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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
Волошина-Сідей Вікторія Вадимівна, 

к.е.н, старший викладач кафедри фінансів та обліку, 

Портненко Олена Сергіївна, 

магістрантка спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 
 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

Останніми роками в системі управління підприємством все більша увага приділяється питанням 

управління грошовими потоками. Основним завданням підприємства є підвищення ефективності його 

функціонування за рахунок раціонального управління грошовими потоками, яке дозволить забезпечити 

фінансову рівновагу, прискорити обіг капіталу, мінімізувати вплив існуючих і потенційних ризиків, 

отримати прибуток. Від ефективності управління грошовими потоками залежить не тільки фінансовий 

результат підприємства, його ринкова вартість, а й здатність підприємства вижити в умовах ринку. 

Дослідження питань управління грошовими потоками є першочерговими та досить актуальними, 

оскільки економічне зростання підприємства базується на підтримці його фінансової рівноваги та 

водночас на забезпеченні максимізації основного цільового показника — вартості підприємства, 

головним чинником формування якої є грошові потоки [5]. 

Проблематиці процесу управління грошовими потоками присвячено велику кількість статей, 

наукових доповідей українських вчених та зарубіжних економістів таких як І.О. Бланк, Шубіна С.В., 

Авакян М.Ю., Барабаш Н.С., Никонович М.О., Харченко В.А., Мартякова О.В. А.М. Поддєрьогін, О.О. Терещенко, 

К.В. Колузанов, Т.В. Калінеску, В.С. Альошкін, М. Бертонеш, Р. Найт, З.В. Герасимчук, І.М. Вахович, 

Дж.К. Ван Хорн, В.В. Бочаров. та інші. 

Ознайомившись з великою кількістю робіт з даної теми, можна сміливо наголосити на тому, що основна 

маса таких статей присвячена різноманітним теоретичним підходам щодо трактування поняття «грошовий 

потік» без зазначення конкретних проблем з якими стикається підприємство та шляхів їх вирішення. 

Серед основних проблем управління грошовими потоками на вітчизняних підприємствах можна визначити: 

1. управління грошовими засобами скоріше всього являє собою управління залишком грошових 

коштів на рахунках; 

2. процес управління грошовими потоками не скоординований з цілями самого підприємства; 

3. підприємствам властива неоднозначність управління грошовими потоками в розрізі операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності або повна його відсутність; 

4. у більшості вітчизняних підприємствах відсутні посади фінансового та інвестиційного 

менеджера, не кажучи про посаду управляючого грошовими коштами; 

5.  проблема наявності прибутку, але відсутності грошей [5]. 

Аналіз літератури дозволив визначити шляхи вирішення даних проблем: 

 розробити місію, цілі компанії, сформувати стратегію бізнесу і вже в рамках цієї стратегії 

визначитися з політикою управління грошовими потоками; 

 призначити особу, яка б відповідала за процес управління грошовими потоками, 

функціональними обов'язками якої будуть забезпечення прийнятного рівня ліквідності, оптимізація 

використання грошових ресурсів, складання своєчасного та точного коротко- та середньострокового 

прогнозу надходження та вибуття грошових коштів тощо; 

  розробити модель управління грошовими потоками; 

 автоматизувати процеси формування, використання та управління грошовими потоками [5]. 

Недостатність грошового потоку або неефективне використання фінансових ресурсів є основою 

незбалансованості системи відтворення матеріальної бази й виробничої інфраструктури, що в результаті 

може привести до втрати платоспроможності й навіть банкрутства підприємства. Тому актуальним 

питанням для будь-якого підприємства є оптимізація грошових потоків [4]. 
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Етапу оптимізації грошових потоків передує етап аналізу ефективності управління грошовими потоками в 

попередньому періоді, головна мета якого – виявити резерви щодо підвищення цієї ефективності в майбутньому 

періоді: підвищення фінансової незалежності підприємства, забезпечення рівномірності витрачання грошових 

коштів за обсягами та в часі, збільшення суми та якості чистого грошового потоку [1, с. 121].  

Оптимізація є процесом надання об’єкту управління найвигідніших характеристик, співвідношень. 

Ефективно управляти можна тим, що піддається виміру. Головними цілями оптимізації грошових потоків 

підприємства є забезпечення:  

 синхронності формування грошових потоків у часі;  

 збалансованості обсягів грошових потоків;  

 зростання чистого грошового потоку підприємства [4].  

Під завданням оптимізації грошових потоків також мається на увазі завдання розподілу платіжних 

засобів підприємства в динаміці з метою підвищення його фінансово-економічної ефективності, при 

цьому критеріями ефективності є:  

– приріст власних коштів підприємства за певний період; підвищення обсягу продажу (частки ринку);  

– підвищення фінансової стійкості (забезпеченості власними коштами);  

– ефективність використання наявних коштів (рентабельність);  

– ділова репутація (виконання підприємством зобов’язань перед постачальниками та покупцями);  

– максимальне використання виробничих потужностей [4].  

Основними об’єктами оптимізації виступають: позитивний грошовий потік; негативний грошовий 

потік; залишок грошових активів; чистий грошовий потік. Об’єктом оптимізації виступають 

передбачувані грошові потоки, що піддаються зміні в часі. 

Отже, недостатнє вирішення проблем підприємств в сфері управління грошовими потоками як в 

методологічному, так і в прикладному аспектах призводять до зниження їх ефективної діяльності. Чітке та 

узгоджене управління грошовою масою, як однією з найважливіших частин фінансової діяльності, дасть змогу 

раціонально пов'язати та синхронізувати наявні грошові потоки для забезпечення фінансової рівноваги організації 

Одною із основних функцій управління грошовими потоками є їх оптимізація. Кінцевою метою оптимізації 

грошових потоків підприємства є максимізація чистого грошового потоку від операційної діяльності підприємства, 

що підвищує рівень його самофінансування й знижує залежність від зовнішніх джерел фінансування.   
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МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ НА ФОРМУВАННЯ ЦІН 
 

ВСТУП. Основа формування ціни та організаційні засади ціноутворення у суспільно-економічних 

відносинах є відображенням вартості товарів, робіт, послуг, що входять до сукупності процесів обміну. 

Правова участь держави у ціновому регулюванні на тепер полягає у закріпленні певних законодавчих 

режимів ціноутворення у процесі реалізації фінансових засад державної цінової політики. Державний 

вплив на ціноутворення як один з основних видів фінансово-правового регулювання суспільно-

економічних відносин здійснюється також через механізм оподаткування. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА. Економісти-теоретики майже одностайні у трактуванні оподаткування як 

інструменту державного втручання в економіку. Так Ротбард Мюррей оподаткування -вважає 

двостороннім втручанням чи примусовим обміном між окремими суб’єктами і державою, або 

„примусовим „подарунком” державі від суб’єкта господарювання” [5]. Проте таке трактування податків 

хоча й визначає їхню суть, але є досить однобоким, оскільки не розкриває податки з позиції одного з 

основних інструментів ефективного державного регулювання.  

Крім того, податки можна застосовувати і для стимулювання економіки, і для її стримування [6]. Це 

є справедливим і для розвитку окремих галузей, виробництв і ринків. Тому очевидним є взаємозв’язок 

оподаткування і ціноутворення на продовольчому ринку. В цілому економічна теорія трактує податковий 

механізм як економічний метод регулювання цін. 

Податки впливають на ціну і ціноутворення прямо і опосередковано. У наукових джерелах можна зустріти 

і три випадки тлумачення впливу оподаткування на ціну: прямий, опосередкований і прихований [4]. Проте 

таке розмежування впливу спотворює уявлення про наслідки дії оподаткування на ціни і призводить до 

хибних висновків доцільності використання податків як інструменту регулювання цін. Тому, доцільніше 

виділяти лише прямий та опосередкований вплив податків на ціну і ціноутворення.  

Пряма дія податків проявляється в тих випадках, коли вони входять у структуру ціни окремим елементом.  

Опосередкована дія податків проявляється в тих випадках, коли податки входять в склад витрат, на 

основі яких формується ціна.  

Пряма дія податків на ціну визначає її пропорційну зміну відповідно до зміни величини стягуваного 

податку. Таку дію мають непрямі податки, величина яких нараховується пропорційно вартості реалізованої 

або імпортованої продукції, наданих послуг, виконаних робіт (Р). Згідно з чинною в Україні системою 

оподаткування до непрямих податків входять податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір та мито.  

Загальною ознакою непрямих податків є їхня суть – це надбавка до ціни виробника, тому обкладання 

того чи іншого товару будь-яким непрямим податком викличе прямо пропорційну зміну ціни на товар, за 

умови, що інші фактори залишаються незмінними.  

Таким чином, величина непрямих податків в ціні продукції визначається як: 

ТN = P * tn, 

де   tn – ставка непрямих податків (якщо допустити, що разрахунки здійснюються по не підакцизних 

видах продукції виробленої в середині країни, то tn = 0,2 – ставці податку на додану вартість); Р – 

відпускна ціна без ПДВ [7]. 

Опосередковану дію на ціни мають прямі податки. Переважна більшість прямих податків пов’язана з 

витратною складовою частиною ціни (крім податку на прибуток). Їх зміна викликає пропорційну зміну 

ціни відповідного товару, проте сила такої дії буде проявлятися через вагомість фактору оподаткування у 

витратній складовій ціни. 

Основними з непрямих податків можна вважати так звані “податки на споживання”, до яких 

відноситься податок на додану вартість (ПДВ), акцизи та мито. Вагома питома вага цих податків у 

бюджеті та мінливість ставок зумовлюють їх відчутний вплив на інфляційні процеси в економіці, 

впливають на здорожчення продукції, знижуючи її конкурентоспроможність на внутрішньому й 

зовнішньому ринках держави. Так ПДВ в середньому становить 37% доходів Державного бюджету, це 

підтверджує вагому роль цього податку в формуванні доходів держави. 
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Теоретично ПДВ являється часткою від вартості товару, створеної на кожному із етапів його виробництва 

та обігу, а для субєктів господарювання додана вартість становить різницю між обсягом реалізації продукції 

вираженої в грошових одиницях, та вартістю матеріальних затрат, витрачених на її виготовлення [1].  

Запровадження ПДВ, як в світовій економіці, так і в Україні зумовлено його перевагами над іншими 

податками на споживання: 

1) ПДВ на відміну від податку з продажу стосується не тільки кінцевого реалізатора, а всіх 

виробників і продавців продукції – від стадії первинної переробки сировини до стадії кінцевої готовності, 

що зумовлює пропорційний розподіл податкового тиску на створену ДВ між кожним із учасників 

технологічного ланцюга; 

2) розмір ПДВ залежить від реального внеску в вартість товару окремого суб'єкта виробничого 

процесу і не залежить від кількості стадій проходження товару; 

3) таким підходом до бази оподаткування держава стимулює скорочення витрат на всіх стадіях 

проходження товару. 

Проте ПДВ як і інші непрямі податки справляють безпосередній вплив на рівень ціни товару, де ріст 

ціни залежить від росту ставки податку. Механізм подорожчення відбувається наступним чином: 

підприємство-виробник отримує сировину, паливо, комплектуючі вироби за цінами, в які включено 

певний відсоток ПДВ. Після формування кінцевої вартості готової продукції за виключенням вказаних 

складових утворюється додана вартість, на яку, у свою чергу, нараховується зазначений податок.  

Змоделювавши зміну початкової ціни (P0 – без врахування ПДВ) за рахунок ПДВ можна отримати 

три причинно наслідкових варіанти поведінки кінцевої ціни: 

Pm = P0 + T; 

Pm < P0 + T; 

Pm > P0 + T. 

Перший варіант передбачає пропорційне зростання цін через податкову складову оскільки попит 

залишається досить сталим навіть при відчутному здорожченні товарів, не впливаючи на обсяги реалізації.  

В другому варіанті коли ринкова ціна, за якою продавці реалізують продукцію виявляється нижчою, 

за початкову, збільшену на суму ПДВ, означає, що ринок є досить конкурентним і виробники та продавці 

даного товару неможуть підвищувати ціни пропорційно зміні ПДВ, так як це призведе до істотного 

скорочення обсягів реалізації внаслідок високої еластичності споживчого попиту. В цьому випадку 

податкове навантаження, призначене для покупця, частково перебирає на себе продавець, що надає ПДВ 

певних рис прямого оподаткування [2].  

Нарешті, третій варіант здорожчення товару під впливом збільшення ПДВ притаманний в більшій 

мірі монополізованим ринкам, та за рахунок зговору на ринку. Виробники та продавці скориставшись 

можливістю на підставі зростання ПДВ підвищують ціни на величину, більшу податкової націнки. При 

малоефективному антимонопольному контролі та панічному стані споживачів підігрітому інфляційними 

очікуваннями така цінова ситуація стає неконтрольованою.  

ВИСНОВОК. Взаємозв’язок податків і цін зумовлений винятковою роллю цих двох економічних 

категорій у відтворювальному процесі суспільно-економічного виробництва. Ціна відображає економічну 

вартість усіх вироблених товарів, виконаних робіт і наданих послуг, а податок – це частина цієї вартості, один з 

елементів її перерозподілу. Податки можуть сприяти коливанню цін як причина їх підвищення або зниження. 

Вплив непрямих податків на рівень цін проявляється в їх включенні до складу витрат на виробництво 

товарів (робіт і послуг).Природа податкового впливу на ціни залежить від правових засад встановлення 

конкретного податку і визначається механізмом його розрахунку і можливістю перекладення його сплати 

на покупця за допомогою включення в ціну товарів, робіт, послуг. 

На ціновий складник найбільший вплив чинить ПДВ, який відображається на обсягах виробництва, 

споживання та, відповідно, цінах оподатковуваних товарів. Універсальність непрямих податків та 

розширення їх бази оподаткування стримує стимулюючий ефект оподаткування у зв’язку з ростом цін. 
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ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНЯЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 
Оцінення чого-небудь  завжди базується на порівнянні об'єкта з певним еталоном або ж з нормативними 

актами. Не є виключенням і  оцінка персоналу, де порівнюються певні характеристики людини, це може бути 

професійно-кваліфікаційний рівень, ділові якості, результати праці . Насправді під оцінку підпадають навіть 

такі  суто індивідуальні риси людини, як краса, розум, сила, уважність, що завгодно. 

