до дефіциту державного бюджету. А це в свою 

чергу призводить до питань пов’язаних з фінансуванням важливих галузей економіки. 

Окремої уваги заслуговує питання зростання державного боргу, який також змінює обсяг 

видатків. Трансформація системи державних видатків сприятиме посиленню позитивного 

впливу бюджетної політики на соціальний розвиток та економічне зростання країни.  
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ГЛОБАЛІЗМ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

СУЧАСНИХ КРАЇН 
 

В сучасному світі глобалізаційні процеси стали невід’ємною складовою частиною 

суспільного життя всіх країн світу та сприяють посиленню взаємозв'язку їх економік, 

невидимому злиттю кордонів усіх держав. Глобалізація світової економіки на сучасному етапі 

світового розвитку є дедалі відчутнішою та інтенсивнішою, і характеризується повною 

уніфікацію та стандартизацією економічного, політичного, соціального і духовного життя 

планетарного суспільства та його державно-національних моделей [1]. 

Глобалізація економіки характеризується інтернаціоналізацією господарського життя, 

тобто посиленням взаємозв’язків між національними економіками різних країн, що 

проявляється у: а) інтенсифікації процесів обміну товарами та послугами; б) значному 

розширенні міжнародного руху капіталів; в) пожвавленні трудових міграційних процесів г) 

поглибленні міжнародних науково-технічних зв’язків. 

Ключовим процесом економічної глобалізації є розвиток міжнародної економічної інтеграції, 

що проявляється в мінімізації відмінностей між економічними суб’єктами — представниками 

різних країн. Цей процес відбувається у двох напрямах: транснаціоналізації економічної діяльності 

та її регіоналізації, утворенні міждержавних інтеграційних угрупувань, що визначає глобальну 

інтеграцію як один з ключових аспектів процесу глобалізації економіки [2, c. 28-29].  

Функціонування економіки у процесі глобалізаційних світових трансформувань 

найбільшою мірою відображається через міжнародну торгівлю. В результаті поглиблення 

процесу міжнародного територіального поділу праці, що особливо інтенсифікувався в другій 

половині ХХ століття, відбувається інтенсивний розвиток міжнародної торгівлі. Це доводить 

http://treasury.gov.ua/main/uk/index
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense
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той факт, що обсяг міжнародної торгівлі за 40 років до Другої світової війни зріс лише у 2 

рази, а протягом наступних 50 років - у 30 разів. Сьогодні така тенденція розвитку світової 

торгівлі та примноження обсягів торгових відносин зберігається [3].  

Глобалізація володіє значними можливостями для досягнення більш ефективного процесу 

виробництва в країні завдяки збільшенню потужності економіки шляхом зміни масштабу та 

зниження витрат, поглибленню поділу праці. Економія на масштабах виробництва потенційно 

може призвести до скорочення витрат і зниження цін, і відповідно, до стійкого економічного 

розвитку. У результаті раціоналізації виробництва на глобальному рівні та поширення 

передових технологій, а також, впровадження інновацій у світовому масштабі глобалізація 

може забезпечити зростання продуктивності праці [4]. 

Процеси глобалізації світового господарства мають двоїстий характер впливу на суб'єкти 

світової економіки, тобто поряд із позитивними рисами, проявляються негативні. Варто 

зазначити, що результати глобалізації проявляються для окремих країн по різному у зв'язку з 

їх не однаковим рівнем економічного розвитку.  

Позитивний прояв глобалізації для розвинених економік проявляється у наступному: а) 

зростанні обсягів зовнішньої торгівлі в результаті поглиблення спеціалізації країн; б) 

отриманні доступу до дешевих та дефіцитних ресурсів внаслідок лібералізації ринку; в) 

інвестиційній експансії національного капіталу на закордонні ринки, де може спостерігатися 

дефіцит капіталу та висока дохідність його використання. Але при цьому, поряд із 

позитивними можна виділити й негативні наслідки глобалізації для розвинених країн, а саме: 

1. Неконтрольований приплив дешевої робочої сили. 

2. Зменшення податкових надходжень та рівня керованості фінансовим сектором, через 

використання ТНК офшорних зон, що цілком легальними методами мінімізують обсяг оподаткування. 

3. Інтенсифікація процесів міграції та відкритість ринків супроводжуються 

кримінальними та терористичними загрозами для окремих країн. 

У цілому глобалізаційні процеси мають переважно позитивні наслідки для промислово 

розвинених країн, що значною мірою визначається їх великим виробничо-технічним та 

фінансово-економічним потенціалом. Водночас для країн з менш розвиненою економікою 

соціальні та економічні наслідки доволі суперечливі й більшою мірою проявляються 

негативно. З-поміж позитивних аспектів соціально-економічних наслідків для менш 

розвинених країн слід зазначити: розширення ринків збуту продукції; запровадження 

використання новітніх технологій; залучення інвестицій; зростання конкуренції, що сприяє 

підвищенню ефективності національних виробників, зниженню цін на продукцію, 

покращенню якості товарів та послуг; д) доступ до дефіцитних ресурсів інших країн; 

При цьому можна виокремити ряд негативних проявів глобалізації, серед яких: поглиблення 

диспропорції на світовому ринку, оскільки встановлюються монопольні позиції високорозвинених 

держав, а менш розвинені — залишаються поза конкуренцією.; зростання залежності економіки 

країни від зовнішньоекономічної кон'юнктури, що супроводжується неспроможністю уряду 

контролювати макроекономічні показники; вилучення ресурсів із країни; уніфікація світового 

суспільного устрою призводить до його стандартизації, при цьому втрачається самобутність 

національностей, відбувається витіснення національних звичаїв та традицій [2 с. 46-49].  

Тому на сьогодні світове суспільство має переосмислити фундаментальні принципи 

економічної діяльності в умовах глобалізації. Тенденції та суперечності, які склалися на 

сучасному етапі розвитку світової економіки, свідчать про те, що вже постала необхідність 

формування нового соціально-економічного устрою, що має відповідати викликам сучасності, 

активно спрямовувати міри для усунення різних форм нерівності, стимулювати розвиток 

середнього класу, забезпечувати доступ до обмежених ресурсів. 
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На сьогодні для України постає необхідність становлення довгострокової 

зовнішньоекономічної стратегії, задля успішної її інтеграції в глобалізаційне поле світового 

господарства. Глобалізація ставить Україну перед питанням визначення її місця в сучасному 

світі та становлення цілей розвитку – чи буде це модель повноправного партнерства на 

світовій арені чи експортно-сировинна модель розвитку [5].   

Отже, в сучасну епоху Україна повинна реалізовувати стратегію процесів глобалізації, що 

передбачає вдосконалення законодавства, інтеграцію, зміцнення національної валюти, 

налагодження експортно-імпортних зв’язків, спрямування інвестицій на розвиток інфраструктури, 

поліпшення рівня життя населення та ін., задля становлення економічної стабільності та одержання 

права бути повноправним, конкурентоспроможним учасником дій на світовій арені.  
 

Література: 
 

1. Шевченко О. М. Солод О. С. Глобалізація та аналіз її впливу на економічні процеси в 

Україні  Молодий вчений. 2017. №10 (50). С. 1106-1108. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/ 

2017/10/248.pdf 

2. Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування та 

розвитку: монографія / за ред. Куцик П. О. Ковтун О. І. Башнянин Г. І. Львів: Львівська 

комерційна академія, 2014. с. 28-49 

3. Крисенко К. А. Глобалізація та її наслідки для економіки країн світу URL: 

http://center.kr-admin.gov.ua/index.php?q=Elibr/27.html 

4. Павленко О. П. Глобалізаційний аспект: позитивні та негативні наслідки URL 

http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/Economics/3_109746.doc.htm 

5. Тарханова Н. О. Глобалізація світового господарства та її вплив на економічний 

розвиток України Вісник Донбаської національної академії будівництва та архітектури. 2013. 

№ 2. С. 98-103. 

 

 

Стирський М.В., 

доцент кафедри економічної теорії 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

СТРУКТУРА АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В КОНТЕКСТІ 

ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Уповільнення розвитку вітчизняної економіки, раннім індикатором якого виступило 

скорочення капітальних вкладень, отримало на початку 2020 року додатковий негативний 

імпульс у формі протиепідемічних обмежень. Своєю чергою проблеми реального сектору 

національної економіки позначилися на результативності її фінансової сфери. Зокрема, 

український банківський сектор  за підсумками 2020 року отримав прибуток, що виявився 

майже на третину меншим за аналогічний показник попереднього періоду [1]. Але вже у 

першому півріччі 2021 року було досягнуто куди кращих результатів: сукупно прибуток 

вітчизняного банківництва виявився вищим більш як на чверть і досяг 31 млрд. грн [2]. 

Водночас залишається відкритим питання, чи такі здобутки вітчизняної банківської системи 

зможуть забезпечити достатній позитивний влив на реальну економічну активність, 

забезпечивши її відновлення бодай до до кризового рівня. Це вимагає глибшого вивчення 

структури активів комерційних банків України у їхній динаміці. 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/
http://center.kr-admin.gov.ua/index.php?q=Elibr/27.html
http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/Economics/3_109746.doc.htm
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Як можна судити із статистики, оприлюднюваної Національним банком України, загальна 

вартість активів вітчизняних банківських інститутів у першому півріччі 2021 року зросла на 

7,6%, що дещо менше, аніж результат аналогічного періоду попереднього року – 10,5% [3]. При 

цьому головний вклад у зростання показника здійснили кредитні установи із приватним 

капіталом – 44,26%, в той час як активи державних банків навіть зменшилися на 2,1%. Сам факт 

скорочення обсягів майна державних фінансових інститутів міг би вважатися некритичним, 

якщо б вони не посідали чималу частку українського ринку банківських послуг. Станом на 1 

липня 2021 року частка банків з участю держави складала 53,66% загальної вартості активів 

(іноземних банків та банків з приватним капіталом – 28,9% та 17,43% відповідно). Варто 

відзначити, що це помітно менше, аніж в аналогічні моменти часу попередніх років. Але це не 

скасовує тієї обставини, що саме зрушення у структурі активів цього сегменту банківської 

системи відчутніше позначатимуться на перспективах розвитку бізнесу. 

Попри це державні фінансові інститути нині демонструють типово низький рівень 

активності у кредитному сегменті ринку фінансових послуг: за підсумками першого півріччя 

2021 року обсяги кредитів та заборгованості клієнтів у їхніх активах складали лише 19,34% 

(за аналогічний період 2020 року – 17,61%, а 2019 – 20,6). Натомість для іноземних банків та 

банків з приватним капіталом відповідні частки досягали 39,18% та 42,12%. Якщо ж не брати 

до уваги кредити надані домогосподарствам, то частка майна державних банків, потенційно 

здатна підтримувати внутрішній виробничий потенціал, виявиться невиправдано малою – 

14,24% (30,31 та 29,17% для інших груп банків відповідно) [3]. 

При цьому державні банки уже класично виявляють чималий інтерес до облігацій 

внутрішньої державної позики. У 2020 році на них припало 32,65% вартості активів кредитних 

інститутів із державним капіталом, що помітно більше, аніж у 2019 році (23,85%), але близько 

до показника 2018 року (29,69%). Тенденції першого півріччя 2021 року дозволяють припускати, 

що показник залишатиметься стабільно високим. Таким чином державні банки істотно 

сприяють обслуговуванню фінансових потреб центральних органів управління, але нехтують 

запитами приватного бізнесу. Справедливо, однак, буде зазначити, що приватні банки також не 

відмовляються від отримання гарантованого, не обтяженого надмірними ризиками доходу. 

Якщо у першому півріччі 2020 року банки з іноземним капіталом володіли державними 

борговими зобов’язаннями у розмірі 6,44% їхніх активів, то у першому півріччі 2021 року – вже 

9,45%. Для вітчизняних банківських установ з приватним капіталом відповідні значення склали 

11,07 та 21,74% відповідно [3]. При цьому йдеться про усереднені значення, в той час як окремі 

банки утримували станом на 1 липня 2021 року у формі ОВДП значно більшу частку свої 

активів: до прикладу, Український банк реконструкції та розвитку – 81,77%, Банк Авангард – 

76,79%, БТА Банк – 73,66%, Юнекс Банк – 63,28%, Акордбанк – 59,73%, РВС Банк – 59,03%. 

Таким чином ці фінансові установи радше виконували щодо своїх власників функцію інститутів 

спільного інвестування, аніж банків. 

З викладеного вище випливає, що попри позитивні зрушення у комерційній діяльності 

вітчизняних банківських установ, вони наразі не можуть виступити повноцінним агентом 

якісних змін у реальному секторі національної економіки. Для докорінної ж трансформації 

ролі вітчизняних кредитних інститутів необхідно скоротити їхню участь у перерозподілі 

грошових потоків через державні цінні папери та переглянути перелік банківських установ, 

які виконуватимуть функцію ґрунтованого на засадах державної власності кредитора бізнесу. 
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Серед факторів що впливають на соціалізацію підростаючого покоління на ряду з сім’єю, 

навчанням у школі, спілкуванням з однолітками виділяють важливе місце засобам масової 

інформації. У ролі впливових каналів соціалізації виступає аудіовізуальний світ, до якого 

відносять: телебачення, рекламу, ігрові технології сучасних ЗМІ. 

Обсяг інформації, швидкість її отримання збільшується, але загальновідомо що швидкість 

сприйняття, швидкість читання не дають можливості у дитячому та підлітковому віці 

вникнути у глибину отриманої інформації. 

Новий час характеризується стрімким та безкомпромісним залученням ЗМІ у життя людей, що 

радикально змінює як життя людини, та і її взагалому. Виходячи з того, що ЗМІ має беззаперечний 

вплив на дорослих людей, то на дітей дошкільного віку вони здійснюють подвійний вплив. 

Найбільш схильні до впливу ЗМІ діти старшого дошкільного віку. Більша частина дітей 

старшого дошкільного віку за декілька хвилин можуть скопіювати поведінку улюбленого 

кіногероя чи ведучого якої небуть телепередачі, проспівати рекламний слоган, та розповісти 

що саме вони дізналися із ЗМІ. При цьому деструктивну поведінку улюблених персонажів 

діти засвоюють знано краще, ніж позитивно насичені дії. Негативний вплив ЗМІ на дітей в 

першу чергу відчувають їх батьки та вихователі ЗДО. 

В. Ільясова вважає, що масовим засобом впливу на особистість дитини на сучасному етапі 

виступає телебачення. Друге місце по виховній значимості посягає комп’ютер та печатні ЗМІ. 

Однак  зв’язку з масовим розповсюдженням мережі інтернет її вплив на дітей значно 

збільшується [1, С. 107-109]. 

У роботі «Засоби масової інформації в нашому житті» Р. Реллеке, надає рекомендації для 

безпечного та ефективного використання ЗМІ дітьми дошкільного віку. Так за його думкою 
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батькам потрібно не забувати, що не можна зловживати ЗМІ як засобом переключення дітей 

від їх основних потреб та від їх бажання проводити час з батьками. ЗМІ мають місце у житті 

дитини, але дозовано, та не замінюючи спілкування з членами родини. Р. Реллеке пропонує 

надавати дитині під час перегляду телевізійних програм інші завдання, наприклад малювання, 

чи складання головоломки [2, с. 9]. 

О. Коханая також вказує на суперечливість та неоднозначність впливу ЗМІ на підростаюче 

покоління. Дослідниця рекомендує дорослим уважно слідкувати та відбирати матеріали які 

потрапляють до дитини, не пускати на самотік спілкування дитини з медіа [3, С. 85-90]. 

С. Солома у своїй праці «Медіo-освіта – це частина картини дошкільної освіти», зазначає, 

що ЗМІ впливають на повсякденне життя дітей. Персонажі та історії знайомі дітям по 

комп’ютерним іграм та телешоу, включені в дитячі виступи та ігрову діяльність. Тому 

дослідниця пропонує не тільки контролювати кількість та якість отриманої дітьми інформації, 

але й цілеспрямовано включати ЗМІ у діяльність дітей. Так наприклад у дитячих закладах 

можна разом із дітьми читати, обговорювати інформацію, залучати дітей до створення 

дитячих ЗМІ на рівні дитячого закладу [4, с. 20]. 

Для виявлення впливу електронного видання на розвиток дитячо-батьківських відносин 

проведені опитування батьків та дітей, спрямовані на виявлення актуального стану дитячо-

батьківських відносин. Дослідження батьківського відношення відбулося за допомогою 

опитувальника розробленого А. Варга, та В. Століним, що представляє собою діагностичну 

методику для дослідження батьківського відношення матерів, батьків, опікунів і т. д. Дана 

методика розрахована на батьків дітей віком від 3 до 10 років, та включає 5 шкал : прийняття-

відторження; кооперація; симбіоз; авторитарна гіперсоціалізація; «маленький невдаха». 

Опитувальник складається з 60 питань, які модифіковані та скореговані з урахуванням 

специфіки розвитку дітей дошкільного віку. 

Для оцінки міжособових відносин дитини та її сприйняття сімейних відносин була використана 

проективна методика Р. Жиля «Фільм-тест». Методику було скореговано та адаптовано для родин 

що досліджуються. Дана методика досить широка та досліджує різні об’єкти дитячих відносин, для 

дослідження актуальним є вивчення саме  дитячо-батьківських відносин, тому серед запропонованих 

шкал, досліджувалися: відношення до матері, батька та ставлення до батьків загалом. 

За результатами отриманих на констатуючому етапі даних, можна зробити наступні 

висновки: високий рівень сформованості особистісних відносин між матерю та дитиною 

показало 92% досліджуваних, що на 17% вище ніж на контрольному етапі дослідження. 

Середній рівень сформованості особистісних відносин до матері показало 8% досліджуваних, 

на на 67% менше, ніж на контрольному етапі, дане зменшення пов’язано з розвитком та 

покращенням дитячо-батьківських відносин, так як досліджуванні що раніше перебували на 

цьому рівні, покращили взаємовідносини, та піднялися за шкалою 1. Низький рівень 

сформованості відносин з матерю як і на початковому етапі дослідження показало 0% дітей. 

Дані за шкалою 2, на констатуючому етапі дослідження мають наступний вигляд: 39% 

досліджуваних показали високий рівень сформованості особистісних відносин із батьком, що 

є більшим на 33% у порівнянні з контрольним етапом дослідження. 46% досліджуваних 

показало середній рівень сформованості особистісних відносин із батьком, що на 14% менше, 

це пов’язано із переходом відношень із середнього на високий рівень відносин. Низький 

рівень показало 15% досліджуваних, за усним опитуванням, були отримана інформація 

стосовно недостатнього часу у батьків дітей проводити більше часу із досліджуваною 

дитиною. Незважаючи на це, низький рівень сформованості особистісних відносин 

зменшився у порівнянні  контрольним етапом дослідження на 60%. 
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Результати констатуючого етапу дослідження за шкалою 3, сформованість особистісних 

відносин до батьків, як суспільного подружжя, показало наступні результати: високий рівень 

сформованості особистісних відносин отримало 46%, що на 33% більше ніж на початку 

дослідницької діяльності. 46% досліджуваних, показали середній рівень сформованості 

особистісних відносин із батьками, що показує зменшення на 14% з моменту контрольного 

дослідження. Низький рівень сформованості особистісних відносин мають 8% 

досліджуваних, що на 50% менше, за попередні дані. 

Шкала 4, розкриває рівень сформованості особистісних відносин між дитиною та братами, 

сестрами за наявності, серед 13 досліджуваних дітей, у 8 є брати чи сестри, тому опитування 

проводилося лише серед цих дітей. 

За шкалою 4, рівень сформованості особистісних відносин дитини з братами/сестрами, були 

отриманні такі дані: Високий рівень сформованості відносин з братами/сестрами показало 25% 

дітей, що на 50% більше початкового показника. Середній рівень сформованості особистісних 

відносин показало 50% досліджуваних дітей, що на 25% більше ніж на контрольному етапі 

дослідження. Та 25% досліджуваних мають низький рівень сформованості особистісних 

відносин з братами/сестрами, що на 50% менше у порівнянні з вхідними даними. 

На основі порівняльного аналізу даних отриманих на контрольному та констатуючому 

етапі дослідження можна побачити суттєві зміни у особистісних відносинах дітей та батьків, 

позитивна динаміка спостерігається за всіма досліджуваними шкалами, найбільший зріст 

показників характерне для особистісних відносин з братами/сестрами, відношення до батька, 

та батьків як суспільного подружжя. 

Менший відсотковий показник у взаємовідносинах дитини з матерю пов’язаний з 

початковим високим рівнем дитячо-батьківських відносин у діаді дитина-матір. Якщо 

розглянути детально, то вже на констатувальному етапі дослідження були данні про високий 

рівень розвитку особистісних відносин матері та дитини (77%), та за дією формувального 

експерименту даний показник покращився до 92%, що є найбільшим показником у всіх шкалах 

та категоріях досліду. Потрібно також пам’ятати про провідне місце матері у житті дитини 

дошкільного віку, за сучасними реаліями малюк більшість часу проводить саме з матерю, аніж 

з іншими членами родини, та потребує у її підтримці, захисті та вирішенні побутових питань.  

На основі проведеного дослідження та отриманих результатів можна зробити висновок про 

високу ефективність та прогресивність використання електронного журналу у розвитку дитячо-

батьківських відносин. Завдяки сумісному використанню електронного видання батьки та діти 

навчаються прислухатися один до одного, поважати думки, налагоджують емоційний зв’язок, 

та вчаться вирішувати конфлікті ситуації. Електронне видання є прогресивним, сучасним та що 

головне дієвим засобом у розвитку та гармонізації дитячо-батьківських відносин. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 
Нова українська школа покликана не лише давати знання, але й допомагати учням 

розвивати ключові життєві уміння, а саме вміння вчитися, критично мислити, розв’язувати 
проблеми, працювати в команді, спілкуватися, а також навчати способів роботи з інформацією 
та бути креативним. 

Розвиток життєвих умінь не обмежується окремими завданнями, натомість має наскрізний 
характер і є основою для формування ключових компетентностей особистості. Вивчення 
англійської мови забезпечує послідовне та поступове набуття учнями ключових умінь. Для 
цього під час опрацювання навчальних матеріалів програми вчителі опановують різні способи 
створення сприятливих умов для навчання, віддаючи перевагу особистісно-зорієнтованому 
підходу та добираючи сучасні технології, методи, прийоми. 

Психолого-педагогічні особливості навчання англійської мови у початковій школі стали 
предметом досліджень таких вчених, педагогів та методистів як А. Гембарук,Л. Гусак, О. Заболотної, 
А. Зубрик, О. Котенко, С. Ніколаєвої, Л. Панової,С. Роман, А. Соломахи, О. Хайруліна та інших. 

Загалом, визначення на державному рівні доцільності запровадження англійської мови у 
початковій школі стало предметом зацікавлених дискусій педагогів, філологів та батьків. Як свідчить 
практика сучасного життя, у наш час вкрай важливо замислитися над завданням раннього шкільного 
навчання цього предмета і можливостей його реалізації, оскільки в суспільстві існує велика потреба у 
фахівцях з якісно високим рівнем англомовної підготовки. Ось чому, пошук ефективних методів 
навчання, розвиток пізнавальних інтересів в учнів початкових класів, виховання свідомого 
ставлення до оволодіння знаннями з англійської мови залишаються вкрай актуальними.  

Досвід авторки свідчить, ефективність навчання англійської мови учнів початкових класів 
багато в чому залежить від чіткої та гнучкої організації навчального процесу на уроці, від 
вдало підібраних і вміло використаних вчителем методів та прийомів,від вміння вчителя 
враховувати реальне засвоєння матеріалу кожним учнем та його індивідуальні 
особливості.Адже, молодший шкільний вік – сприятливий вік для оволодіння основами 
іншомовного матеріалу, закладання основ іншомовного спілкування, формування умінь та 
навичок іншомовної мовленнєвої діяльності. 

Саме тому, однією із характерних рис сучасної загальноосвітньої школи є – поступове 
впровадження раннього навчання іноземної мови у початкових класах. Початкова освіта 
передбачає поділ на два цикли – 1-2 класи і 3-4 класи,що враховують вікові особливості 
розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх 
досягненнях,зумовлених готовністю до здобуття освіти. 

Зміст навчання іноземної мови у початковій школі також добирається відповідно до 
психофізіологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку. Вимоги до дітей, які 
розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього 
етапу їхнього розвитку. 

Так, курс навчання англійської мови у початковій школі складається з двох етапів – 
підготовчого (1-й рік навчання) та основного (2-4 роки навчання). Перший рік навчання – це 
спеціальний пропедевтичний курс, метою якого є підготовка до засвоєння основного курсу. 
Практична мета навчання англійської мови у початковій школі полягає у тому, щоб закласти 
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основи володіння мовою у учнів початкових класів, тобто сформувати початки фонетичних, 
лексичних, граматичних та орфографічних навичок і вмінь аудіювання, говоріння, читання та 
письма у межах програмних вимог. 

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує 
подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний 
розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує 
ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, шанування своєї гідності 
та інших людей, збереження здоров’я.  

Саме тому вчителям, які викладають іноземну мову на початковому етапі, слід пам’ятати, 
що методика проведення сучасного уроку англійської мови повинна бути тісно пов’язана з 
активними методами навчання. Ось чому інтерактивні методи навчання англійської мови, 
засновані на артистичному, творчому підході є найбажаніші. У процесі вивчення англійської 
мови у початкових класах, вчитель повинен ставити головний акцент на завдання, які 
розвивають творчий початок особистості у молодших школярів, підвищують мотивацію до 
вивчення англійської мови та покращують мову як основний механізм комунікації. 

Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання 
рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. 
Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню 
атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу вчителю стати лідером колективу. 

Як свідчить власний досвід викладання англійської мови у початкових класах, переваги 
інтерактивного навчання перед традиційним полягають у тому, що:у роботі задіяні всі учні класу; 
учні навчаються працювати в команді; формується доброзичливе ставлення до опонента; кожна 
дитина має можливість пропонувати свою думку; створюється “ситуація успіху”; за короткий час 
опановується велика кількість матеріалу; формуються навички толерантного спілкування; вміння 
аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення проблеми тощо. 

Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів у парах, 
мікрогрупах по 4-6 осіб. Звідси, основними рисами інтерактивного навчання англійської мови 
учнів початкових класів є:двобічний характер;спільна діяльність вчителя й учнів;спеціальна 
організація та різноманітність форм; мотивація та зв’язок з реальним життям; виховання та 
розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань. 

Під час навчання англійської мови учнів початкових класів вчитель має запропонувати такий 
спосіб засвоєння знань, який би був спрямований спеціально на розвиток дитини. Для цього 
важливо, щоб молодший школяр був головним дієвим героєм на уроці, почував себе вільно та 
комфортно, брав активну участь в усьому уроці. Саме цей факт передбачає широке використання 
у практиці навчання англійської мови учнів початкових класів різноманітних форм роботи, цікавих 
ігор. Педагогічна практика підтверджує, діти краще сприймають і засвоюють матеріал, якщо він 
подається в ігровій формі, інсценується. В цьому на допомогу приходять вірші, казки, невеличкі 
п’єси, дитячі спектаклі та свята з використанням англійських пісень і віршів. 

За ігровою методикою ігри поділяються на: предметні; сюжетні; рольові; імітаційні тощо. 
Типовою формою заняття з англійської мови у початкових класах виступає театралізована 

гра, якій підпорядковані завдання уроку. Такий вид уроку характеризується широким 
використанням ігрових елементів, змагання, прихованих форм контролю, функціональної 
музики, поєднання індивідуальної та фронтальної форм роботи учнів з діяльністю в парах. 

Загалом, формами реалізації ігрових методів, які використовувалися автором під час 
педагогічної діяльності крім театралізованої гри були уроки, по типу рольової гри. В ході 
рольової гри розмаїття ролей розширює зміст спілкування за межі повсякденного життя 
школярів, дає змогу “програвати” можливі життєві ситуації. Це також відповідає потребам 
дітей молодшого шкільного віку у пізнанні навколишнього життя, якостей і особливостей 
поведінки людей. Рольові ігри справляють благотворний емоційний вплив на учнів, сприяючи 
підвищенню інтересів до занять. 
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Будучи одним із найдавніших, до тепер актуальних методів навчання, рольова гра 
задовольняє потребу дитини гратися, перевтілюватися, рухатись, чим забезпечує умови для 
вивчення іноземної мови. 

Отже, розглянувши особливості навчання англійської мови учнів початкових класів, можемо 
зробити висновок, що навчання може мати послідовний характер, якому притаманні як позитивні 
так і негативні риси. В останні роки відбувається впровадження раннього навчання однієї з 
іноземних мов у початкових класах, яке складається з двох етапів: підготовчого та основного. 
Практична мета раннього навчання полягає у тому, щоб закласти основи володіння іноземною 
мовою тобто сформувати початки фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних 
навичок і вмінь аудіювання, говоріння, читання та письма у межах програмних вимог. 

Для ефективного навчання англійської мови учнів початкової школи кращого 
запам’ятовування навчального матеріалу важливо використовувати інтерактивні методи 
навчання, які відіграють важливу роль в осмисленні предмета пізнання, розвивають навички 
спонтанного мовлення, сприяють кращому засвоєнню матеріалу, збільшенню мотивації у 
учнів початкових класів до вивчення іноземної мови. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД  

У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРА-БІОЛОГА 
 

Згідно з тенденціями розвитку науки і освіти у Європейському просторі, що завдають ритм 

еволюції розвитку науки і техніки, наша держава також приєдналася до процесу 

реформування галузей освіти. Необхідність упровадження компетентнісного підходу у 

систему вищих навчальних закладів визначається такими об’єктивними суперечностями: між 

усвідомленням на державному рівні пріоритетної ролі професійного навчання задля 

забезпечення сталого розвитку країни та недостатністю педагогічних технологій і програм 

якісної стандартизованої професійної підготовки спеціалістів; зростанням ролі 

компетентного, мобільного, технічно й інформативно підготовленого фахівця та інертністю 

молоді у виборі та оволодінні майбутньою професією [1].  

В навчальному посібнику «Вища освіта України і Болонський процес» поняття 

«компетентність» прописано як «знання, вміння, навички та досвід, які формують професійні 
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властивості фахівця на достатньому рівні для якісного виконання ним професійних функцій» 

[2, с. 354]. Зимня І.А. визначила «компетентність» як «готовність людини до актуалізації», 

«досвіду використання знань (вмінь)», «емоційно-вольовій саморегуляції» людини [3]. Рівень 

компетентності тепер визначається не об’ємом знань, а готовністю вирішувати проблеми на 

основі отриманих знань [4]. Чошанов М.А. визначає компетентність як сукупність трьої ознак: 

мобільність знань, оперативність знань, гнучкість методу, як вміння застосовувати той чи 

інший метод, що найбільш підходить до відповідних умов у даний час [5]. Хуторський А.В. 

визначає компетентність як володіння людиною відповідною компетенцією, яка включає його 

особисте відношення до неї і предмету діяльності [6].  

Шишов С.Е., Агапов І.Г. визначають компетентність як загальну властивість та готовність 

особистості до діяльності, яка заснована на знаннях та досвіді, які отримуються завдяки 

навчанню, зорієнтовані на самостійну участь особистості у навчально-пізнавальному процесі, 

а також направлені на її успішне впровадження в трудову діяльність [7]. Яригін О.Н. визначає 

компетентність як процес дієнаправленої взаємодії знань, властивостей та суб`єктивних 

властивостей особистості для досягнення цілей в межах заданої компетенції [8]. Поняття 

компетентності інтегративне, воно об’єднує знання, вміння та властивість до мобілізації та 

самоуправлінню  для вирішення проблемної ситуації [9]. Основними компетентностями, 

якими повинен володіти фахівець у своїй галузі є ключові компетентності. У своїй роботі 

більш коректними, змістовними і ґрунтовними виділяю базові компетентності, що є більш 

конкретною діалектичною категорією.      

До базових компетентностей відносять комплекс інтегральних знань, які забезпечують 

соціалізацію особистості у суспільстві та можливість отримання нею у майбутньому 

професійної освіти. Базові компетенції включені у процес професійної освіти, отримують 

подальший розвиток, напрям якого залежить від конкретної професії. Сформовані на 

достатньому рівні базові компетентності є передумовою для формування та розвитку 

професійної компетентності. 

 Компетентність як інтегрована характеристика є наслідком оволодіння особою 

компетенціями. Причинно-наслідковий зв`язок: знання, вміння, навички, цінності – це 

результати навчання першого порядку, компетенції-здатності – другого порядку, 

компетентість – результат третього порядку, у досягненні якого вирішальну роль відіграє 

практичний досвід роботи, тобто самонавчання за межами офіційного курсу навчання [10]. 

Особливе значення для формування базових компетентностей майбутніх біологів має їхня 

потреба, мотив, мотивація, налаштованість на процес професійного становлення є складним, 

поетапним процесом який пов'язаний не тільки з формуванням професійних знань, вмінь, 

навичок, здатностей та, врешті-решт, компетентностей, але і з формуванням певної 

психологічної приналежності до своєї спеціальності, формування фундаменту особистих 

знань, відношень, професійних поглядів.  

Виділяють наступні етапи формування професійної компетентності: 

1 етап: становлення базових компетентностей у контексті майбутньої професійної 

діяльності (адаптаційно-мотиваційний етап 1 курс);  

2 етап: розвиток базових компетентностей через «занурювання» у професійні задачі, 

засвоєння способів їх вирішення (діяльнісно-професійний етап 2 курс); 

3 етап: становлення спеціальних компетентностей на основі базових (практично-творчий 

етап 3 курс). 

4 етап: розвиток спеціальних компетентностей (практично-дослідницький етап 4 курс). 

Ледовський А.Н., запропонував на основі модифікації методики «Карта інтересів» 

А.Є. Голомштока, по Г.В. Резапкіній, вивчення рівня знань і сформованості мисленнєвих процесів 
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за методикою «Ерудит» метод визначення критеріїв оцінювання сформованості базових 

компетентностей  учнів, які дозволяють швидко визначити рівень сформованості базових 

компетентностей [11]. 

Критерії оцінювання сформованості базових компетентностей учнів за  

А.Н. Ледовським, адаптовані та модифіковані: 

1. Сформованість навчальних та комунікативних навиків та вмінь: 

- високий рівень: навики та вміння сформовані повністю; 

- середній рівень: навики та вміння сформовані частково; 

- низький рівень: сформовані різнобічні навики та вміння допоміжного характеру. 

2. Гнучке володіння методами навчально-пізнавальної діяльності: 

- високий рівень: перенос знань та вмінь на нову ситуацію, впевнене володіння операціями 

аналізу, синтезу, узагальнення; 

- середній рівень: перенос знань та вмінь з підказкою викладача, часткове володіння 

операціями аналізу, синтезу, узагальнення; 

- низький рівень: невміня переносити засвоєний матеріал на нову ситуацію, не володіння 

операціями аналізу, синтезу, узагальнення. 

3. Мобільність базисного знання: 

- високий рівень: знання мобільно; 

- середній рівень: знання частково мобільно; 

- низький рівень: знання не мобільно. 

4. Наявність мотиву: 

- високий рівень: стійкість мотивів, направлених на вдосконалення способів навчально-

пізнавальної діяльності, позитивне відношення до навчальної діяльності, відкритість, 

налаштування на співробітництво у навчальному процесі; 

- середній рівень: нестійкість мотивів, частково направлених на вдосконалення способів 

навчання в залежності від ситуації, розуміння на первинне усвідомлення цілей навчання, 

визначених викладачем, позитивне відношення до навчальної діяльності, яка залежить від ситуації; 

- низький рівень: відсутність мотивів, направлених на вдосконалення способів навчання, 

відсутність постановки та усвідомлених цілей у навчанні, негативне відношення до навчальної 

діяльності, низький рівень домагання, закритість для допомоги іншої людини, пояснення своїх 

невдач зовнішніми причинами. 