Оцінка персоналу полягає у визначенні того, якою мірою кожний працівник досягає очікуваних 

результатів праці й відповідає тим вимогам, які випливають з його обов'язків. 

Таким чином, завдання ділової оцінки працівника полягає у визначенні його  цінності для 

підприємства: трудового потенціалу, рівня використання цього потенціалу, відповідності працівника 

наявним вимогам до посади, міри ефективності його трудової діяльності. 

На рис. 1 зображено сутність та структуру оцінки персоналу 
 

 
Рис. 1. Сутність та структура оцінювання персоналу 

 

Розрізняють два види оцінки персоналу: самооцінка й зовнішня оцінка. 

В підсвідомості кожної людини існує велика кількість різних уявлень, еталонів, образів: ідеальний 

(найбільш узагальнений, важко досяжний) образ «Я»; нормативний образ «Я», тобто уявлення про те, 
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якою має бути людина, щоб інші її сприймали й поважали; і, нарешті, реальний образ «Я», тобто відносно 

об’єктивна оцінка самого себе. 

Кожна людина має  потребу в позитивній оцінці своєї діяльності з боку колег, керівників та 

споживачів їх продуктів праці. Варто зауважити, зовнішня оцінка  виконує свої завдання тільки коли вона 

виходить від усіх трьох названих суб’єктів. Відсутність або нестача одного з видів оцінки з великою 

вірогідністю може сприяти розвитку  негативних явищ. Як приклад, незнання оцінки продуктів праці 

споживачами або нехтування цією оцінкою неминуче призводить до зниження якості самої праці. Якщо 

нема оцінки з боку членів колективу, то втрачається одна з рушійних сил професійного розвитку. Адже в 

цій оцінці зібраний колективний досвід, вимоги колективу до індивіда, цінності цього колективу. В оцінці 

працівника з боку керівника  відображається соціальна важливість праці, відповідність індивідуальних 

результатів роботи наявним економічним вимогам. 

Всі ці  види оцінки мають певне соціально-економічне навантаження, проте лише разом вони здатні 

задовольнити потреби людини в оцінці її праці. 

На думку В. Г. Ананьєва  без оцінки людина не може до кінця усвідомити свій власний вчинок у всіх 

його зв’язках і об’єктивних результатах. Брак оцінки, за його словами, є найгіршим її видом, оскільки 

дезорієнтує об’єкт, спричиняє стан депресії. За висновками визнаних спеціалістів у галузі соціальної 

психології брак оцінки справляє сильний вплив на процес роботи в напрямку його погіршання. Все це 

показує, що роль зовнішньої оцінки не можна недооцінювати. 

Оцінка персоналу виконує дві основні функції: орієнтувальну і стимулювальну.Орієнтувальна 

функція полягає в тому, що  людина усвідомлює себе, свій стан і поведінку, через оцінку з боку 

суспільства та з допомогою самооцінки, разом з тим отримуючи можливість визначити напрями своєї 

подальшої діяльності.Стимулювальна функція оцінки проявляється тоді коли в людини зароджуються 

переживання успіху або невдачі, підтверджуючи правильність (або неправильність) вибраної поведінки, 

спонукає людину до діяльності в певному напрямку. 

Отже, об’єктивно проведена оцінка діяльності не тільки дає можливість працівникові мати уявлення про те, як 

було оцінено виконану ним роботу, а й значною мірою впливає на мотивацію його дальшої трудової діяльності. 

Оцінка персоналу — надто складна управлінська проблема. Слід визнати, що в теоретичному й 

методичному планах вона недостатньо розроблена. На практиці застосовується безліч методик, способів 

оцінки, які дають різні за рівнем об’єктивності результати. Зазначимо, що і в зарубіжній практиці бракує 

ідеальних методик оцінки персоналу, а науковці і практики нерідко дотримуються протилежних думок 

про доцільність застосування тих чи інших методів оцінки персоналу або про рівень їх об’єктивності. 

Англійський економіст Томас Х. Паттен у посібнику з оцінювання персоналу зазначає, що питання 

полягає не в тім, оцінювати персонал чи ні (адже така оцінка в той чи інший спосіб відбувається в 

реальному житті завжди), а в тім, чому віддавати перевагу: методичній системі чи неформальним оцінкам. 

Визначення цінності працівника на основі аналізу рис його характеру, на думку Т. Паттена, не дає 

надійних висновків, які до того ж легко опротестувати, посилаючись на їхній «суб’єктивізм». Тому ліпше 

оцінювати працівників за результатами їхньої праці й поведінки. Але обов’язковими мають бути й 

особисті контакти керівника і підлеглого в ході оцінки останнього, бо такі контакти можуть стати 

ефективним стимулом для поліпшення роботи. 

За всієї різниці підходів до оцінки персоналу, які застосовуються в зарубіжній і вітчизняній практиці, 

їх об’єднує така загальна ознака, як приблизність оцінки. Проте брак ідеальних методик не знижує 

значущості практики оцінювання персоналу. Здоровий глузд підказує, що ліпше користуватися не зовсім 

досконалими методиками оцінки, ніж узагалі жодними. 

Щоб оцінка мала максимально дієвий характер, а також її сенс був зрозумілим і мотивував 

працівників, її треба треба проводити за тими аспектами діяльності працівника, що безпосередньо 

пов’язанні з результатами його праці.  При цього оцінка особистих якостей також залишається дуже 

важливою, адже їх високий рівень як правило підвищує ефективність роботи. Саме тому оцінка повинна 

включати разом як оцінку результатів праці, так і особистих якостей працівників. 

На рис. 2 зображеноскладові системи оцінювання персоналу 

Можна зробити висновок, що оцінювання персоналу є важливою складовою системи управління 

персоналом. Для того щоб проводити оцінку максимально ефективно треба використовувати сучасні 

методи оцінки, надати доступ працівникам до результатів їх оцінювання та активно залучати робітників 

до процесу оцінювання. 
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Рис. 2. Складові системи оцінювання персоналу 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ДОРАДНИЦТВО ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ 

СУПРОВОДУ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ В АГРОСЕКТОРІ 
 

Розвиток сільськогосподарського дорадництва в Україні є вкрай важливим елементом для 

подальшого реформування аграрного сектора. Необхідність поширення сучасних знань, особливо серед 

фермерів та малих сільськогосподарських виробників, їх навчання та інформаційна підтримка доведена 

досвідом багатьох країн світу, що ефективно реформували аграрну галузь. Незаперечним є той факт, що 

сьогодні успішність аграрного сектору в значній мірі залежить від його динамічності щодо освоєння 

новітніх технологій, використання ринкової кон’юнктури, а також організаційних змін, необхідних для 

його поступального розвитку. Цю роль і покликана виконувати система сільськогосподарського 

https://works.doklad.ru/view/kGqBuZ5VQiY.html


12 

дорадництва, головною метою якої є сприяння покращенню добробуту сільського населення та розвитку 

сільських територій, через підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок сільського 

населення та сільськогосподарських товаровиробників. 

Основними завданнями дорадчої діяльності є [1]: 

- надання суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та 

сільському населенню дорадчих послуг з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, 

обліку, податків, права, екології тощо; 

- надання дорадчих послуг органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, з питань 

підготовки та реалізації планів соціально- економічного розвитку, формування громадянського суспільства; 

- поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки; 

- сприяння розвитку несільськогосподарського підприємництва в сільській місцевості, у тому 

числі, сільського туризму, зайнятості сільського населення тощо; 

- робота з сільською молоддю, ініціювання та реалізація молодіжних програм. 

З огляду на суспільний спротив у сфері реформування вітчизняного аграрного сектору з боку малих 

сільськогосподарських виробників та фермерів, зокрема системи земельних відносин, дорадництво, на 

нашу думку, може відіграти ключову роль в інформаційній підтримці реалізації урядових ініціатив. Саме 

нерозуміння механізмів та інструментів земельної та інших реформ викликає серйозне занепокоєння у 

сільського населення, добробут якого напряму пов'язаний з ефективністю використання земельних 

ресурсів та біологічних активів. На обґрунтованість такого твердження вказує не лише досвід України, 

але й ситуація в інших країнах. 

Наприклад в Індії нові реформи в галузі сільського господарства розроблені, як зазначає уряд, на 

користь більшості сільськогосподарського сектору, викликали протести серед фермерів. Зокрема, тисячі 

фермерів, в основному з північних штатів Пенджаб і Хар'яна, протестують проти трьох реформ у 

фермерському господарстві, які були введені в 2020 році. Очікується, що нові заходи змінять деякі 

правила, які десятиліттями захищали індійських фермерів, і піддадуть їх необмеженим механізмам 

вільного ринку, де приватні гравці, як очікується, відіграють більшу роль [2]. 

Будь-які реформи в нас час в аграрній сфері – це певною мірою неминучий конфлікт інтересів різних 

соціальних груп населення, що виникає внаслідок зміни підходів до розвитку галузі на основі 

впровадження сучасних інноваційних технологій. Ціль таких змін – ріст економіки в умовах вичерпності 

ресурсів і збільшення попиту населення на продукти харчування в світовому масштабі. Як зазначив 

почесний прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, реформи є надзвичайно важливим для вступу Індії в ХХІ 

століття, адже старі закони вже не можуть допомогти у зростанні економіки. 

Однак, на наш погляд, загостренню соціальних конфліктів щодо реформаторських змін сприяє 

необізнаність сільського населення, відсутність інформаційної підтримки з боку державних органів та 

механізмів захисту інтересів дрібних фермерів. В площині реформ повинні бути задіяні адекватні 

стримування та противаги, щоб гарантувати, що більша участь приватного сектору не зашкодить інтересам 

фермерів. Важливою є також фінансова підтримка малих виробників через механізми кредитування [3]. 

Ключову роль дорадництва в сприйнятті реформ фермерами засвідчує також досвід країн ЄС. У всіх 

країнах Європейського Союзу діє система дорадництва для фермерів (Farm Advisory System, скорочено – 

FAS). FAS допомагає фермерам краще зрозуміти та дотримуватися правил ЄС щодо навколишнього 

середовища, здоров'я населення та здоров'я тварин, добробуту тварин та хорошого 

сільськогосподарського та екологічного стану. 

FAS надає інформацію про [4]: 

- зобов'язання на рівні ферм, що випливають із встановлених законодавством вимог управління та 

стандартів щодо належних сільськогосподарських та екологічних умов землекористування; 

- сільськогосподарські практики, корисні для клімату та навколишнього середовища та утримання 

сільськогосподарської території; 

- заходи на рівні ферм, передбачені програмами розвитку сільських територій для модернізації 

ферм, підвищення конкурентоспроможності, галузевої інтеграції, інновацій та ринкової орієнтації, а 

також для сприяння підприємництву; 

- вимоги щодо захисту вод, ефективного та стійкого водокористування; 

- використання засобів захисту рослин; 

- механізми інтегрованої боротьби із шкідниками. FAS також може надати інформацію про [4]: 
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сприяння конверсії фермерських господарств та диверсифікації їх економічної діяльності;  

- управління ризиками та відповідні профілактичні заходи щодо подолання стихійних лих, 

катастрофічних подій та хвороб тварин і рослин; 

- мінімальні вимоги до агроекологічно-кліматичних платежів, що перевищують обов'язкові стандарти, 

та мінімальні вимоги до добрив та продуктів рослинництва, також щодо органічного землеробства; 

- дані, пов’язані із пом’якшенням наслідків зміни клімату та адаптацією, біорізноманіттям та 

захистом води. 

Країни ЄС забезпечують чітке розмежування між порадами фермерам та перевіркою правильності 

розподілу їх дохідної підтримки. 

Таким чином, як бачимо, система дорадництва в країнах ЄС є значно ширшою ніж в Україні та вже довела 

свою ефективність на практиці. Відтак Україні варто більш активно розвивати систему сільськогосподарського 

дорадництва, позитивний вплив якої на належне сприйняття реформ сільським населенням є очевидним. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КРИПТОВАЛЮТИ НА ГЛОБАЛЬНІЙ 

ЕКОНОМІЧНІЙ АРЕНІ 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими та практичними 

завданнями. Аналізуючи історію світових валют, гроші все ще існують, як єдиний засіб вимірювання 

вартості товарів і послуг, виконують функції платіжних засобів, обігу та заощадження. Сьогодні цифрова 

валюта стрімко розвивається залежно від рівня національного, економічного та соціального розвитку. 

Новітні технології та їх впровадження в різних сферах суспільного життя також набирають оберти. 

Розвинені країни почали широко використовувати новий та інноваційний спосіб оплати ‒ 

криптовалюту. Тому Україні також потрібно приєднатися до світової тенденції, проте НБУ, Мінфін та 

уряд мають різні погляди на офіційне впровадження криптовалюти.  

Актуальність цього дослідження полягає в тому, що сучасна криптовалюта швидко розвивається, 

що супроводжується перевагами та недоліками. Багато країн, включаючи Україну, не мають чіткого 

визначення та законодавчої бази для криптовалюти, що несе певні ризики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається. В даний час у світовій 

економіці відсутні закони та нормативні акти, що регулюють обіг цифрових валют, проте вітчизняні та 

зарубіжні вчені мають достатньо наукових робіт на цю тему. Серед них І.Б. Семеген, А.А. Москальов, 

В.А. Урбанович, Н. Зозуля, С.В. Васильчак, І.О. Жувагіна, А.В. Мейш. 

Мета цієї роботи проаналізувати розвиток криптовалюти в сучасній економіці, розглянути основні 

аспекти регулювання і використання цифрової валюти в усьому світі, а також оцінити перспективи та 

ризики використання криптовалюти. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах безперешкодного розвитку грошових ринків, 

активного розвитку новітніх технологій та інновацій, динамічних перетворень глобальних економічних 

http://www.cnbc.com/2020/12/08/india-top-economic-advisor-on-farm-reforms.html


14 

процесів та реальної економіки активно розвивається віртуальна, основою якої є обіг цифрової валюти. 

Цифрова валюта може бути у двох формах. Електронні гроші, які є лише цифровим поданням реальних 

грошей і циркулюють у реальній економіці для здійснення операцій з одного банківського рахунку на 

інший. Криптовалюта, тобто віртуальна валюта, яка вільно циркулює в цифровому світі. 