5. Осмисленість процесу формування навчально-пізнавальної компетентності: 

- високий рівень: продуктивна та репродуктивна діяльність; самостійність в отриманні та 

засвоєнні знань; вміння бачити перспективу володіння навчально-пізнавальною компетентністю; 

- середній рівень: частково-пошукова діяльність, поєднання самостійності з елементами 

репродуктивності в діяльності, не постійне вміння бачити перспективу володіння навчально-

пізнавальної компетентності; 

- низький рівень: вдосконалення навчальних дій тільки за зразком, який видав викладач, 

невміння бачити перспективу володіння навчально-пізнавальною компетентністю. 

6. Критичність мислення: 

- високий рівень: мислення є критичним; 

- середній рівень: мислення є частково критичним; 

- низький рівень: мислення не критичне.             

Таким чином, остаточно визначивши та конкретизувавши об’ємне поняття «компетентність», 

виділивши базову групу компетентностей та навчившись визначати рівні їх сформованості, можна 

підібрати і налаштувати педагогічні підходи, що направлені на забезпечення якості навчання,  

виховання та процесу професійного становлення здобувачів вищої освіти.  
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INDIVIDUAL WORK OF STUDENTS AS AN IMPORTANT TOOL OF 

FORMING THEIR MATHEMATICAL COMPETENCE 
        

Current changes in economics, politics, the development of new technologies require a change of 

view on the role, essence, content of mathematical training of students in higher technical educational 

institutions. Society nowadays needs specialists with logical thinking, thorough mathematical 

knowledge, the ability to see and implement the possibilities of applying mathematical knowledge in 

various fields of professional activity. 

Training of qualified specialists capable of competent and effective activity in the technical field 

at the level of European and world standards is possible under the condition of strengthening the role 

of individual educational activity of students, in particular in the process of studying mathematical 

disciplines. Ensuring the effectiveness of such training requires a study of the problems of organizing 

individual work of students in teaching mathematical disciplines. 

Professional competence of a graduate of a higher technical educational institution is determined 

as an important indicator of readiness for future professional activity and its active role in society, so 
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the competence approach in education is one of the priorities of reforming the higher technical 

education system in Ukraine. 

Problems of realization of the competence approach in education are considered in the works of 

modern scientists N. Bibik, O. Eremenko, V. Lugovy, O. Ovcharuk, O. Pometun, O. Savchenko, 

G. Selevko, V. Serikov, K. Khoruzhiy, A. Khutorsky and others, who define the competence of the 

future specialist in the technical field as the ability of socially valuable activity, and characterize the 

competent specialist as their willingness to solve problems in future professional activity. 

The researchers are actively studying the problem of organizing the practical classes in higher 

mathematics. In particular, O. Fomkina proposes to give preference to the following innovative forms 

and methods of organizing educational activities on practical classes in higher mathematics: modular 

rating system of training and control of knowledge, business games, formative and summative 

assessment, reference notes, etc. [3]. 

According to M. Kademiya, one of the ways to solve the problem of reducing students’ interest in studying 

sciences, especially mathematics and physics, is activating students’ cognitive interest by means of 

implementation of information technology [1]. We share the author's opinion on the need to implement subject-

subject relations of teacher and student in the process of individual work on higher mathematics, in which the 

teacher becomes a consultant, advisor who stimulates activity, initiative, and independence of the student. 

We consider individual work as a form of organization of students’ individual study of 

mathematical disciplines, which is conducted both in and outside the classroom and involves 

individual work on lectures, activities on practical and laboratory classes, individual tasks, standard 

calculations, etc. Ensuring the effectiveness of individual work of students in the process of studying 

mathematical disciplines requires taking into account its peculiarity that mathematical training in 

higher technical educational institutions, as part of general technical training, is implemented in the 

first and second years. Therefore, the teacher's work should be aimed at developing students’ skills to 

organize their own individual learning activities, and therefore implies: 

- introducing students into psychological and pedagogical features of training in higher technical 

educational institutions; 

- providing information on the forms, methods, means of organizing individual learning activities 

of students; 

- advising on choosing forms, methods, means of individual work in the process of studying 

mathematical disciplines; 

- timed and objective assessment of students’ individual work; 

- providing feedback on students’ academic achievements. 

Formation of professional competencies of specialists in technical field, particularly in 

mathematics, should take place alongside with human values, which is a major characteristic of 

competence, and involves a deep personal interest in a particular activity. Under such conditions, the 

personality values of the future engineer are the basis of his professional competence. 

In the context of the competence approach, the ability of a student of a higher technical educational 

institution to apply mathematical knowledge in future professional activity is represented by: 

- training in methods, tools and techniques for applying knowledge of mathematics to study 

mathematical models in future engineering activities; 

- development of logical thinking, ability to analyze technical tasks and find means of their 

practical implementation; 

- formation of mathematical competencies by providing the necessary mathematical knowledge 

and ideas about mathematics as a universal tool of engineering research. 

Mathematical competence, according to S. Rakov, involves the ability of engineering students to 

recognize and apply mathematical knowledge in real life and professional activities; knowledge and 
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understanding of the content, methods of mathematical modeling of technical processes; ability to 

create mathematical models, to study them using methods of mathematics, to interpret the obtained 

results, to estimate the error of calculations [2]. 

Thus, the organization of individual work of students in the teaching of mathematical disciplines on 

humanistic principles and traditions, in addition to mastering theoretical knowledge of the subject and skills 

to apply them to solve practical problems, also provides the formation of skills to systematize, plan, adjust 

their individual learning. As a whole, it promotes the formation of independence as a personality trait and 

an important professional competence of the future specialist in the technical field. 

Successful mastering of professional competencies that ensure the effectiveness of professional 

activity of an engineer in social, cultural, economic context involves the formation of mathematical 

competencies in the training of future engineering specialists in higher technical educational 

institutions. The formation of mathematical competencies as a basis for the training of future engineers 

in higher technical educational institutions provides conditions for personal and professional self-

development of a highly qualified competent specialist in the technical field. 
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ОЦІННО-ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГОТЕРАПІЇ 

ЯК ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ СМИСЛІВ 
 

Як один із напрямів сучасної психології екзистенційна психологія почала формуватися у 

другій половині ХХ ст. й увібрала в себе ряд вчень, теорій та практик, пов’язаних з 

проблемами існування людини. 

Коло питань, що становить серцевину екзистенціалізму, торкається засад буття людини: 

сенсу життя та смерті, проблеми життєвого вибору, відповідальності за себе та інших тощо. 

Актуальність і своєчасність їх розгляду зумовлена трагічними подіями сучасності, війнами, 

соціальними конфліктами, що доповнюються природними  катаклізмами ХХІ ст. – 

стихійними лихами, катастрофами, COVID-пандемією тощо. Типові «межові ситуації», що 

входять у реальне життя, визначають буття сучасної людини, спонукаючи її до глибоких, 
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часто трагічних переживань. Ситуація погіршується через зростання бездуховності, втрати 

сучасною людиною відповідальності перед собою, суспільством та природою, перевагою 

споживацьких інтересів. Тільки переступивши через межу особистих страхів, відкривши саму 

себе, людина здатна віднайти справжнє буття і повести за собою інших. 

Як стверджує Р. Мей, один із визнаних авторитетів екзистенційної психології, сучасна 

екзистенційна психологічна парадигма сформована психоаналізом Л. Бінсвангера, 

логотерапією В. Франкла, аналітичною екзистенціальною психологією М. Босса, 

антипсіхіатрією Р. Ленга, екзистенційною персонологію С. Мадді, а також екзистенційно-

аналітичною теорією Дж. Б’юдженталя [1].  

Австрійський психолог і психіатр В. Франкл в якості рушійної сили життєвої активності 

людини вважає пошук Логосу, сенсу життя. Відповідно його теорія репрезентована трьома 

частинами: про прагнення до сенсу, про сенс життя та про свободу волі. 

Логотерапія застосовує широке коло засобів, спрямованих на реалізацію особистісних 

екзистенційних смислів, що здатні спонукати людину до активного життєвого пошуку, 

пробудити волю до життя, жити повноцінним осмисленим життям, зважаючи на конкретні 

життєві виклики та обмеження, але не зациклюючись на них. Вчення В. Франкла базується на 

вірі в людину і залишається в системі гуманістичної парадигми, яка на часі все більше втрачає 

популярності у західному соціокультурному середовищі. 

Як переконливо доводить В. Франкл, логотерапія надає можливість «потрактування 

філософських питань у їх власній системі відліку» і допомагає зрозуміти «духовні муки 

людини, що страждає на психічні розлади… У підсумку, інтереси психотерапії й логотерапії, 

а саме психічні й духовні аспекти людини, виступають неподільною єдністю» [2, с. 61].  

Логотерапія вказує шлях до самореалізації особистісних смислів, спонукаючи людину до 

вибору активної життєвої позиції, відповідальності за власні дії та навколишнє середовище, 

до переживання смислової наповненості життєвих ситуацій, ведучи особистість до пошуку 

відповіді на головне питання сенсу власного існування. 

Базисом логотерапії як практики є допомога людині у відкритті нею самою смислів її 

існування, враховуючи при цьому диференціацію клієнтів на зневірених, що страждають і 

втратили надію; нудьгуючих та невротиків. 

Ключове поняття логотерапії – поняття самотрансценденції, виходу за межі власного 

психофізичного «Я», взяття відповідальності за взаємодію з природою та соціумом. Завдяки 

осмисленому ставленню до власних проблем та самотрансценденції людина, яка страждає чи 

нудьгує, здатна усвідомити смисл власної екзистенції і набути впевненості від своєї 

діяльнісної присутності у світі. Призначення логотерапевта – допомогти пацієнту, 

розширюючи межі його духовного досвіду, концентруючись не на перешкодах чи 

обмеженнях, а на кінцевій меті терапії. 

Важливим моментом логотеорії В.Франкла є теза про сенс життя як природжену 

мотиваційну силу, основний рушій поведінки і розвитку особистості, без якого людина не 

може відбутися як людина, і без якого людина переживає екзистенційний вакуум, фрустрацію, 

що, зрештою, стає причиною нервових розладів [3]. 

На думку психолога, сенс життя слід відшукувати у тому, що людина вважає цінним для 

себе. Ним введено уявлення про цінності як про смислові універсалії, що узагальнюються у 

процесі існування людини і суспільства. Саме пошук цінностей робить життя осмисленим, 

сповненим сенсу,  заперечує виникнення ситуацій, коли життя втратило б сенс.  

Таким чином, логотерапія В. Франкла постає могутнім засобом формування 

екзистенційної ідентичності, що включає в себе усвідомлення себе і власного існування в 

контексті Буття, відчуття власної причетності до процесу Існування у світі. 
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ТРИВОГА І ТРИВОЖНІСТЬ 
   
Актуальна ситуація передбачає збільшення ряду емоційних проблем  суспільства. 

Постійна втома, депресії, розлади сну, зниження настрою, когнітивний дефіцит та тривога вже 
є наслідками довготривалого переживання стресу. 

Різні життєві події, наприклад, хвороби, надзвичайні ситуації та конфлікти, 
супроводжуються емоціями, які можуть виконувати адаптаційну функцію або ж 
дезорганізовують психічну діяльність. Однією з них є тривога, як одна з найчастіших 
переживань людей в критичних ситуаціях. Занепокоєння, паніка, тривожний раптус і жах 
являють собою ступінь інтенсивності тривоги. При переживанні занепокоєння організм 
мобілізує резервні можливості для подолання загрози. А паніку і жах характеризують як 
деструктивний емоційно-негативний психічний стан, адже відбувається блокування 
ефективного функціонування психічних функцій. 

Тривога та тривожність – це самостійні поняття в психологічній літературі, хоча іноді їх 
використовують в якості синонімів.  

Тривогою називають емоційний стан з безпредметним відчуттям загрози. Афективний 
компонент тривоги складається з специфічних, неприємних відчуттів напруження і 
внутрішнього занепокоєння, які тісно пов’язані з відчуттям фізіологічної активізації. 
Когнітивний компонент може містити всі види когніцій, проте типовиими є: 

– думки про власне загрозливі обставини; 
– думки про недостатню контрольованість цих обставин, особливо сумніви щодо здатності 

впоратися з проблемою власними силами [1]. 
Ф.Б. Березін [2] описав закономірності розвитку тривоги – динамічний ряд станів 

(тривожний ряд) в порядку зростання тяжкості, виразності та інтенсивності:   
–  відчуття внутрішнього напруження;  
– гіперестезійні реакції; 
– власне тривога; 
– страх; 
– відчуття невідворотності близької катастрофи; 
– тривожно-боязливе збудження. 
Тривожність – це «схильність індивіда до переживання тривоги, яка характеризується 

низьким порогом виникнення реакції тривоги» [3].  Розрізняють особистісну тривожність (як 
властивість особистості відносно незмінну протягом життя) та ситуативну тривогу (як 
негативний емоційний стан, пов’язаний зі змінами нервово-психічної діяльності).  

Особистісна тривожність є відносно стійкою індивідуальною характеристикою людини, 
яка передбачає наявність схильностей сприймати достатньо широке коло ситуацій як загрозу 
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та реагувати на ці ситуації проявом стану тривоги. Так, особистість з виразними рисами 
тривожності схильна сприймати світ як загрозу та небезпеку в значно більшій мірі, ніж 
особистість з низьким рівнем тривожності. 

У стані тривоги організм готується до активної діяльності: підвищується частота серцевих 
скорочень,частішає ритм серцевих скорочень, підвищується артеріальний тиск, тобто 
збуджується серцево-судинна система, і пригнічується діяльність кишково-шлункового 
тракту, кров з якого перерозподіляється в м’язову систему. Тривожність є однією з найбільш 
частих явищ, які супроводжують клінічну симптоматику у хворих нервово-психічними і 
психосоматичними розладами. Так, тривожно-депресивний синдром разом із астенічним 
синдромом самий частіший вид емоційних порушень в психіатричній клініці [3]. В МКХ-10 
розлади, які пов’язані з тривогою, висвітленні в розділі «Невротичні, пов’язані зі стресом та 
соматоформні розлади» (F40-F48) та в розділі «Розлади поведінки та емоцій у дітей, які 
зазвичай починаються в дитячому та підлітковому віці» (F90-F98). 

Отже, у стані тривоги спостерігається ефект мобілізації та ефект дезорганізації, які, в 
залежності від інтенсивності переживання особистості, можуть підвищувати або знижувати 
концентрацію уваги та ефективність мислення. Фізіологічна тривога є нормальною 
адаптаційною реакцією людини. Довготривале та гостре переживання тривоги лежить в основі 
багатьох психопатологічних явищ. Важливими заходами попередження та профілактики таких 
явищ є просвітницька діяльність щодо діяльності спеціалістів сфери психології, застосування 
ефективних заходів психокорекції, психопрофілактики та психогігієни.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ ПРОЯВІВ У ЖІНОК 
 
Актуальність проблеми депресивних проявів у жінок обумовлена тим фактом, що за окремими 

даними депресія вражає жінок майже вдвічі частіше, ніж чоловіків. Така ситуація пояснюється 
різницею в будові психіки, особливостями роботи ендокринної та нервової систем, специфікою 
реакцій на складні ситуації. Депресія – це психічний стан людини, який виникає на фоні негативних 
переживань, зумовлених загальним або психічним захворюванням чи реакцією організму на важкі 
життєві ситуації (5, с. 97). Такий стан не є ознакою просто тривалого поганого настрою чи різкої 
зміни характеру, це серйозне психічне захворювання, яке щороку вражає понад 300 мільйонів 
людей. За даними багатьох різних досліджень, жінки страждають на депресію частіше, ніж 
чоловіки, що й обумовлює актуальність розгляду даного питання. 

Відомий американський психотерапевт А. Бек багато працював над дослідженням депресії 
та методами її подолання. Він провів ряд емпіричних досліджень і прийшов до думки, що 
депресивні пацієнти не мають «потреби в стражданнях», як він вважав раніше, що особам, які 
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страждають на депресію властиво уникати поведінки, яка не матиме схвалення і викличе 
відторгнення. Навпаки, вони намагаються заслужити у людей прийняття і схвалення.  

Одним з найважливіших факторів депресії, на значенні яких наголошували А. Бек [1], 
А. Елліс [4] та інші автори, є почуття пригніченості та відсутності особистісної цінності. А М. Селігман, 
А. Бандура та інші теоретики звертають увагу на  такі почуття, як деморалізація, безпорадність 
та відсутність ефективності. Але походження цих почуттів, коли вони ведуть до серйозної депресії, 
а не просто до відчуття невдоволеності, ми не збагнемо до тих пір, поки не візьмемо до уваги те, 
що за ними стоять «я повинен» або «я мушу», які найчастіше і провокують депресію [4]. Якщо 
прояви депресії, зокрема, її легку форму, ігнорувати, з часом це може призвести до більш тяжких 
форм депресії. Це, в свою чергу, може стати причиною психічних розладів та суїциду. 

Найчастіше депресія може розвинутись у осіб, що пережили певні потрясіння, наприклад, 
психологічну травму, розлучення, звільнення з роботи, тяжку хворобу, втрату близької 
людини тощо.  Теорія депресії А. Бека розглядає три основних каузальних елемента (так звану 
когнітивну тріаду). Люди впадають в депресію, коли вони негативно сприймають себе, своє 
оточення і своє майбутнє. Також людина  впадають в депресію, коли вони створюють собі 
дефіцит позитивного самопідкріплення і надлишок самопокарання, або коли  отримані 
підкріплення здаються їм незначними , і  вони переконані що заслуговують більшого [4]. 

Вчені встановили прямий зв’язок депресії і фізичного здоров’я, тому депресія  може стати 
причиною різних соматичних захворювань, таких, як хвороба надниркових залоз, хвороба 
Паркінсона, інсульт тощо. 

Як засвідчують психологи, депресія – це психічний розлад, що характеризується 
депресивною тріадою: зниженням настрою, втратою здатності переживати радість 
(агедонією) та порушеннями мислення. Це психологічний розлад, хворобливе посилення 
емоції страждання, горя, печалі. Її симптоми охоплюють п’ять функціональних областей: 
емоційну, мотиваційну, поведінкову, когнітивну і фізичну [2]. 

Серед симптомів депресії найчастіше зустрічаються  розлади сну та апетиту (зниження чи 
підвищення), втрата ваги, зниження концентрації уваги, думки про смерть, дратівливість, 
швидка стомлюваність, зниження лібідо, почуття провини, болісні та неприємні відчуття в 
тілі, низька самооцінка. На думку більшості вчених, депресія буває двох видів: ендогенна (має 
генетичний характер) та екзогенна (пов’язана із зовнішніми впливами). 

За даними ВООЗ і Національного інституту психологічного здоров’я США, жінки 
страждають депресією частіше, ніж чоловіки. Хоча б раз у житті клінічно окреслений 
депресивний епізод переносять 7-12% чоловіків і 25% жінок [3]. Існує упередження, що 
жінкам властиво впадати в пригнічений стан, сумувати, плакати, страждати, бачити все в 
похмурих відтінках. Тому часто жінки не звертаються за допомогою, сподіваючись що цей 
похмурий настрій минеться. Іноді легкі форми депресії можуть проходити без лікування.  

Як стверджують психотерапевти, щоб зрозуміти, де межа між тимчасовою меланхолією і 
початком депресії, слід враховувати певні умови. Зокрема, симптоми мають тривати не менше 
двох тижнів. Доречно буде застосувати діагностичні тести, за допомогою яких психотерапевт 
може констатувати наявність або відсутність депресії. До них належать «Шкала депресії 
Бека», «Шкала депресії Гамільтона», «Госпітальна шкала тривоги та депресії» та інші. Той 
факт, що жінки страждають на цю недугу вдвічі частіше чоловіків, пояснюється 
особливостями влаштування психіки, анатомічної будови, структури та властивостей 
ендокринної та нервової систем і особливостями  реагування на травматичні ситуації. 

Соціальні фактори також сприяють виникненню депресії: це проблеми на роботі, високий 
ступінь відповідальності, відсутність роботи, стосунки в родині, соціальні контакти. Жінка 
значно тяжче перенесе звільнення з роботи, або пониження в посаді, сварку з рідними чи 
друзями, для неї важливе постійне спілкування, тому стресові ситуації справляють негативний 
вплив на психіку жінки.  
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На сьогоднішній день проведено велику кількість досліджень стосовно факторів, які 
викликають депресію, її видів, шляхів профілактики та лікування, однак, особливо цікавим 
представляться перспектива дослідження впливу соціального статусу жінки на особливості 
депресивних проявів. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НЕГОТОВНОСТІ 

ДО МАТЕРИНСТВА 
 
Проблема готовності до вагітності та материнства та проблема свідомого материнства — 

одна з найбільш специфічних, складних та досі недостатньо досліджених сфер психології. 
Психологія материнства відносно нова галузь науки. В той же час материнство, як соціальну 
функцію жінки вивчали представники різних наук: філософія, антропологія, культурологія, 
історія, психологія, соціологія, медицина, психіатрія тощо. 

Інтерес до питань материнства з позиції почуттів жінки та її психологічного стану з'явився 
відносно недавно. Вперше дане питання привернуло увагу істориків з країн Західної Європи, 
згодом із США, Великобританії та Канади. З часом увага вчених змістилась з вивчення 
материнства як соціального інституту (“motherhood”) до дослідження повсякденних 
материнських практик, різних емоційних проживань жінок, що планують вагітність, вагітні 
або вже народили (“mothering”). 

Функції матері, особливо в сучасному світі, достатньо різноманітні, складні, та для однієї 
жінки цікаві і насичені, а для іншої — важкі та виснажуючі. Ці функції складаються як 
з задоволення всіх фізіологічних потреб дитини, формування навичок та умінь необхідних для 
самостійного і дорослого життя, так і з забезпечення її емоційного благополуччя, спілкування, 
розвитку світогляду та духовних ціностей тощо. це період величезних фізіологічних, 
соціальних та психологічних змін для жінок. 

Актуальність дослідження психологічної неготовності до материнства зумовлена гострою 
необхідністю сучасного суспільства в дослідженні та розробці програми формування 
готовності до материнства, що необхідно розглядати, як певну особистісну суб'єктно-об'єктну 
орієнтацію жінки по відношенню до ще ненародженої дитини. На жаль, в Україні відсутні 
комплексі дослідження з даної теми, що вимагає від вітчизняних психологів подальшого 
вивчення психології материнства. На вітчизняну психологію материнства вплинули здобутки 
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західної психології та  російської дослідниці з питань материнства та психологічної готовності 
до нього Г. Філіппової [2, c. 53].  

Вагітність та народження дитини — це період величезних фізіологічних, соціальних та 
психологічних змін для жінок. Те, як жінка та її значимі люди готуються та адаптуються до 
цих змін, може вплинути на психологічний стан жінки та її шанси на виникнення проблем із 
психічним здоров'ям. Це має значення для жінки, але це також має значення для її дитини 
та для початку їхніх стосунків. 

Шлях до материнства починається задовго до вагітності, і на нього впливає цілий ряд 
факторів, таких як стосунки з власними батьками та майбутнім батьком дитини, соціальне 
середовище та обставини зачаття. На це також впливає рівень підтримки, що надається 
партнером і сім’єю жінки, а також фізичне здоров’я матері та її майбутньої дитини. 

Готовність до материнства, а значить і до вагітності та пологів, закладається ще в дитинстві 
жінки. Як поводилася мама жінки, що говорила, які давала послання. Це могло бути сказано 
навіть не безпосередньо, а в розмові зі знайомою в присутності дівчинки. І якщо матері було 
страшно, неприємно, вона важко переносила цей досвід і не знала, як з ним впоратися, то дочка 
запам'ятає, що народжувати це важко, боляче і страшно. Саме такі почуття і стан вона може 
принести на бесіду до психолога в момент підготовки до вагітності, під час вагітності або після 
пологів. Це можуть бути страхи смерті або хвороби себе або дитини, сумніви «а чи буду я 
хорошою мамою», «а як буде складатися сімейне життя після пологів» і багато інших [1]. 

Минулі чи поточні психологічні проблеми та будь-які поточні чи невирішені конфлікти, 
викидні, аборти, чи травми також можуть вплинути, а іноді і порушити психологічну 
підготовку, тому інтерес психологічної науки до питання материнства є закономірним. 

Таким чином, крім фізіологічної готовності до материнства важлива психологічна 
готовність — стан дорослості і вміння відповідати за своє життя. Бажано до цього часу 
необхідно пройти повну сепарацію від своїх батьків і стати батьком самому собі. Це необхідно 
для того, щоб народження дітей не було способом довести щось своїм суспільству чи власним 
батькам, щоб дитина не була через самотність, і не для того щоб хоч чогось досягти в житті. 
Через ці ж причини не варто і виходити заміж чи одружуватися. На жаль, ще й досі молоді 
батьки, готуючись до народження дитини, не знають про особливості його розвитку, про його 
потреби в різні вікові періоди. Часто весь досвід спілкування з дитиною починається 
безпосередньо в пологовому будинку [4, c. 235]. 

На процес формування цієї готовності впливають біологічні, соціальні та психологічні 
чинники, оскільки готовність до материнства має з одного боку інстинктивну основу та 
диктується соціальними нормами, а з іншого — розкриває весь попередній досвід тих чи 
інших стосунків у дитинстві і дорослому житті. Тобто для успішного вирішення внутрішніх 
конфліктів, зцілення психологічних травм та формування психологічної готовності до 
материнства необхідно дослідити та подолати негативні психологічні чинники що блокують 
настання вагітності, нормальний її перебіг, психологічний комфорт і теплий емоційний 
контакт з дитиною після її народження. 

В силу того, що психологічних чинників, аналіз їх можливого впливу вимагає досить 
глибокого дослідження на прийомі у психолога. Кожна конкретна жінка і кожен конкретний 
чоловік — це неповторна комбінація особливостей індивідуального розвитку, попереднього 
життєвого досвіду, психологічних травм, сфери потреб, мотивацій та цінностей, які 
формувалися у них протягом багатьох років. Крім індивідуальних внутрішніх причин, взаємодія 
в кожній парі — це унікальний процес, який теж впливає навіть на можливість зачати дитину.  

Отже, в даний час проблема психологічної неготовності жінок до материнства дуже 
актуальна, що зумовлена зростаючим числом жінок, що мають труднощі у формуванні 
материнської сфери і внаслідок цього відмовляються або відкладають вагітність через 
тривогу, страхи чи інші переживання. Психологічна неготовність до материнства 
розглядається як результат усвідомленого або неусвідомленого небажання жінки мати 
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дитину. Психологічні чинники можуть включати страх перед вагітністю і пологами, 
небажання мати дитину від даного чоловіка, опір змінам зовнішності, до яких може привести 
вагітність тощо. Стрес або тривожність можуть бути викликані різними причинами: фінансова 
нестабільність, стресова домашня атмосфера, схильність до депресії тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З РОЗЛАДАМИ 

АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ЇХ ДО 

ШКОЛИ 
 

Сьогодні в Україні розвивається інклюзивна освіта, де діти з особливими освітніми 

потребами (ООП) долучаються до загальноосвітнього процесу. Для цього в дошкільних та 

шкільних закладах створюються спеціальні умови навчання. Визначення цих умов є основною 

задачею інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ), які реалізують права дітей з ООП на здобуття 

освіти, створюючи індивідуальні корекційні програми. На основі цих спеціально-розроблених 

програм та рекомендацій ІРЦ базується супровід дитини з ООП під час виховання та навчання, 

до якого долучаються, за потребою, логопед, дефектолог, соціальний педагог, психолог та ін. 

Процес адаптації до школи може бути складним для будь-якої дитини, але для дітей з 

розладами аутистичного спектру (РАС) він викликає особливі труднощі, пов’язані з 

соціальними, комунікативними та поведінковими навичками. Тому підготовка до школи 

таких дітей відбувається з урахуванням їх сильних індивідуальних сторін, специфіки 

аутистичних розладів та пов’язаних з ними  ключовими дефіцитами. І тому, дуже важливо, 

щоб всі, хто залучений до допомоги дитини у підготовці до школи (батьки, вихователі, 

асистенти, дефектологи та ін.), розумілися на особливостях дитини з РАС і яким чином 

зумовлені їх індивідуальні потреби [1]. 
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Різноманітні дослідження (Charman et al., 2004; Crane, 2010; Matthews, 2014; Spaparani et 

al., 2016) [2, 3] підтверджують, що для досягнення успіхів у навчанні, втручання у розвиток 

дитини з РАС повинно відбуватися у ранньому віці, щоб дати дитині можливості набути 

компетентності в цілому ряді аспектів: емоційному, поведінковому, соціальному та 

академічному [2, 4]. На нашу думку, важливими також є втручання, направлені на 

соціалізацію дитини та розвиток  її комунікативних навичок.  

Згідно МКБ-10 та DSM-5, виділяють наступні підрозділи, які характеризують поведінку 

дітей з РАС [5, 6]: 
 

МКБ-10 DSM-5 

1. Порушення соціальної взаємодії; 

2. Якісні порушення комунікації; 

3. Обмежені, повторювані і стереотипні 

моделі поведінки, інтересів та активностей.  

1. Дефіцити соціальної комунікації та 

соціальної взаємодії; 

2. Обмежені, повторювані моделі 

поведінки, інтересів та активностей.  
 

Аналіз літературних джерел та власна практика (дитячий корекційно-розвивальний центр 

«Сенс») дозволяє нам говорити , що розлади аутистичного спектру не є «виліковними», але 

поведінка дітей піддається корекції. Працюючи з причинами аутистичних розладів, ми 

можемо корегувати комунікаційний рівень дитини, рівень комфорту щодо її оточення, 

вмотивованість до навчання, тим самим, створюючи міцний каркас для досягнення успіхів, 

що є необхідним при адаптації до школи. 

В контексті нашої роботи, виділяємо основні принципи, які, на нашу думку, є базовими у 

підготовці дитини до навчання: 

1. Розвиток комунікації. 

Розвиток мовлення у дітей з РАС відбувається інакше, ніж у їх нейротипових однолітків: 

комунікація, зазвичай, розвивається пізніше і відбувається повільно і нерівномірно в де-яких 

аспектах. Можливість взаємодіяти з іншими людьми, висловлювати власну думку і впливати 

на оточення допомагає у формуванні позитивної самооцінки та значному зниженні небажаної 

поведінки; 

2. Розуміння причин небажаної поведінки. 

Будь-яка поведінка має причину. У дітей з РАС причин небажаної поведінки може бути 

досить багато. Більшість з них пов’язані з труднощами соціальної взаємодії і комунікації, 

труднощами переробки сенсорної інформації, відданість певним стереотипним ритуалам та ін.; 

3. Мотивація до навчання. 

Діти з РАС дуже часто відмовляються приймати участь у заняттях, можуть проявляти 

негативізм, агресію, але не тому, що не готові до навчання. Концепція вмотивовування дітей, які 

розвиваються типово (добре навчатися і поводитися, щоб стати успішним в майбутньому, радувати 

батьків/вчителів, досягти поваги однолітків та ін.), не зрозуміла дітям з РАС. Знайти мотивацію до 

навчання для такої дитина – одна з основних задач як батьків, так і педагогів. Зараз існує багато 

методик для визначення індивідуальних мотиваційних стимулів, на яких базується підкріплення 

кожного позитивного результату дитини, що дозволяє їй досягати успіхів у навчанні; 

4. Врахування особливостей обробки сенсорної інформації. 

Дослідження показують, що не менше 80% дітей з РАС мають занижену або завищену 

реактивність по відношенню до сенсорних елементів оточуючого середовища (Ben-Sasson et 

al., 2009). Вивчення сенсорних особливостей дитини є необхідним компонентом успішної 

програми підготовки до школи і дозволяє визначити не лише сенсорні дефіцити, а і відчуття, 

яких бракує дитині – це є ключем до підбору мотивуючих підкріплень і створення режиму дня 

та занять, що відповідають потребам дитини з РАС; 
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5. Організація навчального простору. 

Дітям з РАС складно розпізнавати вербальні інструкції і соціальні сигнали. Візуальні 

підказки допомагають їм краще розпізнати те, що відбувається навколо. Тому, дуже важливим 

є правильна організація навчального простору: підбір навчальних матеріалів, місця їх 

зберігання, розклад, зонування простору та всього іншого, що оточує дитину на заняттях; 

6. Розвиток соціальних навичок. 

Більшість дітей з РАС так само потребують спілкування, як і їх нейротипові однолітки. 

Складність полягає в тому, що  вони мають певні труднощі в ініціюванні соціальних контактів, 

знаходженні в соціумі та підтриманні стосунків. При підготовці до школи варто звернути 

особливу увагу на те, щоб дитина засвоїла певні соціальні навички: звертатися до інших 

людей, дотримуватися почергованості, зберігати соціальну дистанцію, розуміти невербальні 

сигнали інших людей, дотримуватись певних правил та ін.; 

7. Підтримка сім’ї.  

Успіх дитини напряму залежить від психічного здоров’я батьків та інших дорослих, які за 

нею доглядають. Батьки дітей з ООП відчувають вагомий стрес, який може впливати на 

ефективність навчання і розвиток загалом. Для таких батьків важливим є своєчасне отримання 

актуальної інформації про особливості розвитку їхньої дитини, а також підтримка оточуючих, 

особливо людей, які пережили подібні труднощі, пов’язані з вихованням дитини. 

У своїй роботі ми акцентуємо увагу на тому, що основна складність у підготовці дитини з 

РАС до школи полягає в наявності властивих тільки їй соціальних і комунікативних дефіцитів 

та поведінкових труднощів, які створюють унікальні перешкоди для навчання і адаптації. 

На сьогодні існує потреба в дослідженнях, спрямованих на розробку науково-

обґрунтованих стратегій для покращення процесу підготовки до школи дітей з РАС, які б 

враховували їх унікальні потреби та нівелювали труднощі у адаптації. 
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НАЙРЕНТАБЕЛЬНІШІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПОЛЬОВІ 

КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 
 
Завдяки своїм родючим грунтам Україну називають «житницею Європи», і вона має усі 

шанси бути названою «житницею світу», адже наша країна є великим виробником-експортером 
сільськогосподарської продукції. Сільське господарство, як запорука продовольчої безпеки 
країни, є одним з найважливіших секторів України. У 2019 році майже 43 відсотки усього 
експорту України припадали саме на сільськогосподарську продукцію та продукти харчування. 
Відповідно рослинництво – це провідна галузь сільського господарства країни.  

З кожним роком, посівні площі зростають, відповідно і збільшуються обсяги виробленої 
продукції. По прогнозам на 2021 рік, Україна може отримати близько 100 млн тонн зернових 
та олійних культур.  Не дивлячись на те, що минулий рік виявився досить складним для 
розвитку вітчизняного агробізнесу. Пандемія, та відповідно локдаун у сумі з нестійкими 
кліматичними умовами, негативно вплинули на прибутковість та рентабельність відповідно. 
Такі умови ведення бізнесу, змушують виробників переглянути напрями своєї діяльності, 
розробляти стратегії по оптимізації витрат, підвищення прибутковості.  

Як відомо, прибутковість підприємства залежить від багатьох чинників. В загальному їх 
можна поділити на внутрішні та зовнішні. Оцінити конкретний вплив різних чинників в 
нинішніх умовах досить важко. Здебільшого важливішу роль відіграють внутрішні чинники, 
такі як якість землі, можливості внесення добрив, забезпечення технічними засобами, рівень 
компетенції персоналу, ефективність менеджменту. Водночас передування одного якогось з 
цих чинників не буде запорукою успіху. Необхідна синергія у взаємодії.  