Після фінансової кризи 2008 ‒ 2009 років термін «криптовалюта» набув широкого поширення, що 

сильно сколихнуло світову валютну систему та призвело до ослаблення довіри до долара США. Поява 

криптовалюти вирішує проблему подвійних витрат при використанні фінансових інструментів, оскільки 

учасники фінансового ринку можуть використовувати особисті віртуальні гаманці (подібні до 

банківських рахунків), які можна використовувати як буфер для перетворення реальних валют у 

криптовалюти. Віртуальний гаманець розміщується на торговій платформі, наданій віртуальним 

системним брокером. Власник віртуального гаманця генерує цифровий код, який відображатиме номер 

його віртуального рахунку в майбутньому і служитиме основою для подальших транзакцій. 

Bitcoin вважається першою криптовалютою на віртуальному ринку і в даний час є найдорожчою у 

світі. На Рис. 1 показана динаміка курсу Bitcoin щодо долара США. Можемо бачити, що Bitcoin дуже 

нестабільна криптовалюта. За одну мить людина може стати мільйонером або, навпаки, стати банкротом.  

Віртуальна економіка тісно пов’язана з тіньовим ринком, оскільки вона надає широкі можливості для 

відмивання грошей. Ідентифікація власника віртуального гаманця неповна, а рахунок пронумерований, 

тим самим мінімізує прозорість транзакції. 
 

 
Рисунок 1. Динаміка росту Bitcoin в період 2009 ‒ 2020 р.р. 

 

Варто також зазначити, що комісія за фінансові операції криптовалют дуже низька, тому їх можна 

використовувати в повсякденному житті. Неможливість додати криптовалюту до законного капіталу юридичних осіб 

дуже важлива, оскільки невизначеність правового статусу криптовалюти не дозволяє її використовувати як актив. 

Основними позитивними аспектами використання криптовалюти є можливість використання її не тільки 

як платіжного засобу, але і як інструменту інвестування; вартість захищена від інфляції; відсутність обмежень 

щодо використання криптовалюти для фінансових операцій; персональні дані власника електронного гаманця 

зберігаються в конфіденційності, що допомагає запобігти крадіжці персональних даних; історія транзакцій 

відкрита, тому, якщо здійснено фінансове шахрайство, усі користувачі можуть отримати доступ до даних 

транзакцій; можливість відправки та отримання в будь-який час і в будь-якій точці світу. 

Основними негативними аспектами використання криптовалюти є можливість хакерських атак, що 

викликає недовіру у потенційних користувачів і не заохочує інвесторів інвестувати багато в цифрові 

активи; висока вартість в основному залежить від високого попиту та обмеженої пропозиції; необмежені 

транзакції забезпечують широкі перспективи відмивання грошей; відсутність законодавчого нагляду за 

станом та обігом; використання на чорному ринку або з метою ухилення від сплати податків. 

Топ-5 криптовалют за капіталізацією ринку станом на 2021 рік. 
Таблиця 1 

Назва Ринкова капіталізація, $ Вартість,$ Зміна, % 

Bitcoin 20 000 000 000 000 37650,60 0,22 

Ethereum 274 590 000 000 2304,25 -5,35 

TetherUS 59,496,569,183 1,01 -0,16 

Cardano 48,066,159,987 1,50 -2,86 

BNB 47,386,108,020 311,29 -5,18 



15 

Висновки. Отже, криптовалютою є новим та революційним способом оплати в електронній комерції. 

Bitcoin має найбільшу ринкову вартість, а найвищу ціну та кількість валют, які планується випустити ‒ Ripple.  

Хоча криптовалюта має всі переваги та недоліки, її перспективи досі незрозумілі. Міжнародна 

практика використання криптовалюти показує, що національне регулювання та оподаткування 

криптовалюти є у всьому світі. Високорозвинені країни запровадили регулювання електронних платежів 

та обклали їх податками. Країни зі слабшою економікою не готові використовувати цю платіжну систему. 

Тому вони вирішили бути нейтральними, уникати прийняття рішень у сфері віртуальної валюти або 

повністю заборонити таку поведінку, як, наприклад, у Болівії, Еквадорі, Таїланді та В’єтнамі. Україна все 

ще розглядає це питання, але є перспективи легалізації криптовалют. 
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АНАЛІЗ ЗМІН ХАРЧОВИХ ЗВИЧОК СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС 

ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ВНАСЛІДОК ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 
Харчові звички українців, а також споживчий ринок загалом, неабияк змінились протягом 2020 року. 

Причиною таких змін стало різке впровадження карантину на території України на початку весни. Багато 
українців змінили свій спосіб життя, що неодмінно вплинуло на харчові звички населення. 

Аналізом зміни поведінки споживача займались такі науковці: Шевченко Т.М., Окландер М.А. 
Балук Н.Р, Дж. Енджел, Бушуєва Л.І., Голубков Е.П.  

Метою роботи є дослідження динаміки поведінки споживачів за ознакою - вживання харчової 
продукції (харчові звички) в у мовах пандемії Covid-19. 

Міжнародна компанія Nielsen на основі проведених спостережень прийшла до висновку, що 
середньостатистичний іноземний споживач пройшов 6 стадій підготовки до пандемії: від передчуття 
пандемії до формування нових споживчих звичок в умовах повного локдауну[1]. 

На Рис. 1 можна побачити чітку зміну кон’юнктури харчових звичок українців. Одразу помітно, що 
до карантину 63% українців мали стабільне харчування 3 рази на день, а після пандемії цей показник різко 
знизився до 34%. Це пов’язано з тим, що більшість споживачів перейшла на віддалену форму роботи та 
основну частину часу проводить за нестабільним графіком відмінним від звичного. Щодо нормувань 
витрат на харчування помітний невеличкий спад (з 78% до 73%), який пояснюється нестабільним доходом 
споживачів через карантинні обмеження. Кількість українців, які почали готувати самостійно зросла на 
22% після початку пандемії, оскільки вони більше часу проводили вдома і не мали доступу до закладів 
громадського харчування через карантинні обмеження. Споживачі, змінюючи свою звичку, стали 
відвідувати заклади громадського харчування на 27% рідше через побоювання зараження 
коронавірусною інфекцією так і через формування звички готувати самостійно. Завдяки пандемії можна 
спостерігати стрімкий розвиток служб доставки та появу нових сервісів доставки не лише їжі з кафе та 
ресторанів, але й їжі та інших товарів з різних мереж магазинів та супермаркетів. 

https://www.blockchain.com/prices
https://www.buybitcoinworldwide.com/price
https://coinmarketcap.com./
https://ukrainepravo.com/scientificthought/legal_analyst/kryptovalyuta-v-ukrayini-ta-sviti-regulyuvannya-pravovyy-status-ta-opodatkuvannya.
https://ukrainepravo.com/scientificthought/legal_analyst/kryptovalyuta-v-ukrayini-ta-sviti-regulyuvannya-pravovyy-status-ta-opodatkuvannya.
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Рисунок 1. Зміна споживчих звичок у сфері харчування під впливом пандемії Covid-19 [1] 

У загальній тенденції споживачі збільшили обсяг покупки продуктів харчування і разом з тим зросли 

їх витрати на харчування. Основною причиною збільшення витрат на харчування є різке збільшення цін 

на продукти харчування, навіть не з ряду розкоші, а товари першої необхідності. В Табл. 1 наведено ціни 

на основні продукти в гривні [2,3]. 

Таблиця 1 

 Олія 

соняшникова 
Хліб Картопля Помідор Молоко Яблука Яйця Свинина Сало 

2019 35,00 17,00 6,50 32,00 22,30 9,50 2,50 115,00 75,00 

2020 45,00 20,00 12,00 32,00 22,90 12,00 2,80 120,00 85,00 

Зростання, % 28,57 17,65 84,62 0,00 2,69 26,32 12,0 4,35 13,3 
 

Як бачимо, ціни зросли на достатньо великий відсоток, особливо вражає зростання ціни на картоплю 

(майже 85%). Також досить суттєвим є зростання цін на олію соняшникову (28,5%), хліб (17,6%), сало 

(13,3%), яблука (26,3%). За даними Держстату, зростання споживчих цін у лютому 2021 року у відсотках до 

попереднього місяця склало: 7,6% – олія соняшникова; 3,5% – фрукти, 6,3% – овочі; 2,8% – хліб; 5,5% – 

цукор; 1,5% – риба та продукти з риби; 1,3% – макаронні вироби та масло [4]. За допомогою цих даним 

стає зрозумілим чому українці так різко змінили свої харчові звички і загалом спосіб життя під час 

пандемії, адже ціни на продукти без яких людина не може обійтись суттєво зросли, а велика кількість 

населення взагалі залишились без роботи в цей час.  

Враховуючи результати проведеного дослідження, можна зробити висновок, що пандемія Covid-19, 

а саме введенні карантині обмеження для запобігання поширенню хвороби змінили наявні споживчі 

звички та допомогли сформувати нові звички, підлаштовуючи споживачів під нові реалії.  
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ДІЯЛЬНІСТЬ  

БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 
 

Діяльність банківської сфери України на момент введення карантинних обмежень для запобігання 

поширенню коронавірусної інфекції зазнала найбільшого свого розквіту з часів незалежності. Однак 

неочікувана пандемія викликала певного роду дисонанс у давно налагодженій системі функціонування 

банків, котрий міг би зумовити виведення комерційних банків з ринку та збій у розвитку всієї сфери.  

Дослідженням питання роботи банківської системи України в умовах коронавірусної кризи 

займались такі вчені як О. Боднар, В. Паламарчук, А. Гаврилов та інші[1, с. 13-19].  

Перші труднощі, з якими зіткнулась банківська сфера – це організація дистанційної роботи та 

організація віддаленого ризик-менеджменту. Такі незручності було швидко подолано, тому ці проблеми 

не мали істотного впливу на роботу банків та збереження клієнтської бази.  

Важливим аспектом діяльності банків в умовах суворих карантинних обмежень стала діджиталізація 

банківської системи. Основним атрибутом для дистанційної підтримки клієнтів став цифровий банкінг (або 

інтернет-банкінг). Від так, займатись впровадженням інтернет-банкінгу або проведенням ребрендінгу 

наявних мобільних додатків та сайтів почали такі відомі комерційні банки як: Креді Агріколь, Альфа Банк 

Україна, Кредобанк, Правекс Банк, Банк Південний, Укргазбанк та інші. Лідерами по кількості користувачів 

інтернет-банкінгу стали додатки Приват24  від  Приват банку  (12  млн) ,  Ощад24/7  від Ощадбанку (4 млн) 

та відносно новий на українському ринку проект Monobank від Universal Bank  (3  млн). Лідери серед 

комерційних банків за кількістю пошукових запитів користувачів наведено на рисунку 1 [2]. 
 

 
Рисунок 1 «Рейтинг українських банків за кількістю пошукових запитів користувачів» 

 

Незважаючи на активну діджиталізацію банківської системи та постійне покращення дистанційної 

підтримки клієнтів, за умов коронавірусної кризи попит на банківські послуги всерівно знизився, що 

можна пов’язати з очікуваним падінням ділової активності, погіршенням споживчих настроїв та 

неможливість поширення діджиталізації на всі вікові групи населення.  

За даними Національного Банку України, у другому кварталі 2020 року дохід банківського сектору 

скоротився більше ніж удвічі порівняно з першим кварталом – до 7,7 млрд грн, що у 2,4 рази менше у 

порівнянні із II кварталом 2019 року. У порівнянні прибуток банків за перше півріччя 2020 року був на 

23,4% меншим за аналогічний період 2019 року. До того ж, кількість збиткових банків зросла з 6 у 2019 

до 23 у ІІ кварталі 2020 року[3]. 
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Отже, як відомо, криза спровокована всесвітньою пандемією вплинула на різні сектори економіки, 

зокрема на банківську сферу. У порівнянні з іншими галузями, банківській системі вдалось тримати 

відносну стабільність. Основні проблеми, з якими зіткнулась банківська сфера пов’язані з організацією 

дистанційної роботи та збереження ефективності обслуговування клієнтів через інтернет-банкінг. Не 

обійшлось також без в певній мірі фінансового занепаду сфери, однак у порівнянні з кризою в інших 

галузях, його можна назвати незначним.  

Список літератури 
1. Боднар О., Паламарчук В., Гаврилов А. Аналіз стану ринку банківських послуг України в умовах 

пан демії. Modern Economics. 2020. 13—19 с. 

2. Топ 20 digital банків України. Банківский журнал України  Banker.   URL: 

https://banker.ua/magazine/ 

3.  Звіт про фінансову стабільність. Національний банк України.  URL: https://bank.gov.ua   

4. 2020 Digital in 2020 Report. We Are Social. 2020. URL: https://wearesocial.com/digital2020 

5. Прибуток банківської системи за 2020. Джерело: [https://bank.gov.ua/ua/news/all/koronakriza-

pomirno-vplinula-na-dohodi-bankiv-pributok-bankivskoyi-sistemi-u-2020-rotsi-ctanoviv-41-mlrd-grn] 

 

 

Наумова М.А., 

к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри економічної та управлінської аналітики, 

Горобець В.Ю., 

студентка. 
             

 Донецький національний університет імені Василя Стуса 

 

АНАЛІЗ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ОКЕАНІЇ 
 

Вступ. За останній рік коронавірус дуже вплинув на економіку кожного куточка світу. На даний 

момент дуже важливо розуміти тенденцію цього регресу, щоб вчасно прийняти певні міри та запобігти 

занепаду. Тому на прикладі двох країн Австралії та Нової Зеландії, буде показано як понизився дохід та 

кількість інвестицій від рекреантів. 

Мета дослідження. Аналіз кількості рекреаційних ресурсів Океанії для подальшого бачення усієї ситуації.   

Одним із популярних напрямків пізнавального туризму є етнографічний туризм - відвідування 

традиційних місць корінних народів, де культура корінного населення стала невід’ємною частиною 

туристичної галузі. Зростає інтерес до пізнання природних об’єктів. До них належать рідкісні та цікаві 

природні явища (об’єкти): водоспади, печери, гейзери тощо. 

Пізнавальний туризм тісно закритий з екологічним, оскільки головна мета відвідування недоторканих 

територій - пізнання природи. Наприклад, Австралія зараз має високорозвинену економіку, порівнянну за 

розмірами з економікою Західної Європи. В останні роки одним з найбільш перспективних секторів 

економіки Австралії є туризм.  