Протягом багатьох років вітчизняний агробізнес орієнтувався переважно на розвиток 
групи маржинальних видів економічної діяльності. Однак, як свідчить досвід й аналіз даних 
статистики врожайності, вказана одностороння стратегія розвитку спеціалізації на 
вирощуванні окремих високоприбуткових олійних сільськогосподарських культур і 
кукурудзи в багатьох регіонах із кожним роком стає досить ризикованою для агробізнесу. 
Особливо це стосується південних і центральних регіонів, де почастішали посухи та інші 
кліматичні негаразди. Також лишається складною цінова кон’юнктура на аграрному ринку і 
висока її волатильність, що зменшує загалом прибутковість виробництва [1]. 

Цілком зрозуміло, що ніхто не радитиме повністю відмовлятися від вирощування 
соняшнику чи кукурудзи, адже вони були, є та будуть у майбутньому страховими 
сільськогосподарськими культурами, які приносять прибутки за будь-яких умов. Проте 
підходи до їх місця в сівозміні, технології вирощування й інших економічних аспектів мають 
бути переглянуті з огляду на сучасні виробничі умови в напрямі переходу до принципів 
кліматично оптимізованого ведення сільського господарства. Насамперед на що варто 
звернути увагу — це правильний підбір гібридів і якість насіння. На цьому аспекті в жодному 
разі не можна економити, бо від цього залежить майбутній урожай [1]. 

Глобальне потепління, економічна нестабільність, зростання вартості оренди землі та інші 
виклики, які постають перед аграріями останнім часом, потребують отримання доступу до 
нових високоефективних технологій вирощування сільгоспкультур, які б дали 
змогу підвищити рентабельність агровиробництва в умовах сьогодення. 
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Проте загальний тренд останніх років на зменшення рівня прибутковості 
сільськогосподарського виробництва залишається основною і найбільш складною проблемою 
для розвитку вітчизняного агробізнесу. 

Як свідчить аналіз даних вітчизняної статистики, за останні роки рівень рентабельності 
вирощування основних сільськогосподарських культур стабільно знижується, що негативно 
впливає на можливості аграріїв до розширеного відтворення виробничого потенціалу і 
впровадження нових технологій [2].  

Традиційно, на українських полях вирощується соняшник, пшениця та кукурудза, так як 
вони мають високу рентабельність. Але існують й інші культури, здатні принести високий 
дохід та на які варто звернути увагу агроному. 

Найрентабельнішими польовими культурами є [3]: 
1. Соняшник. Популярність олійної культури обумовлена хорошою врожайністю 

незалежно від кліматичних умов. Витрати на вирощування залежать від регіональних 
особливостей, але в будь-якому разі вони окупаються. Рентабельність соняшнику тим вище, 
чим більше площа зайнята посівами. 

2. Кукурудза. Зернова культура має незмінний попит серед споживачів. З неї роблять 
багато різних продуктів, зокрема крупу, олію, борошно. Також кукурудзу використовують у 
ролі кормів для тварин. Сорт рослини вибирають залежно від мети, а ось технологія 
вирощування практично нічим не відрізняється. Рентабельність кукурудзи багато в чому 
залежить від регіону вирощування, застосування нових технологій та якості насіння. 

3. Сорго. Багаторічна злакова рослина швидко набирає популярність серед аграріїв країни, і це 
не дивно, адже вирощування культури дуже вигідно. Сорго стійко переносить посуху, майже не 
вражається шкідниками та хворобами. Невибаглива культура придатна для висаджування в бідному 
та засоленому ґрунті, при цьому не вимагає застосування спеціальної техніки. Сорго буває зернове, 
цукрове, лимонне, віничне, трав’янисте. Рентабельність культури становить близько 200%.  

4. Пшениця. При дотриманні технології вирощування, застосування добрив і захисту рослина 
дає високий відсоток врожаю. Добре зарекомендували себе за рівнем урожайності гібридні сорти. 

5. Соя. Ця культура цінна своєю здатністю задовольнити потребу людини в рослинному 
білку. Зацікавленість у якісному зерні постійно підвищується, і попит на сою зростає. В останні 
роки за відсотком рентабельності вона змагається з пшеницею. Сорти необхідно вибирати в 
залежності від планованої місцевості висадки. Крім інших вигід, соя оздоровлює землю, 
насичуючи її азотом. Після неї можна вирощувати будь-яку іншу культуру. Додаткові витрати 
на підготовку ґрунту в цьому випадку не будуть потрібні. Ринок сої в Україні розвивається, 
динаміка цін стабільна, і, завдяки постійному попиту, прибутковість вирощування максимальна. 

Загалом рентабельність виробництва сільськогосподарських культур у 2021 році 
визначатиметься комплексом економічних і виробничих чинників, а також погодно-
кліматичними чинниками. З тим зменшити потенційні ризики для агробізнесу можливо 
шляхом розумної спеціалізації та диверсифікації видів економічної діяльності на основі 
розроблення науково обґрунтованої стратегії розвитку [1]. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАСІННОГО РОЗМНОЖЕННЯ 

ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ PINUS L. 
 

Ефективність насінного розмноження хвойних рослин для кожного виду є різною. В 

природних умовах насіння швидко втрачає свою життєздатність, тому його якість з часом 

знижується. Створення оптимальних умов для зберігання насіння, допомагає збільшити 

відсоток його якості. Такими умовами є забезпечення непорушності покривів насіння, середня 

вологість повітря та стала кімнатна температура. В даному випадку, насіння може зберігатися 

2-4 роки. За температури, близької до 0 С, насіння хвойних може зберігатися до 10 років. 

Насіння, яке ми використовували для власних дослідів, після знезаражування 

стратифікували слабким розчином перманганату калію. Стратифікацію насіння проводили у 

вологому піску 4 місяці. Початок висіву насіння ми розпочали з приходом весняного періоду 

року. Для субстрату використовували чорнозем, торф та пісок у співвідношенні 3:1:1. Насіння 

висівали в середньому на глибину 2 см, більш крупне насіння висівали глибше. 

Найвищу ґрунтову схожість виявили: сосна чорна, сосна Тунберга. Середній відсоток 

схожості мали сосна Банкса, сосна Веймутова та сосна Муррея. Не зійшло насіння сосни 

кедрової європейської (P. cembra L.). Невисоку ґрунтову схожість відмічено у сосни кедрової 

корейської. Для різних видів сосон визначено тривалість періоду від висівання до появи 

перших сходів: кедрова корейська – 15 діб,  Муррея – 35 діб, чорна – 21 доба, Тунберга – 30 

діб, Веймутова – 40 діб, Банкса – 26 діб.  

В результаті дослідження здатності до насінного розмноження деяких видів роду Pinus L. 

було визначено, що ефективність даного способу розмноження є достатня не для всіх видів. 

Зокрема, низький відсоток укорінення показала сосна кедрова корейська, а насіння сосни 

кедрової європейської не проросло взагалі. Всі інші види мали середні показники схожості, 

окрім сосни чорної та сосни Тунберга, відсоток схожості яких був високий. Нами також було 

визначено терміни, необхідні для проростання насіння: більшість видів проросло у місячний 

термін. Не обійшлося і без масового вилягання сіянців. Найвищим відсотком збереженості 

відзначилася сосна Веймутова, з загальної кількості сіянців якої збереглась лише половина. 
 

Література: 
 

1. Мажула О. С., Попов О. Ф., Бенгус Ю. В., Пизюк Н. Г. Интродукция видов и форм 

сосен (Pinus L.) в Левобережной Лесостепи Украины // Оборудование и инструмент . – 

Харьков: ЦентрИнформ, 2007. – № 1. – С. 18 – 21. 

2. Миронов В. В. Экология хвойных пород при искусственном лесовозобновлении. – М.: 

Лесн. пром-сть, 1977. – 230 с. 

3. Насіннєве розмноження інтродукованих видів роду Pinus L. у ДП "Маріупольська 

лісова науково-дослідна станція" / Н.Г. Соломаха // Лісівництво і агролісомеліорація: Зб. наук. 

пр. — Харків: УкрНДІЛГА, 2008. — Вип. 114. — С. 259-267. — Бібліогр.: 29 назв. — укр. 

 

 



41 

Ян Д.О., 

магістр кафедри надійності і ремонту машин  

Дніпровського державного аграрно-економічного університету 

 

ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ 

ПОЛІПШЕННЯМ УМОВ МАШЕННЯ 
 

На сьогоднішній день в Україні склалась досить складна ситуація з машинним парком, як в 

сільському господарстві так і в інших галузях народного господарства. Це проявляється в 

інтенсивному зношуванні машин, бо порівняно з 2000 роком річне напрацювання на трактор чи 

комбайн збільшилось в декілька разів. Так наприклад напрацювання комбайна у 1990 році 

становило 138 мото.-годин за сезон, сьогодні це 250-300 мото.-годин, а в деяких випадках і 400-

500 мото.-годин. Такі зміни пояснюються низькою платоспроможністю сільськогосподарських 

товаровиробників, диспаритетом цін на продукцію сільгосптоваровиробників і продукцію 

машинобудування та різким зниженням кількості машин, їх старінням. Україна в середньому на 

60 % забезпечена основними видами техніки [1, 2]. Звісно така експлуатація призводить до 

передчасного зношування вузлів тертя та виходу їх з ладу. 

Основа вузлів тертя, це підшипникові вузли, за різними даними у машинах (трактор, 

комбайн, автомобіль) налічується від 50 до 300 підшипників [3] і в багатьох вузлах саме 

підшипники є лімітуючи ми їх ресурс. 

Відмови підшипникових вузлів можна розділити на три групи (рис. 1): конструктивні – до 

5%, технологічні – до 20%, експлуатаційні – до 75%. 

 
Рис. 1. Відмови підшипникових вузлів 

 

Аналізуючи діаграму можна зробити висновок, що на роботу підшипникових вузлів істотно 

впливає експлуатація підшипників, а саме дотримання правил проведення технічних обслуговувань 

цих вузлів. Нажаль останнім часом конструктивно-технологічні відмови зустрічаються все частіше, 

це пов'язано з відсутністю контролю якості при виготовленні та намаганнями знизити собівартість 

готової продукції за рахунок економії на матеріалі, на його якості та інше. 

Так наприклад дослідженнями встановлено, що 65 % відмов підшипникових вузлів дискових 

борін виходять з ладу саме із-за порушення правил проведення технічного обслуговування 

(порушення періодичності мащення), також впливає не дотримання правил експлуатації борони в 

цілому, низька якість мастильного матеріалу, не правильний підбір мастила та інше. 
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Зниження зношування деталей підшипників кочення прямо пов'язана з підвищенням їх 

ресурсу роботи. Одним з варіантів розв'язку цього завдання є поліпшення якості 

застосовуваних мастильних матеріалів за рахунок уведення до їхнього складу 

високоефективних твердих добавок. 

Основна функція пластичних мастильних матеріалів при використанні в підшипниках 

кочення - зниження сил тертя між контактуючими поверхнями тіл кочення й кільцями, 

зменшення їх зношування, запобігання задира й зварювання. Тому більша увага приділяється 

їхнім антифрикційним, противозносним і противозадирним властивостям. 

Добір добавок до пластичних змазок досить складна операція, так як необхідно визначитись не 

тільки з типом добавки, а ще й треба дослідити кількість добавки та її вплив на роботу 

підшипникового вузла. І тут важливо врахувати всі чинники, що впливають на роботу вузла. 

В роботі запропоновано в пластичне мащення ЛІТОЛ – 24, що рекомендується для 

більшості вузлів, які підлягають мащенню [3]. В якості навнювача використано алмазогрфіт у 

кількості 1% від маси мастила згідно рекомендацій [4]. Наповнення підшипників 1/3 об'єму, 

2/3 та повністю заповнений підшипник (рис. 2). 
 

   

а б в 

Рис. 2 Заповнення підшипників змазкою Літол 24 

а – 1/3 об'єму, б – 2/3 об'єму, в – повністю заповнений 

Експериментальні дослідження проводились на модернізованому стенді ДМ-28 (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Модернізована установка ДМ-28 

1-установка ДМ-28, 2-навантажувальна камера, 3-блок вимірювання температури, 4-ПЕОМ 
 

Попередньо проведені дослідження вказали на необхідність заповнення мастилом 

підшипника на 2/3 об'єму, так як в даному випадку є оптимальними і коефіцієнт тертя і момент 

опору коченню. Також ці дані не суперечать з даними інших дослідників [5] 

За результатами досліджень встановлено зниження коефіцієнта тертя на 5-7 % при 

додаванні у мастило Літол 24 1% алмазографіту (рис. 4). При чому зі збільшенням 

навантаження та напрацювання коефіцієнт тертя знижується, що свідчить про ефект 

натирання (забивання пор) алмазографіту на поверхні підшипника. 
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Навантаження, Н 

 
 

Рис. 4. Залежність коефіцієнта тертя від навантаження 
 

Висновки. Добавка алмазографіту у пластичне мащення Літол-24 забезпечує: зниження 

моменту тертя на 10-12 %; зниження зношування тертьових поверхонь майже в 1,5рази; знижує 

коефіцієнт тертя на 5-7 %; подовжує терміну служби змащень в 1,5-2 рази ( залежно від умов 

роботи), полегшує пуск механізму але після напрацювання підшипникового вузла 20-30 годин. 
 

Література: 
 

1. Войтюк Д.Г. Моніторинг комбайнового ринку України (Частина І)./ Войтюк Д.Г., 

Надточій О.В. , Войтюк В.Д., Демко А.А., Демко О.А. // Науковий вісник НУБіП України, 144 

(4). – С 58-69. 

2. Мельянцов П. Т. Організація використання техніки за умов дефіциту матеріально - 

технічних ресурсів / П. Т. Мельянцов, Є. В. Калганков. // Zbiór raportów naukowych. „Inżynieria 

i technologia. Teoria. Praktyk Sp. z o.o. «Diamond trading tou. – 2010. – С. 84–87. 

3. Діденко М. М. Вплив розмірно-точносних характеристик посадок підшипників 

кочення на їх довговічність / М. М. Діденко, Є. В. Калганков. // Zbiór artykułów naukowych Sp. 

z o.o. «Diamond trading tour». – 2017. – С. 38–43.  

4. Синицын В. В. Пластичные смазки в СССР / В. В. Синицын. – Москва, 1984. – 256 с. – (Химия). 

5. Докшанин С. Г. Определение влияния концентрации добавки ультрадисперсного 

алмазографита на свойства пластичных смазочных материалов / С. Г. Докшанин, С. И. Трошин. // 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2012. – С. 547–549. 

6. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя / В. И. Анурьев. – Москва, 

2006. Т. 2 – 960 с. – (Машиностроение). 

 

 

 

http://elibrary.nubip.edu.ua/6700/


44 

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
Грищенко Н.І., 

старша викладачка кафедри соціології та політології 

Національного авіаційного університету 

 

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В СОЦІОЛОГІЧНИХ 

КОНЦЕПЦІЯХ 
 
Соціалізація людини являє собою довготривалий і складний процес. Кожне суспільство на 

певному етапові свого розвитку розробляє таку систему цінностей (моральних, соціальних і 
т.д.), щоб кожна людина мала змогу стати повноправним її членом, якщо усвідомить і засвоїть 
їх. Але людське існування супроводжується великою кількістю потрясінь, стихійних лих, воєн 
і т.д., тому і загальний результат впливів  не завжди можна спрогнозувати і вони можуть зовсім 
не сприйматися і не підтримуватися самим суспільством. 

Молодь – соціально-демографічна група з конкретними характерними віковими, 
соціально-психологічними особливостями та соціальними цінностями, які визначаються 
рівнем соціально-економічного, культурного розвитку, особливостями соціалізації в 
суспільстві. Тобто серед факторів соціологічного визначення «молодь» дослідники виділяють: 
вікові межі і соціально-психологічні особливості; специфіку соціального статусу та рольових 
функцій, соціокультурної поведінки; процес соціалізації як поєднання соціальної адаптації 
молоді та індивідуалізації [3, 354]. 

Н. Смелзер говорить про соціалізацію як про «процес формування умінь, навичок і 
соціальних установок індивідів, які відповідають їх соціальним ролям». Польський соціолог 
Я. Щепанський вказує на те, що соціалізація – це «фактори загального впливу середовища, які 
включають індивіда до участі в суспільному житті, вчать його самостверждуватися, розуміти 
культуру, поведінку в колективах і виконувати різноманітні соціальні ролі» [1, 156].  

«Соціалізація молоді – це процес становлення і розвитку кожного представника 
молодіжної групи аж до переходу її у групу зрілих, дорослих. Це поступове включення молоді 
в соціум, яке здійснюється на основі діяльності та реалізації спеціальних молодіжних програм, 
в процесі певної взаємодії з іншими віковими групами». 

Соціалізація молоді являється не тільки пасивним відображенням дійсності, своєрідним 
дзеркалом соціальних умов і суспільних впливів. Таке розуміння ролі молоді було б досить 
простим та примітивним і заперечувало б прогресс та рух вперед. Це специфічний процес 
суспільного омолодження, який протидіє відсталості, застарінню та інерції. Відомий 
болгарський соціолог П. Мітєв назвав цей процес специфічним поняттям «ювентизація», яке 
означає існування таких соціальних змін та нововведень, які виступають результатом 
постійної активної діяльності молоді [7, 256]. 

Теоретична конструкція, яку запропонував П. Мітєв, ґрунтувалася на інтерпретації 
процесу спадкоємності та зміни поколінь, що має дві сторони:  

1) соціалізація молоді; 
2) ювентизація суспільства.  
У цьому випадку соціалізація трактується як поняття, що описує суспільну дію, 

спрямовану на інтеграцію молоді в існуючу систему суспільних відносин; економічну 
політичну і ідеологічну підготовку нового покоління до продовження успадкованої 
діяльності. А сама ювентизація заключається в тому, щоб описувати ті зміни, чи дії, які 
привносять молоді люди в суспільні відносини. 

Ювентизація за своїм змістом є специфічним видом творчості, породженої новим 
доступом молоді до соціально-політичної і ціннісної системи суспільства. Соціалізація і 
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ювентизація пов’язані одине з одним поняття: включаючи молодь в існуючу систему 
суспільних відносин, суспільство змінюється, в результаті «соціалізація обертається 
ювентизацією». Але, змінюючи суспільство, молодь і сама змінюється, оскільки включається 
в суспільний механізм і стає частиною суспільства, а значить – «ювентизація обертається 
соціалізацією». З однієї сторони, суспільство завдяки молоді омолоджується. З іншої – 
вкладаючи молодість в суспільну систему і оновлюючи її, сама молодь в той же час старіє.  

Насьогодні налічується достатня кількість різноманітних концепцій соціалізації молоді, 
які розроблялися в рамках соціології, соціальної психології, етнографії, культурології та ін. 

Англійський вчений Дж. Коулмен розробив власну концепцію («фокальну теорію»), де 
пояснив, яким чином підлітки, не зважаючи ні на які псохофізіологічні зміни, залишаються 
стабільними у своїй поведінці. 

Представники неопозитивізму та надалі – постпозитивізму, розглядають суспільство як 
структуру самовідновлювану, яка підкорюється своїм власним розробленим законам і дії (чи 
бездіяльність) окремого індивіда не мають ніякого значення. Тобто, вони вказують, що всі 
соціальні явища підкорюються соціальним законам. 

Прихильники теорії обміну стверджують, що функціональною базою суспільних відносин, на 
якій базуються всі структурні утворення (влада, статус і т.д.), є обмін різними типами діяльності.  

Що ж до українських вчених, то ще на початку XX століття Б. Кістяківський 
розкритикував органічні теорії, оскільки він доводив, що в них індивід і суспільство 
протиставляються один одному, а насправді, навпаки, суспільство має об'єднувати, воно є «не 
що інше, як психологічна взаємодія індивідів» [6, 15].  

Феноменологічні теорії вважають суспільство результатом вчинків окремих індивідів, які 
послуговуються у власних рішеннях свободою вибору. І сама свобода людини, її 
відповідальність як за власне життя, так і за життя інших членів суспільства, вистуває основою 
у всіх дослідженнях даної теорії. 

Біхевіористи розробили ж інщу теорію, згідно якої тільки сама поведінка людини (а не її 
свідомість) повинна стати головною у вивченні процесу соціалізації. 

Засновник  «когнітивної» моделі соціалізації Ж. Піаже вважав, що поведінка особи 
детермінована її знаннями. І, власне, сукупність цих знань створює в її свідомості своєрідну 
картину навколишнього світу, яка і керує поведінкою людей [8, 83]. Згідно цієї моделі 
соціалізація проходить кілька стадій, які обумовлені новими навичками, які людина здобуває 
в період навчання. Дані стадії людина проходить поступово. В залежності від того, з якою 
швидкістю це відбувається, може бути на виході абсолютно різний результат. 

Але, як доводить П.Сорокін, жодна з цих теорій не змогла в повній мірі пояснити як 
поведінку людини, так і сам розвиток суспільного життя; тільки за якоїсь однієї умови не 
можливо пояснити поведінку людей. «...Поведінку людей і хід суспільного життя не можна 
пояснити за однієї умови. Ці явища надто складні, вони залежать від багатьох умов. Тому й 
пояснювати їх слід не за допомогою однієї умови, а багатьох умов і чинників» [5, с. 73].  

П.Сорокін у своїй теорії соціальної поведінки розглядає поведінку людини і всіх 
соціальних спільнот як певну детерміновану сукупність, на яку здійснюють вплив космічні, 
біологічні, соціальні та психічні сили. І саме врахування пріоритетів та ролей цих сил у певний 
момент життєвого циклу і є важливою умовою виховної діяльності як цілеспрямованого 
чинника соціалізації [9, 56].  

Для розуміння сутності процесу соціалізації важливим моментом є розроблення 
міжрівневого дослідження проблем людини, що зосереджує увагу на внутрішніх відносинах, 
взаємопереходах біологічного, психічного та соціального рівнів. Саме міжрівневі дослідження 
мають вивчати і  багатоманітність форм реалізації механізмів соціалізації людини. Несхожість і 
різноваріантність співвідношення цих механізмів у поєднанні з індивідуальною структурою 
особистості в кожному пояснюють несхожість людей, що соціалізувалися за подібних умов. 
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У колишньому СРСР проблему соціалізації почали розглядати як відносно самостійну (з 
використанням саме цього терміна) лише наприкінці 60-х років ХХ ст. До цього різноманітні 
аспекти соціалізації тією чи іншою мірою висвітлювалися в царині педагогіки розвитку (Л. 
Виготський, Л. Божович, Д. Ельконін та ін.), а також у педагогічних працях про виховання. У 
60-х роках деякі філософи, соціологи та соціальні психологи вводять у науковий обіг термін 
«соціалізація» (Н. Андреєнкова, І. Кон, Б. Паригін та ін.). У 70–80-х роках з’являється чимало 
досліджень, присвячених критиці зарубіжних концепцій соціалізації.  

Процес соціалізації людини є діалогічним, багатоплановим. У цьому напрямі, 
використовуючи останні дослідження міждисциплінарної науки вивчення складних систем – 
синергетики, активної особистості, працювали і працюють представники Харківської 
соціологічної школи (О. Яруба, В. Бакіров, Н. Арбеніна, О. Андрущенко та ін.).  

Український соціолог В. Ворона розглядає проблему соціальної адаптації особистості з 
урахуванням конкретної ситуації розвитку українського суспільства. Він наголошує, що 
соціальна адаптація – це вид взаємодії особистості або соціальної спільноти з соціумом, 
зосереджуючи увагу на узгодженні самооцінок і домагань суб’єктів з їх можливостями і 
соціальними реаліями. Тобто соціальна адаптація як фаза соціалізації індивіда розглядається 
в аспекті двобічного процесу: індивід є водночас і об’єктом, і суб’єктом соціалізації [2, 3]. 

Отже, у підсумку, можна зауважити, що дослідження соціалізації особистості і молоді, 
зокрема, в різних країнах світу ведеться у найрізноманітніших напрямах. Результатом цих 
досліджень стала велика кількість емпіричних даних і концепцій. Проте загальноприйнятої 
теорії соціалізації досі не існує. 

Процес формування концепцій соціалізації, соціального становлення особистості в умовах 
перехідного стану суспільства України лише розпочався. Поки що відбувається критичний 
діалог з парадигмами класичних і некласичних підходів до розв’язання цієї проблеми. 

У сучасному суспільстві набули актуальності проблеми статево-рольової, сімейної, політичної, 
професійної соціалізації молоді. Аналізуючи процес соціалізації молоді, потрібно актуалізувати 
проблему їхньої професійної, політичної та культурної соціалізації, тобто процес засвоєння 
існуючих професійних норм, правил, цінностей і форм поведінки та їх вплив на життя людини. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ КОЛІНЧАТИХ ВАЛІВ 

ДВИГУНІВ СІМЕЙСТВА ЯМЗ-238 
 

Числові значення показників надійності визначають за результатами спостережень за 

випробуваннями однотипних виробів (колінчаті вали двигуна ЯМЗ-238) у заданих умовах, 

фіксуючи наробіток конкретних виробів до першої відмови в годинах роботи під 

навантаженням. Результати спостережень представляємо у вигляді інтервального 

статистичного ряду розподілу наробітку до першої відмови.  

Інтервальний статистичний ряд емпіричного розподілу наробітку Т1 для заданих умов 

представлений в табл. 1. У цій же таблиці представлені значення частостей mi/N  і сума 

частостей  mi/N по окремим i-им  інтервалам. 
 

 

Таблиця 1  

Інтервальний статистичний ряд емпіричного розподілу  

колінчатих валів до першої відмови 

Границі часткових інтервалів 0,5-1,6 1,6-2,7 2,7-3,8 3,8-4,9 4,9-6,0 6,0-7,1 

Середини інтервалів, Т1, год. 1,05 2,15 3,25 4,35 5,45 6,55 

Частоти  mi 2 3 13 17 3 2 

Частості  mi/N 0,05 0,075 0,325 0,425 0,075 0,05 

Накопичені частості  mi/N 0,05 0,125 0,45 0,875 0,95 1 
 

Числові значення статистичних характеристик розподілу випадкової величини, таких, як 

середнє арифметичне значення Т1, вибіркове середнє квадратичне відхилення  розраховуємо 

по наступних формулах [1]: 
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ci  = 73, 42 г.                                                                          (2) 

Розрахунок цих параметрів робимо за допомогою ПЕОМ. Результати розрахунків 

статистичних характеристик представлені в табл. 2. 

Ступінь розсіювання випадкової величини визначаємо безрозмірною числовою 

характеристикою – коефіцієнтом варіації: 
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де tсм – величина зсуву зони розсіювання Т1 щодо нульового значення. 

У нашому випадку ми застосовуємо закон розподілу Вейбулла. 

Статичні оцінки ймовірності безвідмовної роботи Р(t) і інтенсивності відмов λ(t), 

колінчатих валів для i-их інтервалів підраховуємо по наступних рівняннях: 
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де N - число виробів на початку випробувань, N = 40; 

mi – число виробів, що доробили, до кінця i-го інтервалу; 

λt - значення наробітку в частковому інтервалі; 

N(t)i – число працездатних виробів до початку i-го часткового інтервалу. 

Вихідні дані для розрахунків і результати розрахунків наведені в табл. 2. 

Графік зміни довірчої ймовірності безвідмовної роботи Р(t) будуємо з використанням 

відповідних значень для статичних інтервалів з табл. 2.  

Між показниками ймовірності  безвідмовної роботи інтегральною функцією розподілу 

існує зв'язок, обумовлений рівнянням 
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Теоретична функція у випадку розподілу Вейбулла має вигляд: 
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По [6] визначаємо значення коефіцієнтів В=3,14,  Св=0,314, Кв=0,89 . 
 

Таблиця 2  

Визначення статистичних оцінок Р(t)i і (t)I 

Показники 
Значення показників по часткових інтервалах 

0,5-1,6 1,6-2,7 2,7-3,8 3,8-4,9 4,9-6,0 6,0-7,1 

Число відмов за інтервал, mi 2 3 13 17 3 2 

Число виробів, що відмовили 

до кінця інтервалу,  mi 
2 5 18 35 38 40 

Число не роботоздатних виробів 

до кінця інтервалу, N(t)i 
40 38 35 22 5 2 

Статистична оцінка, P(t)i 0,95 0,875 0,55 0,125 0,05 0 

Статистична оцінка, (t)I 0,04545 0,07177 0,33766 0,70248 0,54545 0,90909 
 

Коефіцієнт а визначається з виразу 

А =   Св = 1,18/0,314 = 3,75                                                                                          (8) 

Значення теоретичної функції розподілу по часткових інтервалах представлені в табл. 3. 
 

Таблиця 3 

Значення F(t) при нормальному розподілі 

Часткові інтервали 0,5-1,6 1,6-2,7 2,7-3,8 3,8-4,9 4,9-6,0 6,0-7,1 

Значення F(t) 0,021 0,171 0,489 0,809 0,964 0,997 

Перевірку обраним законом і емпіричним розподілом наробітку до першої відмови можна 

провести з використанням одного із критеріїв згоди, що підтверджує або спростовує статичну 

гіпотезу про вид обраного теоретичного закону розподілу із прийнятим рівнем значимості . 

Звичайно в розрахунках  приймають рівним 0.1, тобто допускають тим самим в 10 випадках 

з 100 можливість помилки першого роду, пов'язаної з ризиком відкинути правильну 
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статистичну гіпотезу. Проводимо перевірку відповідності теоретичного й емпіричного 

розподілу за критерієм Колмогорова А.Н. Для цього визначаємо максимальне абсолютне 

значення різниці Dmax між емпіричною й теоретичною функціями розподілу, тобто 

Dmax = max Fэ(t)i – F(t)i=0,875 – 0,809 = 0,066                                                           (9) 

У нашомум випадку Dmax=0,066. Тоді розрахункове значення критерію  

46,040066,0NDmax                                                                       (10) 

При цьому критерій Колмогорова становить Р(t) = 0,99 > 0,1 що говорить про правильність 

вибору закону розподілу. 

Таблиця 4 

Перевірка відповідності емпіричного й теоретичного  

розподілу наробітку виробів до першої відмови 

Границі часткових інтервалів, г  0,5-1,6 1,6-2,7 2,7-3,8 3,8-4,9 4,9-6,0 6,0-7,1 

Значення функції F(t) 0,021 0,171 0,489 0,809 0,964 0,997 

Значення експериментальної функції, Fэ(t)I  0,05 0,125 0,45 0,875 0,95 1 

Різниця, D 0,029 0,046 0,039 0,066 0,014 0,003 
 

При визначенні довірчих границь розсіювання середнього значення показника надійності 

для розподілу Вейбулла - Гнеденко скористаємося рівняннями: 
3,14

1 1 3 3,855 0,83 3,632 . .в
нT Т r тис г                                                         (11) 

3,14
1 1 1 3,855 1,24 4,128 . .в

вT Т r тис г                                                   (12) 

де r1 і  r3 – коефіцієнти Вейбулла, обумовлені по [2] залежно від  і N. 

Висновок. Таким чином, з імовірністю 0,9 можна стверджувати, що значення середнього 

наробітку колінчатого валу до ремонту буде лежати в інтервалі 3,632...4,128 тис. г. 
 

Література: 
 

1. Армашов Ю.В. Надійність сільськогосподарської техніки [Навчальний посібник] / 

Ю.В. Армашов, П.К. Охмат Дніпропетровськ РВВ ДДАУ, 2008. – 208 с. 

2. Гранкін С.Г Надійність сільськогосподарської техніки / С.Г. Гранкін, В.С. Малехов, 

М.І. Черновол та інш. – К.: Урожай, 1998. – 208 с. 

 

 

Сергієнко А.В., 

студент,  

Бондаренко В.М., 

к.т.н., доцент,  
 

Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ГОЛОСОВОГО ТА ВІДЕО ЗВ’ЯЗКУ В IP-МЕРЕЖАХ 
 

Актуальність. На сьогодні ІР-телефонія є досить перспективною складовою 

телекомунікацій, оскільки надає вигідну альтернативу класичній телефонії. 

IP-телефонія є частиною технології VoIP – Voice оver Internet Protocol [1], яка поєднує в 

собі останні досягнення в областях цифрової обробки сигналів (DSP), аудіокодування, 



50 

мережних технологій для передачі голосу через інформаційні мережі з мінімальними 

спотвореннями та втратами. В зв’язку з цим, для голосового трафіку висуваються найвищі 

пріоритети передачі та обслуговування. 

Тема VoIP є актуальною на сьогодні. Все більше і більше людей користується перевагами 

швидкого інтернету. Комунікація з колегами, друзями, рідними відбувається методом 

створення аудіо та відео конференцій у відомих застосунках: Google Meets, Zoom, Discord, 

Telegram тощо. Для проведення конференцій не потрібне додаткове обладнання, лише гаджет 

(персональний комп`ютер, смартфон) зі стабільним підключенням до інтернету. 

Метою дослідження є вибір технології, що не потребує додаткового апаратного 

забезпечення для проведення групових конференцій.  

Порівняльний аналіз. Системи IP-телефонії базуються на протоколах, які забезпечують 

реєстрацію IP-пристрою (шлюз, термінал або IP-телефон) на гейткіпері провайдера, виклик або 

переадресацію виклику, встановлення голосового з’єднання. На сьогодні найпоширеніші 

протоколи VoIP наступні: 

 SIP – забезпечує передачу голосу; для сигналізації зазвичай використовує порт 5060 UDP; 

 H.323 – протокол, більш прив'язаний до систем традиційної телефонії, ніж SIP; 

сигналізація – через порт 1720 TCP; 

 MGCP; 

 WebRTC. 

Мережі, що будуються на базі протоколів H.323, орієнтовані на інтеграцію з телефонними 

мережами і розглядаються як надбудова над мережами ISDN. Процедура встановлення з’єднання 

в таких мережах базується на ITU Q.931. Даний варіант мережі традиційно використовується 

операторами телефонного зв’язку, що надають послуги міжміського та міжнародного зв’язку. 

SIP (Session Initiation Protocol), орієнтований на інтеграцію з мережею Internet, з подальшою 

передачею голосового трафіку по IP-мережі. Даний протокол вважається простішим за H.323, 

але зазвичай не використовується для організації взаємодії з телефонними мережами. Це 

пов’язано з тим, що архітектура серверу SIP побудована таким чином, що він не зберігає 

інформацію про поточні з’єднання, в свою чергу вузли ТМЗК зберігають дану інформацію. 

MGCP, пов’язаний з декомпозицією шлюзів, пропонує розбиття шлюзів на функціональні 

блоки: шлюз – MG (Media Gateway), пристрій управління шлюзом – CA (Call Agent) і 

сигнальний шлюз – SG (Signalling Gateway). Шлюзи виконують функцію перетворення 

голосової інформації з головної телефонної мережі у вигляд придатний для передачі даних по 

мережах. Контролер шлюзів CA виконує керування іншими шлюзами одночасно. Сигнальний 

шлюз виконує функції STP транзитного пункту сигналізації. 

WebRTC – протокол, що лежить в основі багатьох популярних платформ для передачі 

аудіо-відео даних. Проекти, що побудовані на основі даного протоколу: BigBlueButton, Google 

Meet, Jitsi Meet, Discord [2]. 

Технологія WebRTC є проектом з відкритим кодом, що призначена для організації 

передачі потокових даних між браузерами, або іншими застосунками, що підтримують 

з’єднання точка-точка (peer-to-peer). 

У якості транспорту IP-пакетів, виступає RTP. STUN/ICE – механізми, що допомагають 

встановити з’єднання поміж різних типів мереж. 

Серед наведених існуючих VoIP архітектур, фаворитом у сучасному світі є архітектура 

побудована на протоколі WebRTC.  На сьогоднішній день створюється все більше і більше 

застосунків для гаджетів на основі WebRTC. Даний протокол є доволі новим та технічно 

прогресивнішим, порівняно з SIP та H.323.  

У першу чергу, основною перевагою над протоколами SIP, MGCP та H.323 є відсутність 
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складного додаткового апаратного забезпечення, такого як гейткіпери та додаткові проксі-

сервери, простота розгортання, відкрите програмне забезпечення. Також неабиякою 

перевагою є наявність підтримки досить великого ком’юніті розробників на платформі github, 

постійні оновлення програмного забезпечення, додавання нових функцій.  