  За останнє десятиліття потік туристів до макрорегіону Австралія-Океанія збільшився більш ніж 

удвічі. З кожним роком відпочинок, а точніше туристична галузь стає все більш вигідним.  

 

Рисунок 1 - Кількість міжнародних відвідувачів Австралії з 2010 по 2020 рік (млн) 

https://wearesocial.com/digital
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Рисунок 2 - Кількість міжнародних відвідувачів Нової Зеландії з 2010 по 2020 рік (млн) 
 

Найбільше відвідувачів приїхало з Австралії - понад 1,1 мільйона. Австралія, США та Китай увійшли 

до трійки найкращих країн, які відвідали Нову Зеландію. Відвідувачів стало на 22,6% менше, ніж 

минулого року. Відвідувачів з Китаю на 41% менше, ніж минулого року. Кількість відвідувачів у січні 

зросла на 2,9% у порівнянні з 399 346 січня 2019 року. Приблизно 410 778 іноземних відвідувачів відвідало 

Нову Зеландію. Як показано на рисунках 1 та 2. 

У лютому в туризмі відбулося значне зменшення кількості міжнародних візитів через наслідки 

коронавірусу. У 2020 році приблизно 372 745 міжнародних відвідувачів поїхали до Нової Зеландії. Міжнародні 

відвідувачі зменшились на 10,8% порівняно з 417 934 відвідувачами у 2019 році. Туризм з Азії зменшився на 

44,6% відвідувачів з країн Азії. 19 березня 2020 року Нова Зеландія закрила свої кордони майже для всіх 

міжнародних подорожей. 25 березня Нова Зеландія оголосила надзвичайний стан та ввела обмеження блокади 

4 рівня, додатково обмежуючи поїздки. Міжнародні прибуття до Нової Зеландії зменшились на 53,6% 

порівняно з березнем 2019 року (зі 175 521 у березні 2020 та 378 270 у березні 2019). Найбільша кількість 

відвідувачів Австралії в 2019/2020 роках прибула з Нової Зеландії - трохи більше 1 мільйона. Останні два роки 

Китай був головним джерелом відвідувачів Австралії. Заборона на поїздки, введена для китайських відвідувачів 

на початку 2020 року, а також подальші обмеження щодо коронавірусу призвели до більшого відносного 

падіння китайських відвідувачів, ніж до відвідувачів Нової Зеландії в 2019/2020. 

Топ-5 ринків у 2020 році були Новою Зеландією, Китаєм, США, Великобританією та Японією. Усі 

п’ять провідних ринків спостерігали значне зменшення відвідувачів через обмеження щодо коронавірусу. 

Загалом, тенденція туристів з інших країн протягом 10 років була чудовою і постійно зростала, але 

спостерігається різке зменшення відвідувачів через карантин та припинення відвідування будь-яких 

туристичних місць. Такий різкий та значний спад негативно позначився зараз і на своїх прикладах 

позначиться на майбутньому країн та Океанії. Адже реставрація вимагає капіталу, і без туристів 

неможливо поповнити скарбницю таких найбільш відвідуваних місць. 
 

 
Рисунок 3 - 12. Вплив коронавірусу на дохід від туризму Австралії 2019 та 2020 роки (млрд) 

 

На жаль, у період коронавірусу штат Нова Зеландія не відстежував динаміку інвестицій у відвідувачів 

рекреаційних комплексів цієї країни в Океанії. Але за даними Австралії можна чітко сказати, що кожна 

територія постраждала від різкого спаду туристів, як було зазначено вище у рисунку 1 та рисунку 2. 
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Рисунок 4 – Хто витратив більше із туристів у Австралії в 2019р. (млрд) 

 
Рис. 5 - Скільки витратили міжнародні туристи в Новій Зеландії в 2019 році (млрд) 

 

Відповідно до діаграм на останніх двох малюнках видно, що Нова Зеландія та Австралія підтримують 

один одного як відпочивальників, оскільки вони знаходяться поблизу. Також, аналізуючи ці графіки, 

помітно, що Китай є найбільшим інвестором у туристичну галузь цих країн. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

За сучасних умов розвиток конкурентних відносин та сільськогосподарського виробництва повинен 

враховувати умови споживачів, іншими словами, потреби населення. Це вимагає формування механізму, 

який забезпечить повне задоволення потреб ринку. Це механізм збуту сільськогосподарської продукції. 

Маркетинг сільськогосподарської продукції - це складна система, яка вимагає нагляду та управління. 

Сільськогосподарські підприємства не є самодостатніми, тому між ними та ринковим середовищем 

відбувається обмін ресурсами та інформацією. Щоб продовжувати працювати, сільськогосподарські 

підприємства змушені пристосовуватися до змін зовнішнього середовища збуту, з одного боку, а з іншого 

боку впливати на них в силу власних можливостей [1, с. 1] 2]. 

Поки що активне використання маркетингу в галузі агропромислового комплексу характерне для 

країн з розвиненими ринковими відносинами, в українському агробізнесі така діяльність не була 

належним чином розвинена, або взагалі відсутня, або все ще перебуває у зародковому стані. . Є дві 

причини такого розвитку подій: по-перше, недостатня кількість сільськогосподарського виробництва, по-

друге, деякі менеджери вважають, що роль маркетингу в дефіциті товарів незначна, що є абсолютно 

незаконним. Цільове позиціонування маркетингових, виробничих та збутових напрямків, філософія 

бізнесу та їх організація в сільськогосподарських установах різні. Орієнтована на маркетинг мета - це мета 

колективу підприємств або створення малих підприємств - задовольнити потреби, потреби та інтереси 

споживачів, а мета промислових продажів - реалізація виробничого плану. 

Для ефективного розвитку агробізнесу необхідно розуміти особливості маркетингу та включати його 

в діяльність агропромислових підприємств. У порівнянні з промисловістю використання маркетингових 

інструментів у сільському господарстві дещо складніше, головним чином завдяки використанню різних 

методів та технологій для значної кількості продукції, що виробляється тут. Врешті-решт, згідно з теорією 

маркетингу, продукція, що виробляється сільськогосподарськими підприємствами, може бути розділена 

на товари першої необхідності, корисні та допоміжні добавки, а третій тип використовується для 

задоволення високого рівня життя та їх естетики. Головною особливістю аграрного маркетингу є те, що в 

невеликих сільськогосподарських організаціях усі його функції безпосередньо покладаються на його 

керівників. Ось чому, порівняно з іншими ефективними маркетингами сільськогосподарської продукції, 

ефективний маркетинг сільськогосподарської продукції має безліч об’єктивних та суб’єктивних факторів, 

що визначають його важливість. 

Розвиток маркетингу сільськогосподарських підприємств має багато специфічних характеристик та 

основних проблем, які визначаються галуззю, яка його використовує, та характеризують різницю між 

ними та іншими видами.  

Для повної оцінки цього явища вчені систематично систематизували основні проблеми 

сільськогосподарського маркетингу. На відміну від існуючих проблем, ці проблеми полягають у з'ясуванні 

специфічних характеристик управління аграрним сектором в економіці, які спричинили його виникнення [3]. 

Світовий досвід забезпечує всі підстави щодо прогнозування, що роль маркетингу в Україні 

збільшиться. Це пов'язано з процесами, що утворюють розподіл роботи та зміцнення проміжних зв'язків 

агропромислового комплексу та окремих підкомплексів. Тепер можна згадати, що він активує введення 

маркетингової діяльності у вітчизняній системі управління сільського господарства, але ці заходи не 

забезпечують достатніх продуктивності та успіху. 

У сільському господарстві та агропромислових підприємствах підприємства лише зараз почали 

створювати маркетингові служби, які здебільшого змушені працювати на основі інерції та інтуїції. 
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У будь-якому випадку головним завданням розвитку ринку є функція підприємства. Як безпосередній 

учасник ринку сільськогосподарської продукції, самі сільгоспвиробники повинні звертати увагу на 

підвищення їх конкурентоспроможності. Ефективність рішень з управління бізнесом (у тому числі 

Сільське господарство) цілком залежить від ступеня розвитку маркетингу та розвитку організаційно-

економічних принципів. Рішення щодо випуску нових продуктів, рівня цін тощо завжди залежать від 

функцій маркетингового центру. Прийняти таке рішення неможливо без достатньої інформаційної 

підтримки, яка повністю відповідає вимогам маркетингових досліджень як функціональної області 

управління маркетингом. 
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, 

БОРОТЬБІ З БЕЗРОБІТТЯМ І БІДНІСТЮ 
 

Соціальна політика — це комплекс соціально-економічних заходів держави та місцевих органів 

влади, спрямованих на захист населення від безробіття, зростання цін, знецінення трудових заощаджень. 

Соціальна політика сучасної держави повинна бути зорієнтована не лише на підтримку наявного 

рівня соціальних гарантій і створення механізмів соціального захисту окремих найбільш уразливих 

соціальних груп, а й на реалізацію довготривалих програм щодо кардинальної зміни основ системи 

соціального захисту, підвищення її ефективності. 

Тобто з одного боку, соціальна політика - це мистецтво поєднання людських інтересів, інтересів 

індивідів і держави, різного рівня людських спільнот, груп у сфері соціальних відносин. З іншого - це 

система взаємодії державної влади, що постійно оновлюється, недержавних структур, самої особистості 

з питань життєзабезпечення та розвитку людини. 

Протягом всього існування суспільства та держав, одними з головних питань та проблем поставали 

соціальний захист населення, боротьба держави з безробіттям та допомога незахищеним верствам населення.  

Безробіття - це важкий іспит не тільки для людини, що залишилася без роботи, а й для членів її сім'ї. Безробітні 

втрачають почуття власної гідності, почуваються винними перед своїми близькими, впадають у стан депресії, що 

призводить до психічних розладів, самогубств та необдуманої асоціальної поведінки. Всі ці чинники підштовхують 

безробітних до політичної активності: участі у демонстраціях і мітингах, інших акціях протесту. 

Розглянемо основні аспекти найпоширеніших моделей соціальної політики, що мали місце в 

управлінні зарубіжними країнами. Таких моделей виділяють 4: європейська, скандинавська, 

американська та японська.  

На початку XX ст. в європейських країнах почали створюватися спеціальні фонди допомоги безробітним. 

У цей час у таких країнах, як Франція, Данія і Бельгія програми з надання допомоги безробітним стали 

розроблятися на державному рівні. А у Великій Британії У. Черчілль, на той час міністр торгівлі, з метою 

підвищення ефективності допомоги безробітним домігся від законодавчих органів права відкрити біржу праці.  

Впродовж  XX ст. безробіття було типовим явищем для всіх промислово розвинених країн світу. Як 

приклад, з 1978 по 1998 рр. кількість безробітних у країнах, що належать до Організації економічного 

співробітництва і розвитку, збільшилася з 10 млн. до майже 35 млн. осіб. Подібні обставини сприяли тому, 

що європейські країни нагромадили досвід у боротьбі з безробіттям і пом'якшенням його наслідків. 

Наприклад, у сучасній Швеції держава проводить активну політику в сфері зайнятості, спрямовану на 

зниження безробіття. Характерною рисою цієї політики є попередження безробіття, а не боротьба з його 
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наслідками. Уряд Швеції у соціальній політиці особливу увагу приділяє розробці заходів, спрямованих на 

забезпечення професійної підготовки й перенавчання осіб, що стали безробітними, і створення нових 

робочих місць, в основному в державному секторі економіки; координує міграцію населення і робочої сили 

шляхом надання субсидій і кредитів на переїзд сімей із районів з надлишком робочої сили до районів, де є 

вакантні місця; забезпечує доступ населення до інформації про наявні вакантні місця тощо. 

Чималий інтерес становить японська модель політики зайнятості. Згідно з цією моделлю кожна людина 

може знайти для себе роботу, навіть якщо вона не дуже цікава й корисна. У цьому полягає причина низького 

безробіття в Японії й економії коштів на соціальні витрати. Природно, така політика не могла б сприяти 

підвищенню ефективності економіки, якби не такі відомі експортні галузі Японії, як автомобілебудування, 

сталеливарна промисловість, виробництво автомобільних запчастин і машинобудування.  

Американська політика зайнятості також спрямована на залучення до процесу виробництва якомога 

ширших верств активного населення. Її результатом є збільшення кількості людей з низьким рівнем 

доходу, який проте перевищує допомогу по безробіттю. 

Сучасні держави використовують різні засоби для вирішення проблеми бідності. Найбільших успіхів в 

боротьбі з бідністю досягла так звана соціальна держава, яка бере на себе турботу про матеріальне становище 

своїх громадян, проводить сучасну соціальну політику. Така держава сприяє збереженню стабільності, 

суспільної злагоди, попереджає гострі соціальні конфлікти. Одним з прикладів соціальної держави є США. 

В 30-і роки в США гостро стояла проблема голоду, недоїдання. В результаті привернення до неї 

великої суспільної уваги у 1933 році, незважаючи на кризу, було створено Федеральну корпорацію 

додаткової допомоги, яка повинна була купувати продукти і розподіляти їх між школами, іншими 

громадськими організаціями. Через шість років була прийнята програма запровадження продовольчих 

талонів, на які можна було придбати продукти. У 1946 році в США був прийнятий Закон про шкільні 

сніданки. Проблема голоду не була суттєво вирішена до кінця 70-х років. Зміни були досягнуті завдяки 

зусиллям держави, виконанню програми продовольчої допомоги. Крім цього допомогу у вирішенні 

проблеми голоду надали добровільні благодійні організації.  

В суспільстві були зламані певні стереотипи, наприклад, уявлення про те, що голод є проблема 

виключно країн Африки, Азії, Латинської Америки. 

Ні криза економіки, ні критика соціальної держави неоконсерваторами, позиції яких посилились в 80-

ті роки, не привели до відмови від соціальної діяльності держави. Хоча в умовах кризи деякі соціальні 

програми все ж були скорочені, зменшились темпи зростання витрат на соціальні потреби, але основні 

надбання соціальної держави — соціальне страхування, соціальний захист, соціальне партнерство — були 

збережені. Нині в США, наприклад, існує багато різних напрямків соціальної роботи: допомога 

бездомним, сім’ям з неповнолітніми дітьми, тим, хто втратив рідних і та ін.  

Таким чином, узагальнивши викладене, можна виділити чотири типи політики соціального захисту у світі: 

1. Скандинавська модель спрямована на забезпечення працею всіх трудящих, для чого створюються 

робочі місця в державному секторі з середньою оплатою праці. 