На даний момент все більше і більше компаній переводить своїх співробітників на 

віддалений режим роботи. Якщо компанія використовувала VoIP мережу на основі протоколів 

H.323, MGCP, SIP тощо, то їй потрібно підключати кожного віддаленого співробітника до 

мережі та виділяти фінанси на додаткове апаратне забезпечення. Але в реаліях сьогодення, 

компанії використовують програмне забезпечення на основі WebRTC, що дозволяє без 

додаткових витрат зберегти комунікацію поміж колективом.  

Недоліки технології WebRTC: 

 технологія лише визначає загальний стандарт передачі даних, адресація абонентів на 

різних браузерах виконана по-різному, тому навіть дзвінки між різними браузерами 

спричиняють складність; 

 не реалізована можливість створення групових конференцій; 

 ще знаходиться у розробці; 

 кросплатформеність технології, але не застосунків на її основі; 

 відсутність анонімності при використанні даної технології, оскільки вона визначає 

реальну IP-адресу. 

Зважаючи на вищезазначену основну перевагу технології WebRTC, варто зосередитись на 

дослідженні можливості створення групових конференцій з забезпеченням анонімності при 

використанні технології (WebRTC Leak) [3].  

Висновок. Проведено аналіз сучасних технологій голосового та відео зв’язку. З’ясовано, 

що в реаліях сьогодення технології, що потребують додаткового апаратного забезпечення, 

відійшли на другий план. Для голосового та відео зв’язку потрібен лише стабільний інтернет 

та відповідний гаджет. Застосунки, що використовують WebRTC, задовольняють потреби 

користувачів, але їх практичне впровадження потребує додаткових досліджень. 
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ФУНКЦІЇ ВОКАТИВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
 

У сучасній лінгвістиці української мови одним із активно досліджуваних дискусійних 

питань є типологія та функціональні параметри вокатива. Його здавна виокремлювали в 

багатьох індоєвропейських мовах світу, зокрема в санскриті, давньоруській, давньогрецькій, 
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латинській, старослов’янській та ін. На сьогодні він уже втрачений у деяких мовах (польській, 

російській, словацькій), у окремих мовах він зберігся (українській, грузинській, білоруській, 

румунській, болгарській).  

Вокатив здавна привертав увагу мовознавців, його свого часу досліджували І. Вихованець, 

Л. Булаховський, О. Потебня, І. Кучеренко, С. Єрмоленко, М. Скаб, О. Межов та багато інших 

науковців, розглядаючи його з різних позицій. Одні називали його «клична форма», цей термін 

був поширений тривалий час на позначення звертання. Інші ж вважали, що вокатив слід 

сприймати як відмінкову форму іменника.  Про це, зокрема, в своїй праці «Вокатив і 

інструменталь в українській мові» писав Є. Тимченко [7].  

Уперше термін «кличний відмінок» використав 1907 року А. Кримський у своїй 

«Українській граматиці». У виданні «Сучасна українська літературна мова» (за редакцією І. 

Білодіда) було спростовано погляд на вокатив як на кличну форму та акцентовано на тому,  

що неможливо розглядати його поза відмінковою системою, оскільки вона протиставляється 

формі називного відмінка. На такій позиції стояв і мовознавець О. Потебня [6], стверджуючи, 

що вокатив є окремим відмінком іменника, бо виконує номінативну функцію та узгоджується 

в реченні із присудком та займенником другої особи.  

У зв’язку з тим, що вокативи вивчаються з різних підходів (формально-граматичного,  

семантико-синтаксичного, функціонально-структурного тощо), у сучасній лінгвістиці єдиної 

думки щодо них не існує, більшість науковців вважає вокатив відмінковою формою.  

Енциклопедія “Українська мова”  подає таке визначення поняттю «кличний відмінок»:  1) 

грамема категорії відмінка іменників, що спеціалізована на вираженні функції звертання, 

входить у парадигму однини та множини і відрізняється від інших грамем сукупністю 

закінчень;  2) залежна від кличного відмінка іменників і узгоджувана з ним грамема 

прикметника та інших слів прикметникового морфологічного типу у функції означення, яка 

входить у парадигму однини та множини і збігається із закінченням називного відмінка 

прикметника та інших слів із прикметниковим типом відмінювання. [8, с. 255].  Також у цьому 

виданні зазначено, що «кличний відмінок найчастіше вживають у реченнях із дієслівним 

присудком у формі 2-ї особи наказового способу, в яких іменникове звертання виступає 

складною синтаксемою зі значенням адресата і потенційного суб’єкта дії».   

Дослідниця С. Єрмоленко у своїх «Нарисах з української словесності» пише, що «вокатив, 

або кличний відмінок, – форма іменника, що називає особу (персоніфікований предмет), до 

якої звернена мова. Іменники 1-ї відміни у кличному відмінку мають закінчення –о, –е/–є, –ю. 

Напр.: жінко, мамо, Насте, земле, Галю, кумцю. Іменники ІІ-ї відміни у кличному відмінку 

мають закінчення – е, –у/–ю, –и. Напр.: чоловіче, сину, батьку, лікарю, Господи.» [3, с. 76]. 

Спираючись на різні визначення поняття вокатива як відмінкової форми, досить важко 

з’ясувати його домінантне значення: привернення уваги в процесі комунікації, 

ідентифікування адресата мовлення чи спонукання до дії – оскільки всі ці функції в ньому 

поєднанні. Наприклад: Молодій душе / радій обновам - / лавровий вінок стає терновим… 

(Римарук І., «Обнови»); Н-но, Машко, не брикайся, – мовила мама й знову завела двигун. 

(Мензатюк З., «Таємниця козацької шаблі»); Пане добродію, почекайте-но, я хочу Вам ще 

щось сказати! (Домонтович В., «Без ґрунту»). 

Які ж функціональні параметри має вокатив у сучасній українській мові? Енциклопедія 

“Українська мова” первинною функцією кличного відмінка називає іменникове звертання, 

яке виступає складною синтаксемою зі значенням адресата і потенційного суб’єкта дії [8, с. 

255]. Наприклад: Дівчата, що ви! Це чудовий колір!  (Це він так звертався до дружини й 

доньки);  Мій друже, вийми з рота кукурудзу! ( Мензатюк З., «Таємниця козацької шаблі»). 
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Покликаючись на праці І. Вихованця [2], І. Кучеренка [5], можна виділити наступні 

функції вокатива як кличного відмінка: 

1) Ідентифікаційна (номінативна) функція, що полягає в називанні адресата мовлення за 

допомогою форм звертання, які реферують статеві, вікові, статуснорольові характеристики 

адресата, стосунки між ним та мовцем: Агов, мої маленькі чортенята! / З-під свити я вас 

випущу на світ… (Андрухович Ю., «Пісня мандрівного спудея»);  Пробач мені, мила,/ Яви 

свою милість, пробач мені… (Ірванець О., «Прощальний романс»).  

2) Встановлення контакту – функція, пов’язана із комунікативною поліфункційністю 

вокатива та полягає у налагодженні комунікативного контакту із необхідним адресатом з-посеред 

учасників ситуації мовлення. Так у своїй статті «Маніпулятивний потенціал звертань-загальних 

назв» І. Шкіцька пише, що «за допомогою звертань мовець може встановлювати, підтримувати та 

завершувати контакт зі співрозмовником, привертати та переключати його увагу…» [9, с. 59]. 

Наприклад: Та куди там їй, паніматко, на прощу ходити, хай-но підросте ще..! Подай-но мені, 

доцю, коли ласка твоя, води напитися (Забужко О., «Казка про калинову сопілку»). 

3) Апелятивна функція, яка реалізується, коли мовець має на меті спонукати свого 

співрозмовника слухати чи до спілкування через використання вокатива у формі імені, 

прізвища, прізвиська, як-от: Це мій перший серйозний виступ, пані Дарино, прийдіть, будь 

ласка, …дуже Вас прошу!  Антуане, ти не почув? ( Забужко О. «Музей покинутих секретів»). 

4) Емотивна функція – використання звертання-характеристики особи (або предмета) із 

певного боку, у якому виявляється експресивне забарвлення, що виражає емоційно-оцінне 

ставлення мовця. Наприклад: Дурна ти дівко, за таким паливодою весь вік би сльозами 

вмивалася, колись іще дякувать будеш, як до розуму дійдеш; Чи ти ба, яка мудрована! — 

стояв, і далі не випускаючи її з рук… ( Забужко О., «Казка про калинову сопілку»). 

5) Синтаксична функція, що полягає у використанні вокативних речень-слів із метою 

ініціації та підтримки інтерперсональних стосунків. Такі речення складаються тільки зі звертань 

і, називаючи адресата комунікації, ще передають якісь почуття: докір, радість, незадоволення, 

обурення, заборону, оклик тощо. Саме експресивна складова й відрізняє вокативні речення від 

простих номінативних звертань. Наприклад: Іване, брате, друже, товаришу вірний! (радість 

від зустрічі); Марійко! Марійко! Годі тобі! Людей соромся… (докір). 

Отже, дотепер проблема функціональних параметрів вокативів у мовознавстві є 

дискусійною, оскільки їх диференціація не завжди є цілком умотивованою. Використання в 

українській мові кличного відмінка має прагматичний характер, але перелічені функції 

засвідчують його регулятивний потенціал. Кличний відмінок є мовним індикатором реалізації 

міжособистісних стосунків у соціумі. Використання вокативу дає змогу ефективно керувати 

комунікативним процесом, по-різному репрезентуючи адресата. 
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ  

ЕГОЦЕНТРИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «НЕДОВІРА» В СУЧАСНОМУ 

АНГЛІЙСЬКОМУ ДИСКУРСІ 
 

У мові концепти й категорії репрезентуються різнорівневими мовними засобами: від 

окремого слова до цілого тексту.  Фразеологічний фонд будь-якої мови посідає чільне місце в 

лінгвокультурологічних і лінгвокогнітивних роботах як вітчизняних, так і зарубіжних 

дослідників. Велика кількість фразеологізмів заснована на образно-метафоричних сенсах; 

фразеологізми беруть участь у формуванні мовної картини світу і розрізняються в культурно-

національному відношенні, тому їх можна також вважати носіями культурної інформації. 

Фразеологічний компонент мови не тільки відтворює елементи й риси культурно-

національного світорозуміння, а й формує їх [4, c. 87-89]. Таким чином, фразеологічний склад 

мови являє собою найбільш самобутнє явище не тільки в системно-регулятивному плані, але 

і в плані вираження фразеологізмами національної самобутності народу-носія мови. 

Фразеологія відіграє особливу роль в трансляції національно-культурної самосвідомості 

народу, адже в образному змісті ідіом втілено культурно-національний світогляд [6, c. 94]. 

Ідіоми, за допомогою яких об'єктивується мовна сутність категорії «недовіра» в 

англійській мові, з одного боку, являють собою номінативний компонент структури 

досліджуваних категорій; з іншого боку, характеризують національно-культурне ставлення 

носіїв англійської мови до цих соціальних феноменів. Тематичний склад фразеологічних 

одиниць, виявлених методом суцільної вибірки і віднесених до досліджуваних мовних 

сутностей «недовіра» є досить різноманітним. 

Серед фразеологізмів, що мають відношення до репрезентації категорії «недовіра», можна 

виділити тематичні групи, які номінують ступінь недовіри (3, 4, 5) і актуалізують концептуальні 

ознаки концепту «distrust» – основи категорії недовіри (1,2): 1) ненадійність; 2) погана репутація; 

3) скептицизм, абсолютна недовіра; 4) сумнів; 5) переконаність у винуватості, обмані, 

неправильності чого-небудь. Розглянемо приклади до вищезазначених груп. 

1. Група фразеологічних висловів зі значенням «ненадійність»: 

A broken reed – говорять про когось, хто розчарував після того, як довірили йому щось зробити: 

I asked Jackson to support me in the debate, as Collins has proved to be a broken reed [2, c. 283]; 
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Changeable as a weathercock: Ronald said he would go with us but you know he changes like a 

weathercock, so there is no reliance to be placed on him [7, c. 227]; 

Slippery as an eel – про людину, якій не можна довіряти, тому що вона не дає чітких, прямих 

відповідей або не робить того, що обіцяла: Make sure he agrees to finish the work by the weekend-

he's as slippery as an eel [3, c. 56]; 

A fair-weather friend – людина, дружбі якої не завжди можна довіряти, і яка доброзичлива, 

коли справи йдуть добре [3, c. 59]. 

2. Група фразеологічних висловів зі значенням «погана репутація»: 

Lose credit with smb: Through continuous misconduct he lost credit even with his family [7, c. 230]; 

Lower one's credit: His dishonest behavior lowered his credit among his friends [7, c. 230]; 

Cry wolf – подавати хибну тривогу; попереджати про небезпеку, якої, як відомо, немає [2, 

c. 273]; постійно просити про допомогу, коли вона не потрібна, або говорити, що є проблема 

чи небезпека, коли її немає, тож, коли допомога не потрібна чи проблема є, вам ніхто не вірить: 

The general said that the candidate was just crying wolf when he had said that the army was too weak 

to fight for the country [5, c. 14]; Scott nearly said, «My wife is ill», but he cried wolf too often, and 

he knew it [2, c. 341].  

3. Група фразеологічних висловів зі значенням «скептицизм, абсолютна недовіра»: 

Not trust smb as far as you could throw him / her – використовується для того, щоб 

підкреслити, що ви взагалі не довірятимете будь-кому: Prison's changed me – now I don't trust 

people farther than I can throw them [2, c. 323]; 

Don't give me that (tell me another): I have succeeded in making artificial human being ... – Tell 

us another [5, c. 14]; 

A Doubting Thomas – людина, якій необхідно побачити реальні докази чогось, перш ніж 

вона повірить у це; людина, якій нелегко довіряти чомусь:  Not trust smb an inch (a yard): Of 

course, I meant no harm, but now she won't trust me an inch [5, c. 13]; 

Look askance at – ставитися до когось або чогось з недовірою та несхваленням: The older 

women in the town looked askance at young people behaviour [5, c. 11]. 

4. Група фразеологічних висловів зі значенням «сумнів»:  

Beg the question – вважати істиною те, про що ще сперечаються, поки це не доведено: Laura 

told Tom that he must believe her argument because she was right. Father laughed and told Laura 

she was begging the question [6, c. 55]; 

Into question / In question – підозрювати, сумніватись: Your loyality is not into question, we all 

trust you completely [6, c. 59]; 

Cast, throw doubt (s) on smth: But others... cast doubt (s) on the omniscience of the ITA... [6, c. 61]; 

5. Група фразеологічних висловів зі значенням «переконаність у вині, обмані, 

неправильності чого-небудь»:  

Snake in the grass – a person who cannot be trusted: Did Harry tell you that? He's snake in the grass! [1]; 

Bad faith – недовіра: There was a lot of bad faith between the partners because they blamed each 

other for the failure of the company [1]; 

Under a cloud –під підозрою: Though the police could not prove the man's guilt, he remained 

under a cloud for several weeks [1]. 

Отже, аналіз фразеологізмів, номінуючих недовіру в англійській мові, свідчить про те, що 

дані феномени займають значне місце в житті англійського соціуму. Недовіру, навпаки, 

представники англійської культури пов'язують з поганою репутацією внаслідок нечесності, 

ненадійності. Недовіру викликають неперевірені речі, невизначеність, мінливість, 

непостійність у поглядах, вчинках, непереконливість аргументації. 
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ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ВИД ОСОБИСТОГО 

СТРАХУВАННЯ  В УКРАЇНІ 
 

У реаліях сьогодення в нашій державі досить важливим є питання страхування. Завдяки 

йому люди мають змогу у разі непередбаченого ними понесення витрат внаслідок подій, які є 

несприятливими для особи та пов’язаними із їхнім життям та здоров’ям або ж 

непрацездатністю, забезпечувати реалізацію власних прав та інтересів. Даний договір 

відносять до групи договорів про надання послуг, оскільки його предмет та об’єкт 

відповідають даним характеристикам даної групи договорів. Враховуючи сучасні потреби 

населення України в цілому, слід виділити договір страхування життя. 

Страхування життя є важливим інститутом захисту рівня добробуту фізичних осіб, а також 

забезпечення економічної стабільності в Україні. Страхування, в першу чергу, значно 

зменшує негативні наслідки, які пов’язані із втратою доходу внаслідок втрати особою 

працездатності або ж смерті годувальника сім’ї, а також воно забезпечує кошти на пенсію на 

майбутнє та реалізацію задуманих планів. 

Згідно із ст. 6 Закону України «Про страхування», страхування життя – це вид особистого 

страхування, який передбачає обов’язок страховика здійснити страхову виплату відповідно до 

http://philo.pnpu.edu.ua/English_Philology_2008.pdf
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договору страхування у випадку смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено 

даним договором, у разі дожиття особи, яка застрахована, до строку дії договору страхування 

та (або) досягнення нею визначеного договором віку [ 3 ]. Також умови такого договору 

можуть включати обов’язок страховика виплатити страхову виплату у разі нещасного 

випадку, що стався із особою, яка є застрахованою цим договором, а також її хвороби. 

Страхові виплати за договором страхування життя здійснюють у розмірі частини страхової 

суми або у формі регулярних виплат, які мають бути обов’язково прописаними у договорі. 

Варто звернути увагу на умови, які повинні обов’язково бути прописаними у даному 

договорі. До них відповідно належать: ризик смерті особи, яка застрахована, під час його 

строку дії; збільшення розміру суми страхових виплат; величина інвестиційного доходу, який 

не може перевищити чотирьох відсотків річних. Крім обов’язкових умов є й додаткові. 

Наприклад, страховик може у договорі страхування життя передбачати збільшення розміру 

страхової суми або розміру страхових виплат на суми (бонуси) за іншими фінансовими 

результатами його діяльності, але він не зобов’язаний цього робити. Відповідно до чинного 

законодавства, договір на страхування життя може бути укладений різними способами. 