2. Європейська модель орієнтована на скорочення кількості зайнятих при підвищенні продуктивності праці й 

зростанні доходів працюючих. Така політика передбачає дорогу систему допомоги для більшої кількості безробітних. 

3. Японська модель. Згідно з цією моделлю кожна людина може знайти для себе роботу, навіть якщо 

вона не дуже цікава й корисна. Але, така політика не могла б сприяти підвищенню ефективності 

економіки, якби не такі відомі експортні галузі Японії, як автомобілебудування, сталеливарна 

промисловість, виробництво автомобільних запчастин і машинобудування. 

4. Американська політика зайнятості також спрямована на залучення до процесу виробництва 

якомога ширших верств активного населення. Її результатом є збільшення кількості людей з низьким 

рівнем доходу, який проте перевищує допомогу по безробіттю. 

Соціальна політика України знаходиться на недостатньо високому рівні, наразі відбувається її 

реформація. Тому доцільним є звернути увагу на викладені вище моделі соціальної політики. Але при цьому 

головне не сліпо слідувати обраній моделі соціальної діяльності держави, а вибрати найкращі аспекти з 

наявних, при цьому створити свою модель, яка буде базуватися на досвіді закордонних країн і насамперед 

покликана захищати інтереси громадян України та соціальної допомоги незахищеним верствам населення.    
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«АНТИТІЛО – ДРУГ ЧИ ВОРОГ? ФЕНОМЕН АНТИТІЛОЗАЛЕЖНОГО 

ПОСИЛЕННЯ ІНФЕКЦІЇ» 
 

Теoрія опсонінів, розроблена А.Е. Райтом і С. Дугласом в 1903 р., примирила ворогуючі між собою 

фагоцитарну (1.I. Мечников) і гуморальну (Р. Кох, П. Ерліх) теорії імунітету і дала поштовх до її подальшого 

розвитку на основі уявлень про кооперацію клітинно-гуморальних імунних реакцій. У подальші роки були 

описані й апробовані імунні реакції і тести з фагоцитуючими клітинами і специфічними антитілами, 

уточнювався механізм їх взаємодії з антигенами. В 1948 р. А. Фагреус довела, що антитіла синтезуються 

плазмоцитами. Iмунологічна роль Т-і В-лімфоцитів встановлена в 1960-х рр., коли було показано, що під 

впливом антигенів В-клітини перетворюються на плазмоцити, а з недиференційованих Т-клітин ви- никає 

декілька субпопуляцій, що синтезують специфічні до антигена антитіла. В 1966 р. відкриті цитокіни 

Т-лімфоцитів, які зумовлюють кооперацію (взаємодію) імунокомпетентних клітин. Типова схема імунної 

відповіді, що склалася в результаті цих досліджень, виглядає таким чином:  

Макрофаг фагоцитує патогенний мікрорганізм (бактерія, вірус), інактивує його і презентує його Т-і 

В-лімфоцитам. Зважаючи на відмінності рецепторного апарату В-клітини реагують з одними 

детермінантами, Т-клітини – з іншими. Отримавши інформацію про антиген від антигенпрезентуючих 

клітин (макрофаги, що несуть на зовнішній мембрані антигени), Т-хелпери за допомогою імуноцитокінів 

передають сигнал, що підсилює проліферацію Т-і В- лімфоцитів певних клонів. В-лімфоцити 

диференціюються до плазмоцитів, а Т-хелпери перетворюються в Т-кілери (Т-ефектори). Плазмоцити 

синтезують специфічні антитіла, що беруть участь в імунній відповіді в трьох формах: нейтралізації, 

опсонізації й активації системи комплементу (гуморальна імунна відповідь); Т-кілери руйнують клітини-

мішені при безпосередньому контакті (цитотоксична, або клітинна, імунна відповідь). Після первинного 

контакту з антигеном залишаються клони Т-i B-клітин пам'яті, що зберігають інформацію про нього багато 

років. При вторинному попаданні цього антигена в організм людини відбувається стимуляція клонів, і вони 

починають швидко розмножуватися. В-клітини переходять в плазмоцити, що продукують антитіла потрібної 

специфічності. Т-клітини забезпечують клітинну форму захисту (субпопуляції цитотоксичних Т-клітин і Т- 

клітин запалення) і беруть участь у формуванні гуморального імунітету – хелперні Т-клітини.  

І відповідно до цієї схеми, імунітет – це несприятливість. Всі гуморальні та клітинні реакції, що 

розвиваються у відповідь на введення вакцини або розвиток інфекційного процесу, мають захисний характер. 
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Феномен атитілозалежного посилення інфекції (antibody-dependent enhancement, ADE). Даний 

феномен вперше описаний у 1964 році вченим - R. A. Hawkes, який виявив підвищення продукції різних 

флавівірусів (японського енцефаліту, енцефаліту долини Мюррей) у клітинах курячого ембріона, які вперше 

експонуються до вірусів, що знаходяться в середовищі з низьким вмістом специфічних антитіл. Далі він навів 

докази, що збільшення «виходу» вірусу в подiбних експериментах спричинене утворенням комплексу 

«вірус-антитіло». Ці дані настільки розходилися із загальноприйнятими уявленнями про захисну роль 

антитіл в інфекційному процесі, що їх порахували артефактами. Проте в кінці 1960-х і на початку 1970-х рр. 

вже іншими дослідниками виявлена роль АDE в патогенезі тяжких форм геморагічної гарячки, спричиненої 

вірусом Денге (dengue virus, DENV). Було встановлено, що наявність антитіл в сироватці крові 

реконвалесцента, що залишилися після легко перенесених випадків гарячки Денге, призводить до тяжкого 

перебігу хвороби, якщо відбулося повторне зараження DENV іншого серотипу. Систематично феномен ADE 

вивчається з кінця 1980-х pp. Суть феномену ADE полягає в посиленні інфекційного процесу у присутності 

антитіл, специфічних до збудника інфекційної хвороби. ADЕ розвивається в дві стадії: 

зовнішнє ADЕ (extrinsic ADЕ, eADE) – вірусоспецифічне антитіло, що утворило комплекс з вірусом, 

за допомогою взаємодії його Fс-фрагмента з рецептором Fc (FCR) i/або з рецепторами комплементу на 

поверхні клітин, що фагоцитують, підсилює розповсюдження вірусу по клітинах, що фагоцитують;  

внутрішнє ADE (intrinsic ADE, IADE) комплекси «вірус-специфічне антитіло», що взаємодіють з 

фагоцитуючою клітиною через Fc-рецептори і рецептори комплементу, запускають сигнальні механізми, 

блокуючі її антивірусний захист, і тим самим сприяють внутрішньоклітинному розмноженню вірусу. 

В основному феномен ADE виявляється у відповідь на утворення антитіл ізотипу IgG1. У людей є три 

типи рецепторів Fc, які зв'язують IgG: це сіалоглікопротеїни FcrRI, FcrRII i FcrRIII (CD16).  

FcrRI найбільш представлений на моноцитах/макро- фагах людини, і він пов'язує IgG з найбільшою 

авіднiстю. Тому йому належить «лідерство» серед інших рецепторів макрофагів у реалізації феномену 

ADE. ADE, показаний в умовах in vitro, не обов'язково відтворюється в умовах i vivo.  

Феномен ADЕ характерний для інфекційних процесів, що спричинюються вірусами, що мають такі 

особливості: а) зазвичай вони реплікуються в макрофагах; б) індукують продукцію великої кількості 

антитіл з низькою здатністю до нейтралізації гомологічних вірусів; в) здатні до персистентної інфекції, 

що характеризується тривалою віреміею.  

Феномен ADE також виявлений при інфекційних процесах, що спричинюються бактерійними 

патогенами, але вивчений фрагментарно. Наприклад, пороутворювальний токсин золотистого 

стафілокока – лейкоцидин підсилює свою токсичну дію, якщо в крові людини мiстяться специфічні до 

нього антитіла. Такий же ефект викликають моноклональні антитіла до токсину А патогенних клостридій. 

Можливо, що перший опис ADE залишив Д.К. Заболотний, який спостерігав в 1899р. у Венчане 

(Монголія) появу пустульозної форми чуми у хворого з бубонною чумою на п'яту добу після введення 

протичумної сироватки. Він пояснив це явище приблизно так, як сьогодні тлумачать ADE - антитіла до 

збудника чуми розповсюдили його по фагоцитуючих клітинах і підсилили інфекційний процес. Можна 

припустити, що через низьку якість протичумної сироватки, застосованої Д.К. Заболотним, і неналежні 

зберігання під час експедиції до осередків умови чуми в Монголії, антитіла до збудника чуми втратили 

нейтралізуючу дію, але зберегли здатність взаємодіяти з FcR. 

IADE. Поштовхом до досліджень блокуючої дії ADE на антивірусний захист клітини послужили дані, 

отримані при вивченні причин розвитку хронічних тритів у реконвалесцентів, перенесли гостру форму хвороби, 

викликану вірусом Рос Pівер (Ross River virus, RRV). Такі артрити можуть тривати до року, роблячи пацієнта на 

весь цей період непрацездатним. У синовіальній рідині пацієнтів з хронічними артривиявлені антигени RRV i 

y-інтерферон (IFN-Y), що свідчить про хронічну RRV-iнфекцію. При спробі ї відтворити на лініях мишачих 

макрофагів і первинних людських моноцитів/макрофагів (primary human monоcytes/mаcrophages) встановлено, 

що інкубація RRV з розбавленою специфічною сироваткою приводить:  

1) до супресії синтази оксиду азоту 2 (пitric оxide synthase 2, NOS2) і, відповідно, до зниження 

продукції активних радикалів азоту (reactive nitrogen radical); 2) припинення експресії генів інтерферон – 

регулюючого чинника 1 (interferon regulatory factor 1, IRF-1) i чинника ядра каппа-В (nuclear factor-kB) і, 

відповідно, до пригнічення синтезу чинника некрозу пухлин альфа (tumor necrosis factor alpha, TNF-a) і 

IFN-Y; 3) помітного збільшення синтезу інтерлейкіну- 10 (interleukin-10, IL-10). Лігування FсrR з 

комплекcом антитіло-зимозан у присутності RRV не викликало вищеописаного ефекту.  
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Отже, збільшення продукції вірусу клітинами при АDE викликано не тільки збільшенням можливостей для 

взаємодії вірусу з поверхнею макрофагів, але і пригніченням їх власної системи захисту від вірусів. 

Феномен ADE відіграє важливу роль у розвитку імунного розпізнання, і розуміння суті цього процесу 

та знаходження шляхів подолання його негативного впливу на реалізацію імунної відповіді та елімінації 

антигену є важливим аспектом у лікуванні інфекційних хвороб та виготовленні вакцин. 
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ВАКЦИНАЦІЯ, ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ 

ВИКЛИКАНОЇ ВІРУСОМ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ 
 

Вступ: Рак шийки матки займає одне з перших місць серед інших ракових захворювань, а папілома-

вірусом інфіковані близько 50 % чоловіків та жінок. За даними ВООЗ, кожна п’ята жінка, досягнувши 75-

річного віку, хворіє на дану патологію. В Україні від даної патології щорічно помирає шість жінок.  

Мета:  Визначення ефективності вакцинації від раку шийки матки, викликаної ВПЛ. 

Матеріали і методи дослідження: Проведено аналіз літературних джерел за 2015-2020 рік з метою 

визначення ефективності вакцинації від вірусу папіломи людини. 

Результати: Інфікування вірусом папіломи людини (ВПЛ) представляє серйозну проблему для сучасної 

охорони здоров’я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічно в світі 

діагностується близько 2,5–3 млн випадків інфікування. До найбільш поширених проявів папіломавірусної 

інфекції відносять аногенітальні бородавки, цервікальні інтраепітеліальні неоплазії, рак шийки матки 

(РШМ), рак вульви і піхви. Згідно з даними ВООЗ, до 82% жінок інфікуються ВПЛ різних типів вже через 

два роки після початку статевого життя. Єдиним способом ефективного запобігання ВПЛ-асоціаційованих 

захворювань є вакцинопрофілактика. Необхідність проведення вакцинації проти ВПЛ підтверджується 

особливістю ВПЛ-інфекції: розвиток CIN 1-го ступеня в інвазивний рак відбувається досить часто, зокрема, 

в 32–50% ВПЛінфікованих жінок;  Зараз доступні бівалентна (16, 18 серотипи ВПЛ), квадрівалентна вакцина 

(6, 11, 16, 18 серотипи ВПЛ) та дев’ятивалентна вакцина. За даними досліджень, після вакцинації частота 

виявлення ВПЛ 16 і 18 типу зменшується на 68–93% Враховуючи, що за результатами епідеміологічних і 

молекулярно-біологічних досліджень встановлено, що інфікування жінок саме вірусом папіломи людини 16 

та 18 типів є найважливішим фактором канцерогенезу РШМ , вакцинація від ВПЛ-інфекції має привести до 

зменшення захворюваності на РШМ. Саме тому станом на травень 2018 року 81 країна (42% держав-членів 

ООН, що відповідають 25% цільової групи, ввели вакцинацію від ВПЛ у загальноприйнятий графік 

імунізації . ВПЛ-асоціаційовані захворювання та, зокрема, РШМ є значною проблемою для охорони здоров’я 

України. За даними Національного канцер-реєстру у структурі захворюваності жінок на злоякісні 

новоутворення РШМ становить 5,9% (займає п’яте місце). Від РШМ в Україні щорічно вмирають близько 

1700 жінок (5,8% хворих із злоякісними пухлинами). Смертність від раку шийки матки відзначається у жінок 

найбільш працездатного періоду життя, коли вони активно займаються вихованням дітей, мають 

максимальний професійний і життєвий досвід, беруть участь у суспільному житті. На додаток до медико-

соціальної проблеми РШМ великий соціально-економічний збиток наносять передракові зміни і 
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преінвазивні форми цього захворювання, які можуть призводити до інвалідності і безпліддя. На 

сьогоднішній день синтезовано дві ліцензовані вакцини проти ВПЛ: “Гардасил“ і “Цервавікс“. Дані вакцини 

вважаються безпечними, оскільки в їх складі відсутня ДНК віруса, а значить інфікуватися при проведенні 

вакцинації неможливо. Також до їх складу входить гідроксид алюмінію, необхідний для активації імунної 

системи, щоб вона була спроможна виробляти антитіла в достатній кількості. До складу вакцини входять два 

штами, які перешкоджають розвитку раку шийки матки (ВПЛ 16, 18) та гострих кондилом. Обидві вакцини 

вводяться триразово за такою схемою: 0 – 2 - 6 або 0 – 1 - 6. Одним із мінусів такої вакцинації є той факт, що 

антитіла проти вірусів в організмі виробляються лише на короткий термін, тому вакцину необхідно повторно 

ввести через кілька років. Для прикладу корисності вакцинації було змодельовано  результати використання 

двох медичних технологій – проведення вакцинації від папіломавірусної інфекції всієї когорти 12-річних 

дівчаток України та існуючої ситуації. Стандартизований показник захворюваності жіночого населення на 

РШМ у 2017 році становив 19,8 на 100 тис. Показник рецидивів РШМ в Україні становить близько 24%. 

Прогнозована ефективність вакцинації від ВПЛ в частині запобігання РШМ визначалася з урахуванням, що, 

за даними наукових досліджень , причиною РШМ у 74% випадків є ВПЛ 16-го і 18-го типів. Проведення 

вакцинації приведе до зменшення ризику захворіти РШМ на 65% (з урахуванням, що вакцинація на 88% 

зменшує наявність ВПЛ в організмі), зменшення кількості захворілих на РШМ до 1440 (з 4108). Також було 

проведено порівняльну характеристику ефективності вакцинації від РШМ жінок усіх вікових груп (Рис.1). 

Це моделювання показало, що кількість випадків ззахворювань на РШМ після вакцинації падає у 2-3 рази.  

 
Рис. 1 Порівняння кількості випадків захворювань на РШМ 

 

Висновок: За результатами огляду наукових джерел визначено, що вакцинація є основним шляхо 

профілактики раку шийки матки і має високу ефективність (70–100%) вакцинації від ВПЛ інфекції в 

частині запобігання виникненню ВПЛ асоційованих захворювань, в т.ч. і раку шийки матки 
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РИЗИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КОЛОНІЗАЦІЮ РОТОГОРЛА ПРИ 

ІНФЕКЦІЙНОМУ МОНОНУКЛЕОЗІ У ДІТЕЙ 
 

Актуальність. Вперше інфікування вірусами герпесу, особливо вірусом Епштейна – Барр 

відбувається вже в дитячому та підлітковому віці. За даними ВООЗ на сьогоднішній день рівень 

інфікування сягає понад 90% населення планети. Така розповсюдженість зумовлена шляхами передачі – 

в основному через слину, також можливе зараження через кров, сперму. Оскільки мішенню являються В-

лімфоцити, які є основним резервуаром для вірусу, персистенція вірусу в організмі змінює імунну 

відповідь і в залежності від стану організму призводить як до розвитку інфекційного мононуклеозу, так і 

до злоякісно- проліферативних захворювань . Саме тому своєчасна діагностика , особливо на ранніх 

етапах виявлення вірусу в організмі є важливим фактором попередження хронізації процесу. 

Матеріали та методи. Ми використали метод факторного аналізу, щоб встановити чинники, які ймовірно 

пов’язані з колонізацією слизових оболонок піднебінних мигдаликів патогенними мікроорганізмами. Підбір 

факторних комплексів було здійснено за допомогою кореляційної матриці Спірмена, методу ортогонального 

обертання Varimax. Також було визначено факторне навантаження показників, а значущими факторами 

вважали такі, у яких показник факторного навантаження перевищував 0,7. Міра адекватності вибірок була 

перевірена тестом Кайзера–Майера–Олкіна (КМО) і виявилась досить високою – 0,117 (>0,5). Нульова гіпотеза 

не підтверджується, про що свідчить критерій сферичності Бартлета, який становить 78,12 при 36 ступені 

свободи, а значущість визначається на рівні 0,002. Отже, обрані дані підходять до проведення факторного 

аналізу. Методом головних компонент розрахували матриці факторних навантажень чинників колонізації 

слизових мигдаликів патогенною мікрофлорою у дітей підгрупи 1. Дані фактори описували 64,2% загальної 

дисперсії змінних, що вивчалися, причому перші чотири головні компоненти становили майже половину 

(47,6%) сумарного навантаження, що вказувало на те, що саме ці фактори детермінують основну частину 

предикторів хворих з ІМ, які перебували під спостереженням.  

Результати. Згідно з отриманими даними, у колонізації патогенною мікрофлорою слизових оболонок 

піднебінних мигдаликів найбільшу значущість мав фактор 1, що описував 38,2% загальної дисперсії і включав 

чотири компоненти з високим факторним навантаженням: пора року, у яку виникнуло захворювання (факторне 

навантаження – 0,81), жіноча стать (факторне навантаження 0,74), вік (факторне навантаження 0,70). Умовно 

цей фактор був позначений «преморбідний». У структуру другого фактора, що був позначений як «особливості 

перебігу хвороби» і становив 31,5% загальної дисперсії, увійшли такі предиктори, як кількість атипових 

мононуклеарів у крові (факторне навантаження 0,73) і наявність у пацієнтів гепатомегалії (факторне 

навантаження 0,88), гіпертермія на час госпіталізації (факторне навантаження 0,72).  

Відношення шансів (OR, odds ratio) дозволяє порівнювати вплив факторів ризику на стан колонізації слизових 

оболонок піднебінних мигдаликів патогенною мікрофлорою. Аналіз даних показав, що лише у компоненти 

«сезон захворювання» показник співвідношення шансів у дітей групи 1 є меншим від одиниці (OR=0,77).  

Згідно з отриманими даними, ризик колонізації патогенною мікрофлорою слизових оболонок 

піднебінних мигдаликів був вищим у дітей жіночої статі (OR=2,00), дітей старших 10–річного віку 

(OR=1,14), у хворих з виразним гіпертермічним синдромом (OR=1,55), з гепатомегалією (OR=1,78) та у 

пацієнтів, у яких виявлено понад 10 мононуклеарів у мазку крові (OR=1,22)  

Встановлені фактори покривали 71,5% загальної дисперсії змінних, що вивчалися, причому перші 

головні компоненти становили 52,3% сумарного факторного навантаження, що вказувало на те, що саме 

ці фактори детермінують основну частину предикторів хворих ЕБВ і ЦМВ коінфекцією. Згідно з 

отриманими даними, у колонізації патогенною мікрофлорою слизових оболонок піднебінних мигдаликів 

у цих пацієнтів найбільшу значущість мав фактор 1, що описував 44,7% загальної дисперсії і включав два 

компоненти з високим факторним навантаженням: пора року, у яку було діагностовано захворювання 

(факторне навантаження – 0,79), жіноча стать (факторне навантаження 0,72). У структуру другого 

фактора, можна охарактеризувати, як «особливості перебігу хвороби» який становив 30,2% загальної 

дисперсії, увійшли такі предиктори, як швидкість осідання еритроцитів (факторне навантаження 0,73), 
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синдром гепатомегалії у хворих (факторне навантаження 0,69), гіпертермія на час госпіталізації (факторне 

навантаження 0,91), гіперплазія підщелепних лімфатичних вузлів (факторне навантаження 0,84)  

Відношення шансів дало змогу порівнювати вплив факторів ризику на стан колонізації слизових 

оболонок піднебінних мигдаликів патогенною мікрофлорою у дітей підгрупи 2. Аналіз отриманих даних 

показав, що лише у компоненти «сезон захворювання» показник співвідношення шансів у дітей групи 1 

є меншим від одиниці (OR=0,77).  

Висновки. Згідно з отриманими даними, ризик колонізації патогенною мікрофлорою слизових 

оболонок піднебінних мигдаликів був вищим у дітей старших 10–річного віку (OR=1,26), у хворих з 

виразним гіпертермічним синдромом (OR=1,33), з гепатомегалією (OR=1,22) та у пацієнтів, у яких 

виявлено прискорену ШОЕ (OR=2,07) 
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МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ, ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ЧОЛОВІКАМИ  

У ВІКОВІЙ КАТЕГОРІЇ 18-35 РОКІВ 
 

Питання контрацепції повстало ще у людей давніх часів. В наш час чоловіча контрацепція 

обмежується перерваним статевим актом , застосуванням презервативів та вазектомію.  

 Про перерваний статевий акт згадується ще у Біблії, Талмуді та мусульманських рукописах. 

 Прообраз презервативу появився в давньому Єгипті, де використовували шкіру риби, кишки 

домашніх тварин і т.д. У 18 столітті лляні презервативи використовував Казанова. А перші гумові 

презервативи появилися в 1880 році. 

 Хірургічний метод також є відомим здавна. Австралійські аборигени робили спеціальні надрізи 

на статевому члені, руйнуючи сім’явивідну протоку. 

 Що стосується чоловічих оральних контрацептивів, то це питання вивчається не один десяток років, але 

ефективного засобу до цих пір не має у зв’язку з відмінностями між чоловічою та жіночою статевою системою. 

Я провів анонімне опитування понад 100 людей віком 18-35 років. Метою цього дослідження було оцінити, 

чи існує інтерес серед молодих дорослих чоловіків до використання ЧГК. До з’ясування готовності до 

використання МНС, ми мали на меті визначити, який метод серед таблеток, ін’єкцій або трансдермального гелю 

є найбільш бажаним, та визначити фактори, що впливають на готовність до використання ЧГК. 

З усіх учасників опитування 53% готові використовувати ЧГК, тоді як 30,9% не були впевненими, а 

15,5% не приймали б чоловічі гормональні контрацептиви. Загалом, більше ніж половина опитаних була 

зацікавлена у використанні ЧГК. Також,  56,1% учасників віддали перевагу ін'єкційному методу, а 35,0% 

обрали щоденні протизаплідні таблетки, як кращий метод. 

Можливі фактори, що стримують учасників опитування від використання ЧГК, включають 

відсутність контрацепції, потенційні побічні ефекти, доступність та вартість. В результатах нашого 

опитування був найбільш улюблений метод ЧГК серед обох груп населення - ін’єкційний препарат, який 

вводили кожні 3 місяці. І навпаки, добре побудоване багатоконтинентне опитування продемонструвало, 

що щоденні протизаплідні таблетки є найбільш бажаним способом введення серед опитаних 

чоловіків; однак це було серед чоловіків із середнім віком майже на 10 років старшим за наше молоде 

доросле чоловіче населення. Молоді та жінки, також виявляють більший інтерес до методів контрацепції 

тривалої дії, коли пропонуються різні варіанти контрацепції. 

Розроблені препарати для чоловічої контрацепції: 

 Гамендазол – препарат, що використовується у лікуванні онкопатологій, знижує чоловічу 

фертильність, попереджаючи дозрівання сперматозоїдів. При цьому чоловіки продукують нормальну 

кількість сперматозоїдів, але їх якість є недостатньою для запліднення. 

 Аджудін – препарат аналогічної дії, що сприяє продукуванню незрілих сперматозоїдів. Недолік в 

тому, що грань між контрацептивною та токсичною дією препарату є тонкою, а також що препарат можна 

вводити виключно у формі ін’єкцій. 

 Тестостерон та прогестин у вигляді ін’єкцій або гелю понижує продукування сперматозоїдів у 

90% чоловіків, однак ефективність недостатня для масового використання. 

 Метод “сухого оргазму” – доктор Ннаємека Амобі з Лондонського королівського коледжу 

розробив негормональний метод, що попереджає сім’явиверження не впливаючи на відчуття оргазму. 

Таблетки впливають на м’язи в сім’явивідному протоці, що просуває сперматозоїди. Ці таблетки можна 

буде приймати перед статевим актом, як віагру. 

 Розробка ізраїльських вчених не впливає на рівень гормонів, йдеться про блокування 

ферментативної системи сперматозоїдів (розроблені блокатори акросомальних ферментів). На голівці 

кожного сперматозоїда є спеціальна ділянка, де містяться ферменти, що розчиняють оболонку ооцита для 

проникнення. Таблетки блокують цю ферментативну систему і запліднення не відбувається. Процес є 

зворотнім, після припинення прийому таблеток якість сперматозоїдів відновлюється. 
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Висновки. Запобігання випадковій вагітності є важливою метою охорони здоров'я. Це питання має 

бути вирішене серед молодого та дорослого населення, оскільки найвищий рівень ненавмисної вагітності 

в нашій країні є серед жінок у віці від 18 до 24 років. Також у цій віковій групі випадки ненавмисних 

пологів, швидше за все, мали неадекватний допологовий догляд, що призводить до народженя 

недоношених дітей. Результати мого дослідження показують, що серед дорослих чоловіків молодого віку 

існує значний інтерес до використання різних форм контрацепції, особливо у формі ін’єкцій або таблеток.
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ВПЛИВ ТИРЕОТОКСИКОЗУ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ 
 

На сьогоднішній день така хвороба як тиреотоксикоз являється досить поширеним аутоімунним 

захворюванням щитоподібної залози, яке виникає внаслідок підвищення вмісту трийодтироніну і тироксину. 

Клінічно хвороба проявляється змінами в багатьох органах, але найчастіше це ураження очей, серцево-

судинної та нервової систем. Актуальність даної тематики зумовлена збільшенням кількості випадків 

захворювання у світі та виникненням тих ускладнень, що впливають на подальший прогноз якості життя.  

Негативний вплив надмірної кількості гормонів щитоподібної залози на серцево-судинну систему 

доведено багатьма дослідженнями. Ще в 1785 році лікар К. Паррі виявив зв’язок між пухлиною 

щитоподібної залози і розвитком серцевої недостатності, вказавши при цьому на гіпертрофію серця. 

Пізніше ірландський лікар Р. Грейвс та німецький лікар К. Базедов незалежно один від одного описали 

випадки серцебиття та екзофтальму у пацієнтів із збільшеною щитоподібною залозою [2; 4]. В наступних 

дослідженнях гіперфункції щитоподібної залози було зафіксовано аритмію, периферичну вазодилатацію 

та зміни скорочувальної функції міокарду.  

Метою даного дослідження є аналіз основних клінічних та гормональних аспектів ураження серцево-

судинної системи у хворих на тиреотоксикоз.  
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На сьогодні вивчено більшість механізмів, що відповідають за серцево-судинні ефекти гормонів 

щитоподібної залози. Для розуміння змін з боку серцево-судинної системи під впливом її гормонів, 

важливо розуміти механізми дії тиреоїдних гормонів на кардіоміоцити і гладком’язові клітини судин. 