Основними із них є: складання одного документа, який має бути підписаний сторонами; 

обміну листами, документами, яка підписані лише стороною, яка їх надсилає; електронного 

договору, тобто в порядку, визначеному Законом України «Про електронну комерцію». У 

даному контексті слід наголосити, що від шляху укладання договору страхування життя не 

залежить кількість або вичерпність обов’язкових умов, які будуть прописані там.  

Найважливішою особливістю договору страхування життя є його надійність. Про це 

свідчить обов’язкова ставка дохідності, обсяг якої становить чотири проценти, а також, яка 

гарантує надійність договору. Це означає, що створюється резерв, що забезпечує певний 

рівень прибутку для клієнтів, які укладають договір страхування власного життя. Також його 

специфікою є те, що він є довгостроковим. Тобто, укладаючи даний договір, особа вірить, що 

коли строк договору підійде кінця, то отримає певну накопичену нею грошову суму. Після 

закінчення строку договору страхування життя страхувальник, окрім накопичених коштів, 

отримує інвестиційних дохід, тобто деякі бонуси. Ще цікавим фактом є те, що страхові внески 

можна сплачувати не лише одноразово, але й під час дії договору страхування життя.  

Відповідно до ст. 985 Цивільного кодексу України, такий договір може бути укладений на 

користь третьої особи, але це має бути чітко прописане у ньому. Тобто страхувальник отримує 

страхову виплату при настанні цією особою певного віку або іншого страхового випадку.  

Також страхувальник до настання страхового випадку може змінювати осіб, які будуть 

виступати як третя сторона договору страхування життя ( ст. 3 Закону України «Про 

страхування») [ 2, с. 44]. Важливим у цьому є передбачення у договорі того, що у разі смерті 

особи, яка застрахована, особами, які отримають страхову виплату, визнаються її спадкоємці. 

Виділяють дві системи страхування життя: ризикову та накопичувальну. Ризикова система 

страхування життя полягає в тому, що особа робить періодичні невеликі внески, але отримує 

значну страхову виплату при настанні страхового випадку. Накопичувальне страхування 

життя особи – це акумулювання її фінансів та повна виплата суми, яка накопичилася після 

закінчення строку такого договору. Тобто, якщо настає страховий випадок, то особі 

виплачують повну страхову суму, яка може значно перевищити внески. 

Також у договорі страхування життя може бути передбачена зміна розміру страхових виплат 

та внесків протягом дії договору за офіційним індексом інфляції. Але для цього потрібно і 

збільшити розмір страхового внеску. Договором страхування життя може бути передбачено право 

страховика зменшити розмір страхових виплат та суми, у випадку несплати страхувальником 
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страхового внеску у розмірах та в строки, які передбачені договором страхування життя, який 

укладений між ними. Це зробити страховик має право в односторонньому порядку. 

Варто також виділити економічний сенс договору страхування життя. Маючи гарантії, 

страхувальник має змогу здійснювати довгострокове планування своїх фінансів. Ось 

наприклад, у договорі страхування майна немає умови, яка передбачає виплату страхової суми 

у випадку, коли об’єкт страхування зазнав певної шкоди під час дії страхового договору 

внаслідок страхового випадку [ 4 ]. Тобто договір страхування життя надає більше гарантій, 

ніж договір страхування майна. 

Отже, даний сегмент особистого страхування має достатнє правове регулювання у нашій 

державі, але й водночас потребує додаткового врегулювання з боку держави. Перш за все, 

населення повинне бути максимально проінформоване про можливість страхування життя, 

тобто має бути сформована страхова культура населення. Також вітчизняне законодавство не 

є досконалим у даній сфері, а тому потребує правового забезпечення на ринку послуг України. 

У правовідносинах, що стосуються страхування життя, повинна бути налагоджена роботи 

страхових компаній, які надають послуги такого роду. Пріоритетним має бути налагодження 

робити органів із захисту прав споживачів даних послуг.  
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Пред’явлення для впізнання здавна використовується в доказуванні та розкритті злочинів. 

Проте в перелік слідчих дій, закріплений у чинному Кримінально-процесуальному кодексі (КПК) 
України, пред’явлення для впізнання було включене порівняно нещодавно – лише у 2012 р. [1]. 

У відповідності з гл. 20 КПК до слідчих дій відносяться: допит, пред’явлення обшук, огляд, 
слідчий експеримент, для впізнання, освідування особи, залучення експерта з метою 
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проведення експертизи та отримання необхідних для цього зразків [1]. Серед зазначених дій 
важливе місце посідає пред’явлення особи для впізнання – самостійна слідча дія, що полягає 
у пред’явленні свідку, потерпілому, або підозрюваній особі об’єкта, який, за припущенням 
слідчого (прокурора), причетний до розслідуваного випадку, з метою констатування його 
тотожності чи відмінності з об’єктом, про який надавав свідчення учасник процесу [2]. 

Тобто пред’явлення для впізнання уявляє спосіб ідентифікації суб’єкта злочину згідно з 
його психофізіологічним відбиттям у пам’яті особи, яка впізнає підозрювану особу. 
Спираючись на це твердження, завданням слідчого, що бере безпосередню участь у здійсненні 
слідчих дій, стає виявлення такого відображення у суб’єкта впізнання, адже воно може бути 
використано в процесі розслідування.   

Національне законодавство нашої країни регламентує окремі види пред’явлення з метою 
впізнання: пред’явлення особи з метою впізнання (ст. 228 КПК); трупа (ст. 230 КПК), речей 
(ст. 229 КПК). Крім того, пред’явлення для впізнання може відбуватись за різною формою 
пред’явлення об’єкту впізнання: в натурі (стт. 228–230 КПК); в умовах аудіо- та позавізуального 
спостереження, за фотокартками, даними відеозапису (ст. 228 КПК); а також у режимі 
відеоконференції, зокрема при трансляції (ст. 232 КПК). Практичні дослідження питань 
забезпечення безпеки учасників при пред’явленні впізнання залишаються доцільними, 
зважаючи на  існування значної диференціації видів впізнання об’єкта і форм його пред’явлення. 

Питання забезпечення заходів з безпеки регламентовані нормами міжнародного права і 
національного законодавства. B ході тривалого історичного розвитку більше відомою була i 
залишається Федеральна Програма Захисту Свідків США (WITSEC), базовою метою 
створення якої є забезпечення безпеки свідків. На сучасному етапі розвитку українського 
законодавства важливе місце y врегулюванні цього питання посідає чинний КПК і Закон 
України “Про забезпечення безпеки осіб, що беруть участь y кримінальному судочинстві” № 
3782-XII, прийнятий Верховною Радою України 23 грудня 1993 р. (Закон № 3782-XII).  

У цьому Законі згадано, що здійсненням засобів, спрямованих на захист осіб, що є учасниками 
процесу (свідок, викривач або потерпілий), покладається на державні органи, що приймають 
рішення про застосування заходів безпеки (слідчий, дізнавач, прокурор, суд, орган (підрозділ), що 
здійснює оперативно-розшукову діяльність) і передовсім реалізують ці заходи (органи Служби 
безпеки України, Державне бюро розслідувань, органи Національної поліції, спеціально створені 
підрозділи Національного антикорупційного бюро). Відповідно до ᴄᴛ. 5 Закону особи, взяті під 
захист, мають право вимагати від державних органів, що приймають рішення про застосування 
заходів безпеки, застосування додаткових заходів  чи скасування здійснюваних заходів, подавати 
клопотання про вжиття заходів безпеки і y випадку порушення власних прав і свобод оскаржувати 
незаконні рішення або дії таких органів прокурору чи до суду [3]. 

Важливими також є питання нерозголошення відомостей про особу, що бере участь y 
процесі впізнання. Відповідно до положень КПК і Закону № 3782-XII відомості про заходи 
безпеки осіб, взятих під захист, є інформацією ɜ обмеженим доступом. Так, y ч. 1 ᴄᴛ. 7 Закону 
№ 3782-XII згадано, що забезпечення конфіденційності відомостей про особу є заходом 
забезпечення безпеки учасника процесу. Під конфіденційністю відомостей про суб’єкта 
впізнання треба розуміти нерозголошення відомостей про нього, шляхом обмеження 
відомостей ʙ протоколах слідчих дій і судових засідань. Органи, що приймають рішення про 
застосування заходів безпеки щодо учасника процесу, виносять ухвалу про заміну прізвища, 
імені, ᴨᴏ батькові особи на псевдонім, що має використовуватися y матеріалах справи. Окрім 
ᴛᴏᴦᴏ, специфікою конфіденційності відомостей про учасника процесу є так само неможливість 
особи, яку пред’явили для впізнання, помітити цього учасника. Ця дія провадиться у 
спеціально обладнаній кімнати, розділеній на дві частини скляною перегородкою (забезпечує 
можливість візуального відображення лише тієї сторони, де знаходяться представлені для 
впізнання особи), і засобів відеофіксації даних дій.  B тому випадку, ᴋᴏᴫᴎ особа, котра впізнає, 



60 

є неповнолітньою, до участі y слідчій дії обов’язково запрошуються його законні 
представники, психолог, педагог чи лікар (за потреби) [2]. 

Відповідно до ч. 1 ᴄᴛ. 21 Закону № 3782-XII заходи безпеки, вжиті до учасника процесу, 
можуть бути скасовані y випадку усунення загрози життю, здоров’ю або майну особи, 
завершення терміну забезпечення конкретного заходу безпеки чи через невиконання нею 
законних вимог органів, що забезпечують безпеку. У такому разі державні органи, що 
приймають рішення про застосування заходів безпеки, видають письмове рішення про 
скасування конкретних заходів безпеки. Дане рішення протягом доби має бути доведене до 
відома особи, щодо якої були застосовані ці заходи. 

Незважаючи на той факт, що заходи забезпечення захисту учасників процесу були розроблені 
давно, Пленум Верховного Суду України ʙ постанові від 18.06.1999 p. № 10 “Про застосування 
законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду i правоохоронних 
органів і осіб, що беруть участь y судочинстві” відмічає, що стан, котрий склався ʙ нашій державі 
щодо забезпечення безпеки учасників кримінального процесу, не гарантує захист прав i свобод 
громадян [4]. Причинами подібного рішення є систематичне ігнорування державними органами, 
обов’язком котрих є забезпечення заходів безпеки учасників процесу, повідомлень про погрози та 
інші протиправні діяння щодо таких осіб, неефективність заходів виявлення злочинців, відсутність 
оперативного реагування судів на такі правопорушення, проблеми технічного оснащення 
спеціально обладнаних приміщень, для провадження впізнання.  

Отже, дослідження питання забезпечення безпеки учасників процесу при пред’явленні 
впізнання є актуальним y сучасних реаліях розвитку українського законодавства і права ʙ 
цілому. Доцільним є запровадження додаткових заходів підвищення рівня реагування судів і 
органів, що забезпечують застосування заходів безпеки, на вчинення протиправних діянь 
проти осіб, що беруть участь y кримінальному розслідуванні, оперативне повідомлення 
державних органів про здійснення таких правопорушень, матеріально-технічного 
забезпечення спеціально обладнаних приміщень засобами відеофіксації ɜ метою 
повноцінного забезпечення безпеки учасників процесу. 
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Вже восьмий рік поспіль Україна потерпає від наслідків агресії Російської Федерації, окупації 

АР Крим та частин Донецької та Луганської областей. Одним із таких наслідків незаконних дій 

Російської Федерації є незаконна експропріація та використання державного майна України.  

Перші оцінки економічних втрат від тимчасової окупації Криму з’явилися невдовзі після 

власне окупації. Наприкінці квітня 2014 року Міністерство юстиції повідомило, що оцінює 

збитки України в 950 млрд грн ($84 млрд за курсом на той момент). Наприкінці липня 2014 

року Міністерство енергетики та вугільної промисловості оприлюднило оцінку втрат 

паливно-енергетичного комплексу. Оцінка була на рівні $300 млрд, що включало як 

інфраструктуру, так і поклади горючих корисних копалин (в тому числі на шельфі). В липні 

2015 року свою оцінку оприлюднило Міністерство аграрної політики та продовольства. За 

розрахунками міністерства, втрати основних засобів в сільському господарстві та пов’язаних 

з ним галузях становлять 201,6 млрд грн ($9 млрд) [1].      

В період з 17 березня по 3 вересня 2014 року «ДР РК» прийняла 15 постанов, на підставі яких 

було експропрійовано майно Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 

Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, 

майно багатьох державних підприємств таких як  «Адміністрація морських портів України», 

ПАТ Національна акціонерна компанія «Надра України», майно державних служб та інспекцій 

України, майно підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу тощо. 

Як приклад, можна навести  «приватизацію» Державного концерну «Національне 

виробничо-аграрне об’єднання Масандра», який належить до сфери управління Міністерства 

аграрної політики та продовольства України [2,3].  

Щодо території ОРДЛО, то встановлено, що приблизні економічні втрати від окупації 

становлять близько 375 млрд грн. Також, в ОРДЛО лише два підприємства з категорії 

«великих платників податків», які працюють на окупованій території Донбасу, перебувають у 

100% власності держави Україна — це ДП «Шахтоуправління "Південнодонбаське №1"» і ДП 

«Донецька вугільна енергетична компанія». 

Звертаючись до теорії міжнародного гуманітарного права, відповідно до IV Женевської 

конвенції,  держава-окупант має право користуватися публічним майном на окупованій 

території лише у військових цілях. Будь-яке користування, або продаж об’єктів державної 

власності розцінюється, як воєнний злочин. У випадку «Масандри» майно було 

«націоналізовано», фактично експропрійовано, передано у федеральну власність — 

управлінню справами президента РФ, потім повернуто у «власність Республіки Крим» 

відповідно, ніякої військової необхідності у такому привласненні і передачі майна не було [4]. 

Дані дії можна кваліфікувати за  Статтею 8(2)(а)(iv) РС МКС –  «Незаконне, свавільне та 

великомасштабне знищення і присвоєння майна, що не було викликано військовою необхідністю» 
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та за статтею 8(2)(b)(xiii) РС МКС – «Знищення або захоплення майна ворога, за винятком 

випадків, коли таке знищення або захоплення диктуються військовою необхідністю» [5].   

Іншим аспектом тимчасової окупації Російською Федерацією є незаконний видобуток і 

використання корисних копалин на території України, а саме поклади газу на чорноморському 

шельфі. З окупацією Криму Україна втратила підприємство «Чорноморнафтогаз», дочірню 

компанія «Нафтогазу України». Воно щорічно добувало до 1,7 млрд кубометрів природного 

газу (8,5% від загальноукраїнського обсягу). Запаси газу на шельфі оцінювались в 2 трлн 

кубометрів. Станом на лютий 2020 року Російська Федерація з моменту анексії Криму 

незаконно видобула 10,4 млрд куб. м українського природного газу. Після анексії Росією 

Криму в 2014 році самопроголошена влада оголосила власністю Криму континентальний 

шельф півострова, а також майно ДАТ «Чорноморнафтогаз» [1]. 

Незаконна експропріація та використання державного майна України  Російською 

Федерацією виходять за межі  суші,  далеко у акваторію Чорного моря. Коли РФ окупувала Крим 

у 2014 році,  вона отримала не лише сухопутну територію Криму, а й морську зону,  яка більш 

ніж утричі перевищує  розміри прав на підводні ресурси, що потенційно вартує трильйони 

доларів. Більше того, РФ почала змінювати територію свого територіального моря та 200-

мильну ексклюзивну економічну зону  на півночі Чорного моря, через що Україна потерпає як 

економічно так і політично. Російська Федерація з початку окупації Криму контролює і 

Керченську протоку, по якій до анексії проходив державний кордон та яка поєднує Азовське і 

Чорне море. Зокрема, РФ захопила підприємство-оператора Керченської паромної переправи, а 

також збудувала 19-кілометровий міст між півостровом і материковою територією Росії.   

Саме тому, 19 лютого 2018 року Україна подала свій меморандум в арбітражному 

провадженні проти РФ відповідно до Конвенції ООН з морського права, який доводить, що 

РФ порушила суверенні права України в Чорному та Азовському морях і в Керченській 

протоці. Оскільки, континентальні права шельфу випливають із суверенітету над прилеглими 

землями, рішення про захоплення Росією морських нафтогазових ресурсів неприпустимо 

зашкодить визнанню окупації Криму Російською Федерацією [1, 6]. 

Щодо власності Міністерства культури, то на державному рівні відсутня повна і 

достовірна інформація про кількісний і якісний склад Музейного фонду України (державної і 

недержавної частини). Внаслідок окупації Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 

окремих територій Луганської і Донецької областей країна втратила близько 1,2 млн. 

музейних предметів — 10 відсотків державної частини Музейного фонду України. Проте 

точна інформація про конкретні втрати відсутня. За відсутності такої інформації ефективно 

блокувати вивезення культурних цінностей до Російської Федерації (насамперед культурних 

цінностей з музеїв Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, Луганської та Донецької 

областей) або до інших країн неможливо [7]. 

Щодо становлення відповідальності за нанесені збитки, спричинені тимчасовою 

окупацією,  то доречно згадати концепцію правосуддя перехідного періоду, яке передбачає 

одночасну діяльність держави у чотирьох напрямах: ефективна діяльність кримінальної 

юстиції; відшкодування збитків жертвам; інституційні реформи, що унеможливлюють 

повторення минулого та офіційна констатація історичної правди. Відшкодування шкоди 

жертвам конфлікту (репарації) включає наступні елементи: Матеріальну компенсацію 

завданої шкоду, моральну сатисфакцію та відновлення порушених прав [8]. 

Таким чином, тимчасова окупація Російською Федерацією Кримського півострова та 

окремих територій Донецької та Луганської областей призвела до багато чисельних випадків 

незаконної експропріації державного майна України, що торкнулося фактично всіх галузей 

економіки. Серед основних втрат можна зазначити незаконну націоналізацію підприємств, 
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державної нерухомості, привласнення надр, корисних копалин та континентального шельфу 

півострову Крим. Також, чисельними є втрати музейного фонду України.  

Задля встановлення правосуддя після деокупації півострову Крим та території ОРДЛО 

пропонується використовувати концепцію перехідного правосуддя, одне з завдань якого 

полягає компенсації шкоди жертвам конфлікту. 
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