Ефект тиреоїдних гормонів на кардіоміоцити тісно пов’язаний з регуляцією експресії ключових 

структурних і регуляторних генів. Гени тяжких ланцюгів міозину кодують 2 ізоформи скорочувального 

білка товстого філаменту кардіоміоциту. Са-АТФаза саркоплазматичного ретикулуму та її інгібітор 

фосфоламбан регулюють внутрішньоклітинну циркуляцію кальцію. Разом вони значною мірою 

відповідальні за скорочувальну функцію і діастолічне розслаблення серця. Активація бета-адренергічних 

рецепторів також регулюється трийодтироніном [3]. 

При порушенні функції щитоподібної залози виникають зміни у роботі бета-адренорецепторів. 

Прискорення серцевих скорочень, розширення пульсового тиску і збільшення серцевої продукції у 

пацієнтів з тиреотоксикозом пов’язані зі ступенем посилення адренергічної активації. Як наслідок, 

виникають аритмії, артеріальна гіпертензія, тахікардія, а згодом кардіоміопатія та серцева недостатність. 

Тиреотоксикоз призводить до гіпертрофії та гіперфункції міокарду. Ці зміни є результатом роботи серця 

і збільшення гемодинамічного навантаження. Крім того, ефект дії тиреоїдних гормонів на кардіоміоцити та 

периферичні судини включає в себе зменшення загального периферичного судинного опору (ЗПСО), 

збільшення частоти серцевих скорочень, лівошлуночкової скоротливості та об’єму крові. Тиреоїдні гормони 

підвищують основний обмін, тим самим змінюють серцевий викид, ЗПСО і артеріальний тиск [1]. 

При тиреотоксикозі порушення серцево-судинної діяльності виникають досить рано і клінічно є 

досить важливими. Вони проявляються у вигляді артеріальної гіпертензії, тахікардії, різноманітних 

порушень провідності та ритму – екстрасистолії, фібриляції та тріпотіння передсердь, внаслідок чого 

можливий розвиток серцевої недостатності. Клінічні прояви серцевої недостатності значно погіршують 

прогноз захворювання та погано піддаються лікуванню. 

При тиреотоксикозі велику увагу приділяють розвитку дистрофії міокарду, яка у своєму патогенезі 

має два важливих фактора: 

- довготривала гіперфункція серця, що викликає перевтому та пов’язана з підвищенням тонусу 

симпатичної нервової системи; 

- токсична дія надлишку гормонів щитоподібної залози на серцевий м’яз. 

    Таким чином, у хворих на тиреотоксикоз, ознаки і симптоми, що вказують на зміни серцево-

судинної системи, виходять на перше місце, так як гормони щитоподібної залози забезпечують прямий та 

опосередкований вплив на серцево-судинну систему.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО РОЛІ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ  

В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ 
 

Тактична медицина чітко визначає і встановлює алгоритм надання домедичної допомоги на полі бою, 

чим створює реальні умови щодо збереження життя в умовах, які складаються навколо пораненого в 

реальній тактичній обстановці. 

На даний момент практика показує той факт, що правильність алгоритму дій і швидкість реакції 

поліцейського на людину, що знаходиться в небезпечній ситуації, до прибуття кваліфікованої медичної 

допомоги істотно впливає на ефективність допомоги і можливість порятунку життя потерпілого. 

Тому очевидна необхідність інтеграції в навчання і діяльність співробітників поліції 

загальноприйнятих у світі стандартів надання невідкладної допомоги в різних ситуаціях. 

Процес надання домедичної допомоги пораненим у бойових умовах поділяється на два етапи. Перший – 

без посередньо в секторі обстрілу, надання домедичної допомоги в момент поранення, тобто на самій позиції зі 

значним ризиком отримання додаткового кульового чи іншого поранення; другий – в секторі укриття – в місці, 

захищеному від прямого вогню супротивника з використанням елементів захисту природного (пагорби, схили) 

чи штучного походження (стіни, будинки, захисні інженерні конструкції) тощо [1, c.42]. 

Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу умовно називають «червоною» зоною. У цьому секторі 

безпосереднього вогневого контакту жоден військовослужбовець не може наблизитись до пораненого, тому 

поранений повинен надати собі самодопомогу – домедичну допомогу – табельними засобами зупинки 

кровотечі і переміститися у небезпечне місце, яке умовно називають «жовтою зоною». «Жовта зона» без 

посередньо в секторі обстрілу може бути пагорбом, колесом машини, стовбуром дерева, природнім чи штучним 

заглибленням, тобто місцем, де можливість додаткового ураження значно зменшується. В той же час для 

пораненого створюються умови для більш ефективної самодопомоги та для можливості взаємодопомоги. 

У «жовтій зоні» поранений військовослужбовець повинен себе оглянути, перевірити та/або додатково 

накласти кровоспинний джгут (турнікет), компресійний бандаж, гемостатичну пов’язку, ввести 

знеболюючий засіб та очікувати допомоги [1, c.51]. 

Так звана «зелена зона» знаходить ся поза місцем основного бою, осторонь, визначається командиром 

підрозділом (групи) до початку бою. В цій зоні може бути присутнім медичний працівник, але не обов’язково 

і не завжди. Загально доведено, що в умовах сучасного маневреного бою медичний праці вник може 

виконати обмежені медичні заходи, не більші ніж звичайний навчений військовослужбовець. У «зеленій 

зоні» проводиться повний і ретельний огляд пораненого військовослужбовця іншим військовослужбовцем: 

з’ясування стану основних вітальних функцій, перевірка якості та відповідності отриманої само та/або 

взаємодопомоги, додаткове накладання пов’язок, бандажів, сортування та підготовка до медичної евакуації 

(MEDVAC), з використанням сані тарного автомобіля або санітарного літака [2]. 

У 2017 році МОЗ України з метою вдосконалення підготовки з надання долікарської допомоги особам 

без медичної освіти, але які за службовими обов'язками повинні вміти надавати долікарську допомогу, а 

також адаптацію програми навчання з міжнародними стандартами надання екстреної медичної допомоги, 

затверджені програми навчання трьох рівнів, серед яких програма другого рівня «Перший на місці» 

призначена для співробітників поліції. 

На сьогоднішній день Україна почала підготовку кваліфікованих інструкторів для надання 

долікарської допомоги на місці події для подальшого навчання співробітників поліції в рамках взаємодії 

з Консультативною місією ЄС за проектом «Оперативна підтримка в наданні стратегічних рекомендацій 

щодо реформування сектора громадянської безпеки Україна», задля розвитку системи навчання, 

використання нових форм і методів роботи поліції [2]. 

Специфіка медичної допомоги завжди залежить від тактичної ситуації, характеру отриманих травм, 

рівня знань і навичок людини, вперше контактує з потерпілим / пораненим, а також доступного медичного 
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обладнання (Savitsky, Eastbridge, 2012). На відміну від госпіталю, де надається невідкладна допомога, 

основна мета якої - вилікувати пацієнта, в вуличній або екстреній обстановці догляд за пораненим - лише 

частина бойового завдання, особливо при вогневому контакті з порушником. Дуже складно відокремити 

і забезпечити ефективність завдання продовження бойових дій і догляду за пораненими. 

Отже, у висновку варто сказати, що забезпечення збереження життя за змістом тактичної медицини 

можливе за умови навченості військовослужбовців правилам само та взаємодопомоги, правилам управлінських 

рішень командування та забезпечення сучасними засобами індивідуального медичного оснащення. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕОКЛАСИЧНОГО СТИЛЮ В БАЛЕТНІЙ 

ХОРЕОГРАФІЇ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Попри певну кількість наукових досліджень хореографічного мистецтва ХХ ст., постає необхідність 

простежити розвиток  саме неокласичної хореографічної мови, виразних засобів неокласичного балету, 

які формувалися протягом усього XX століття. На думку науковців «кінець XX століття став підсумком 

всіх тих балетних відкриттів, які світ спостерігав протягом століття. Кожен балетмейстер намагався 

знайти власний хореографічний стиль, який виникав, природно, виходячи з досвіду попередників і колег, 

тим самим, утворюючи традицію і наступність» [3, с. 234]. Є необхідність простежити витоки народження 

неокласики, нової хореографічної лексики, стильових напрямків, їх взаємовплив і взаємодію, а також 

вплив неокласичного балетного стилю на сучасне хореографічне мистецтво.  

На думку авторитетних культурологів «складність та багатоплановість культури XX століття відображали 

різні уявлення про шляхи поновлення традиційної культури, різні аспекти естетичної думки. Але новації у 

мистецтві були історично закономірними, відповідали на реальні естетичні запитання, що ставило життя. 

Використання нових лексичних засобів, поновлення техніки мали втілити з достатньою впевненістю всю 

гостроту повсякденних потрясінь, притаманних цій добі. Старі норми відмирали. Виникали нові течії в 

мистецтвах» [2, с.178]. Неокласицизм як сходинка до неокласики виявився не скороминучою, а достатньо 

цілісною, хоча й багатогранною у своїх проявах тенденцією, що, зрештою виробила свою художню логіку. 

Простежуючи основні тенденції розвитку неокласичного стилю в балетній хореографії,  ми виявили 

абсолютно новий образ класичного танцю в ХХ столітті, який набув новітніх стильових ознак. 

Основоположником вважається Джордж Баланчин, який опирався на російську школу хореографії, але 

видозмінив її відповідно до власних естетичних уявлень про балетну класику, надавши їй ритм свого часу. 

Баланчин відмовився від багатосторінкових казкових лібрето, від докладної пантоміми і віддав усі 

повноваження  в балеті танцю.  

На думку дослідників, естетико-стильовими особливостями неокласичного танцю у театрі Джорджа 

Баланчіна  стали: нові форми вираження змісту, співзвучного сучасності; нова балетна форма – балет-симфонія, 

що відповідала природі симфонічної музики; безсюжетна танцювальна форма балету; нові композиційні 

рішення (нові положення рук, незвичайні тілесні ракурси, переплітання пластичних горизонталей із 

вертикалями, «монтаж атракціонів», «контраст темпів», «тонка графіка» пластичних візерунків і т. ін.); 

розчленування класичного танцю та відтворення з нього елементів нової танцювальної матерії; поєднання 

класичного танцю з лексикою сучасного й фольклорного танців; метафоричність руху [1; 2]. 
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Якщо в творчості Баланчина завжди була головною танцівниця, то Бежар значну увагу приділяє чоловічому 

танцю. Не випадково у нього є хореографічні постановки виключно для чоловіків-танцівників з використанням 

їх пластичних можнливостей. Творчість Бежара представляє нове вирішення ритмічних і просторових завдань 

балетмейстера, доповнюючи елементами драматичної гри, створюючи динамічний танцювальний театр.  

Винахідливість хореографів неокласичного балету в творенні па, комбінацій, несподіваних рухів, 

відхилень від звичного була невичерпною і здебільшого продиктована їхнім професійним розумінням 

принципів розвитку музичної тканини, форми твору, його оркестрового втілення аж до перенесення 

певних прийомів композиторської творчості в мистецтво хореографії. 

Притаманна неокласичним балетам безсюжетність або дуже узагальнена та умовна сюжетна основа 

сприяли мінімалізації елементу наративності.  

В основі варіативності сюжетів неокласичного балету була  своєрідна «алегоричність», яка означала 

участь у постановці балетної вистави нереальних або напівреальних персонажів – масок, карт  та ін. 

Характерною рисою неокласичної вистави стали «мала форма і композиційний лаконізм». У поєднанні з 

новітньою неокласичною музикою балетна постановка набувала  цілком завершеного вигляду. 

Аналізуючи творчість Дж. Баланчіна, М. Бежара, можемо зробити висновок, що неокласичний танець 

ніяким чином не заперечував класичну балетну традицію, а навпаки, сформував самостійний стильовий 

напрям, який став логічним продовженням класики, взаємодіяв із нею і трансформував класичну 

танцювальну лексику в бік більшої пластичної свободи й символічності. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ХХІ ВЕКА 
 

В данный момент недостаточное количество преподавателей работают на профессионально-творческом 

уровне, применяя современные педагогические технологии. От современной педагогической науки требуется 

актуализация знаний и технологий как инструментария повышения качества учебного процесса в современном 

учебном заведении. Многочисленными исследованиями доказано, что от выбранной педагогической 

технологии и степени ее адекватности ситуации и контингенту учащихся во многом зависит качество обучения. 

Проблема современных педагогических технологий получила широкое освещение в научной 

литературе. Новые педагогические разработки все чаще находят применение в образовательном процессе.  

Педагогические технологии ХХІ века стремятся учитывать как можно больше факторов, влияющих 

на процесс обучения, и в этих условиях значительно меняется место и роль педагога в учебном процессе. 

Сегодня мировая педагогическая наука рассматривает преподавателя как менеджера, управляющего 

активной развивающей деятельностью обучающегося. В этой ситуации преподаватель должен владеть 

всем инструментарием методов обучения, и роль технологий в достижении современного качества 

образования в этих условиях значительно возрастает. 

К современным технологиям, наиболее распространенным в научной литературе, можно отнести следующие: 

 технология личностно-ориентированного обучения (Своеобразие личностно-ориентированных 

технологий заключается в их целеориентации на свойства личности, ее формирование и развитие не по 

чьему-то заказу, а в соответствии с природными способностями; 
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 игровые технологии (Педагогические игры — достаточно обширная группа методов и приемов 

организации педагогического процесса. Основное отличие педагогической игры от игры вообще состоит 

в том, что она обладает существенным признаком — четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 

виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Деловая игра используется для 

решения комплексных задач. Усвоение нового материала и его закрепление, развитие творческих 

способностей, формирование общеучебных умений дает возможность студентам понять и изучить 

учебный материал с различных позиций.);  

 активные методы обучения (которые следует рассмотреть отдельно); 

Метод активизации личности в обучении как ведущий фактор достижения целей обучения основан не 

на увеличении объема передаваемой информации и не на усилении и увеличении числа контрольных 

мероприятий, а на создании дидактических и психологических условий осмысленности учения, включения 

в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной активности. 

А. Вербицкий интерпретирует сущность этого понятия следующим образом: активное обучение 

знаменует собой переход от преимущественно регламентирующих, алгоритмизированных форм и 

методов организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, исследовательским, 

обеспечивающим рождение познавательных мотивов и интересов, условий для творчества в обучении. 

М. Новик выделяет следующие отличительные особенности активного обучения: 

• принудительная активизация мышления, когда студент вынужден быть активным независимо от 

его желания; 

• достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, поскольку их 

активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в значительной степени устойчивой и 

длительной (т.е. в течение всего занятия); 

• самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и 

эмоциональности обучаемых. 

• Охарактеризуем особенности некоторых активных методов обучения:  

•  проблемная лекция (Лекционная форма, в которой процесс познания студентов приближается к 

поисковой, исследовательской деятельности. Успешность проблемной лекции обеспечивается 

совместными усилиями преподавателя и студентов. Основная задача лектора — не столько передать 

информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития научного знания 

и способам их разрешения. В сотрудничестве с преподавателем студенты открывают для себя новые 

знания, постигают теоретические особенности своей профессии или отдельной науки.);  

• case - study (Анализ конкретных ситуаций – один из наиболее эффективных и распространенных 

методов организации активной познавательной деятельности студентов.  Метод анализа конкретных 

ситуаций развивает способность к анализу «нерафинированных» жизненных и производственных задач. 

Сталкиваясь с конкретной ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она 

состоит, определить свое отношение к ситуации.); 

• мозговой штурм (мозговая атака, брейн-сторминг) — широко применяемый способ 

продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем. Его цель — организация 

коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем. 

Проблема, формулируемая на занятии по методике мозгового штурма, должна иметь теоретическую или 

практическую актуальность и вызывать активный интерес студентов. Общим требованием, которое 

необходимо учитывать при выборе проблемы для мозгового штурма — возможность многих 

неоднозначных вариантов решения проблемы, которая выдвигается перед студентами как учебная задача; 

• проблемное обучение — это тип обучения, при котором преподаватель, систематически создавая 

проблемные ситуации и организуя деятельность студентов по решению учебных проблем, обеспечивает 

оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов 

науки. Проблемная ситуация — основной элемент проблемного обучения, с помощью которого 

пробуждается мысль, познавательная потребность студентов, активизируется мышление.  

Для решения современных психолого-педагогических задач, стоящих перед нуждающейся в 

обновлении системой образования, важно кардинальным образом изменить приоритеты целей обучения. 

На первый план следует выдвигать развивающую функцию, в большей степени обеспечивающую 

становление личности обучающегося, раскрытие его индивидуальных способностей, умственной, 
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творческой и социальной активности, что является важным условием их психологической подготовки к 

жизни в социуме, к труду как умственному, так и физическому. Через развитие этой активности 

происходит становление важных качеств личности: ответственности за свои действия, умение 

самоорганизовываться, критически осмысливать и оценивать происходящие процессы.  

Следует подчеркнуть, что при новой парадигме образования педагог выступает больше в роли 

организатора самостоятельной активной познавательной деятельности учащегося, компетентным 

консультантом и помощником. Эта роль значительно сложнее, чем при традиционном обучении и требует 

от педагога более высокого уровня профессионально-педагогической культуры. Применение 

современных педагогических технологий в практике преподавания неродного языка стало неотъемлемой 

частью учебного процесса. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 
 

Одним із завдань сучасної системи освіти України є математизація освіти, що і включає в себе вільне 

користування комп’ютером та його використання під час навчання. Необхідність якісного вивчення 

вищої математики, вміння креативно мислити лежить в основі формування особистості.  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі вивчення курсу вищої 

математики підвищує якість засвоєння навчального матеріалу та сприяє подальшому використанню 

комп’ютерних засобів у навчанні. Головною ціллю використання ІКТ в математиці є полегшення обчислень 

у вирішенні поставлених задач та успішне засвоєння навчального матеріалу із врахування індивідуальних 

особливостей студента. Навчання з ІКТ характеризується доступністю, гнучкістю, легкістю, розвиває у 

студента пізнавальний інтерес, творче мислення, виховує комп’ютерно грамотну людину. 

Сьогодні в закладах вищої освіти особливо актуальним є використання різних пакетів програм під час 

вивчення математичних дисциплін. Серед існуючих математичних пакетів можна виділити такі програмні 

продукти, як Maple, Mathematica, Mathcad, Advanced Grapher, GeoGebra, Cabri Geometry, «Живая 

математика» та інші. Наприклад, в якості віртуального середовища під час вивчення курсу вищої 

математики можна застосовувати програму Advanced Grapher, яка дозволяє будувати графіки на площині 

і досліджувати функції. Цю програму зручно використовувати під час вивчення таких розділів вищої 

математики: аналітичної геометрії, математичного аналізу, теорії ймовірностей та математичної 

статистики. З допомогою Mathcad можна знаходити границі, похідні, інтеграли, розв’язувати 

диференціальні рівняння, виконувати дії з матрицями і векторами.  

Особливої популярності набула система GeoGebra, що працює на великій кількості операційних 

систем і перекладена на багато мов. Отримати основні відомості про систему GeoGebra можна на сайті 

http://www.geogebra.org/ [1]. Система динамічної математики GeoGebra є універсальним програмним 

засобом, що використовується для підтримки навчання геометрії, алгебри, математичного аналізу, теорії 

ймовірності, математичної статистики та інших розділів математики [2]. Використання GeoGebra 

актуально при вивченні таких розділів математики, в яких, окрім обчислень, необхідно виконати і 

геометричні побудови математичних об’єктів, які вивчаються. 
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У програмі можна створювати різноманітні конструкції з точок, векторів, відрізків, прямих, будувати 

графіки функцій, серединні перпендикуляри, дотичні, визначати довжини відрізків тощо. Не менш 

важливим є і те, що середовище GeoGebra дозволяє відтворити покрокову побудову об’єкта. Можливо 

персоналізувати виконані побудови шляхом адаптації інтерфейсу (наприклад, змінити розмір шрифту, 

колір, координати, товщину лінії, стиль лінії та інші функції). Окрім побудов, в програмі можна 

виконувати дії над матрицями, працювати із комплексними числами, виконувати статистичні обрахунки.   

Використання інтерактивної системи динамічної математики GeoGebra в ході розв’язання задачі, а 

також під час вивчення лекційного матеріалу сприяє кращому розумінню нового матеріалу, прискорює 

розв’язання задач та спрощує обчислення. Таким чином, використання GeoGebra при розв’язанні 

математичних задач забезпечує керування процесом на всіх етапах розв’язання. Отже, ефективне 

використання ІКТ полегшує рішення складних завдань у процесі вивчення вищої математики, робить цей 

процес простішим і цікавішим. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІЗОТЕРАПІЇ З УЧНЯМИ МОЛОДШИХ КЛАСІВ 
 

НУШ вважає  важливим всебічний розвиток особистості здобувача освіти. Дитячий вік, являється 

найкращим до творчості. У використанні ізотерапії діти можуть показувати через свою творчість певні 

емоції, почуття, переживання. Здобувати гармонію у самому собі. 

Ізотерапія – терапія образотворчим мистецтвом, в першу чергу малюванням, що використовується 

труднощами в навчанні й соціальної адаптації, за внутрішньосімейних конфліктів. 

У дитячому віці ця форма терапія особливо ефективна. Коли психолог організовує таке заняття, він 

реалізує наступні функції психокорекційної взаємодії: 

- емпатичне прийняття дитини; 

- створення атмосфери психологічної безпеки; 

- емоційну підтримку дитини; 

- постановку творчого завдання й забезпечення її реалізації дитиною; 

- тематичне структурування завдання; 

- допомога в пошуку форми вираження теми; 

- відображення й вербалізацію почуттів і переживань дитини, які актуалізуються в процесі створення 

продукту творчості. 

Функції психолога можуть бути реалізовані в директивній і недирективній формах, перша передбачає 

пряму постановку завдання перед дитиною у вигляді теми малювання, керівництва пошуком кращої 

форми вираження теми. При другій дитині надається свобода як у виборі теми, так і у виборі експресивної 

форми. У той же час психолог надає дитині емоційну підтримку, а в разі необхідності – технічну допомогу 

в подоланні максимальної виразності продукту творчості дитини. 

Основні етапи ізотерапії з дітьми: 

Попередній орієнтовний етап. Дослідження дитиною обстановки, образотворчих матеріалів, 

вивчення обмежень у їх використанні. 

Вибір теми малювання, створення колажу чи скульптури, емоційне включення до процесу творчості. 

Пошук адекватної форми вираження. 

http://www.geogebra.org/
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Розвиток форми для все більш повного і глибокого самовираження,  

її конкретизація.  

Вирішення конфліктно-травмуючої ситуації у символічній формі. 

При аналізі продукту творчості рівень образотворчих умінь до уваги не береться. Йдеться про те, як за 

допомогою художніх засобів (кольору, форми, розміру тощо) передаються емоційні переживання дитини. 

Теми, пропоновані для малювання, можуть бути самими різноманітними і стосуватися як 

індивідуальних, так і загальногрупових проблем. 

Зазвичай тема малювання охоплює: 

– Власне минуле і сьогодення («Моя найбільш головна проблема –у спілкуванні з дітьми»; «Я – 

діти», «Ситуації в житті, у яких я почуваюся  невпевнено»; «Мій звичайний день» тощо); 

– Майбутнє або абстрактні поняття («Ким би я хотів бути»; «Три Бажання», «Самотність», «Острів 

щастя»; «Любов», «Ненависть», «Страх», «Заздрість» тощо). 

Запропонуйте дитині різноманітні матеріали на вибір. При використанні образотворчих матеріалів 

пропонуйте дітям при зображенні об’єктів застосовувати лінії, форми, легкі й, жирні мазки, довгі й короткі 

штрихи, яскраві, темні й матові кольори, довгі, короткі, тонкі й товсті фігури.  

Просіть дітей працювати швидко. Якщо ви помітили будь-який стереотип, придумайте вправи, де 

будуть використовуватися дії, протилежні до тих, до яких діти звикли. Клієнти отримують задоволення 

від технічних засобів. Під час вправ можна застосовувати секундоміри, пісочний годинник, які вимагають 

дотримання часового інтервалу. 

Арт-терапевт будує свої взаємини з дитиною таким чином, щоб та ділилася відчуттями, які виникли 

при ізотерапії, почуттями, що стосуються підходу до виконання й вирішення завдань, а також про саму 

роботу і процес творення. У результаті дитина починає краще усвідомлювати себе. Самопізнання дитини 

поглиблюється завдяки, наприклад, обговоренню частин малюнка, акцентуванню уваги на формах, 

кольорах, образах предметів і людей. Психолог просить дитину описати малюнок так, немов цим 

малюнком є він сам із використанням слова «Я». Наприклад: «Я – картинка, по всій моїй поверхні – 

червоні лінії, а всередині знаходиться блакитний квадрат». Обираються специфічні предмети на малюнку, 

щоб дитина ідентифікувала їх з чимось: «Будь зеленим квадратом і опиши себе: на що ти схожий, які твої 

дії і тощо». У разі необхідності дитині ставлять запитання, щоб полегшити їй виконання завдання: «Що 

ти робиш?», «Хто тобі ближче всього?». Ці питання допомагають «входити в малюнок» разом із дитиною 

й відкривають різні шляхи встановлення взаємин і реалізації терапевтичного процесу. На цьому етапі 

досягається подальша концентрація уваги дитини й поглиблення усвідомлення за допомогою виділення 

й детального розгляду однієї або кількох частин малюнка.  

Арт-терапевт спонукає дитину на максимально заглиблену роботу зі специфічною частиною малюнка, 

особливо якщо в неї достатньо енергії й натхнення або якщо зазначається їх недолік. Питання часто 

допомагають в цьому: «Куди вона йде?», «Що вона збирається робити?», «Що станеться з цим?» тощо.  

Якщо дитина каже: «Я не знаю», потрібно перейти до іншої частини малюнка, поставити інше 

питання, дати власну відповідь і запитати дитину, правильна вона чи ні. Дитині пропонується вести діалог 

між двома частинами її малюнка чи двома дотичними або протилежними точками (такими, як дорога і 

автомобіль, лінія навколо квадрата, або щаслива й сумна сторона образу). Працюючи з дітьми, можна 

також вимовляти слова і пропонувати їм швидко малювати те, що вони собою являють: «любов», «краса», 

«тривога», «свобода», «милосердя» тощо. Як теми для малюнків можна використовувати безліч інших 

речей: фантазії, розповіді, звуки, рух, пам’ятки. Можна також комбінувати  літературних творів і віршів. 
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ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФІЇ 
 

Зародження танцювальних рухів сягає в сиву давнину. Людина під час виконання первісних трудових 

процесів починала поступово опановувати деякі ритмічні елементи, що імітували трудові рухи. Згодом ці 

рухи набували художньо-естетичного значення і ставали чіткішими, більш організованими стосовно 

певного темпоритму чи музичного супроводу. 

Рухи полегшують сприйняття і запам’ятовування музики. Розвиток рухових навичок відбувається 

одночасно з розвитком мови. Тому основним завданням хореографічної підготовки дітей є формування 

музично-ритмічних навичок, засвоєння елементарної мови рухів (пантомімічних і танцювальних), 

ознайомлення з деякими прийомами композиції танцю. 

В процесі ритмічних занять перед педагогом постає проблема домогтися не просто засвоєння якогось руху, 

а його якісного та виразного виконання. Свобода, природність, відсутність будь-якої напруги – ось що повинно 

бути характерним при виконанні дітьми музично - ритмічних рухів. Звичайно, це складне завдання, але цілком 

здійснене, якщо в своїй роботі з дітьми педагог враховуватиме такі принципи: комплексне вирішення основних 

завдань музичного виховання, системність, поступовість, послідовність, повторність[1, с. 6]. 

Починати навчання треба з простого музичного матеріалу, побудованого на елементарних 

одночастинних музичних творах. Вони стають базою для формування в дітей природної звички завершувати 

рух одночасно із закінченням музичної думки (після ходьби та бігу, у вправах на місті) і, навпаки, 

продовжувати рух, доки не стихнуть останні звуки музичного супроводу. Поступове ускладнення музичного 

матеріалу розвиває здатність сприймати музику з більш розгорнутим змістом та складнішою формою. 

Безумовно, одним з важливих завдань ритміки є розвиток творчої активності, уяви і фантазії у дітей, їх 

уміння самостійно відображати свої враження від музики в певних образах. Тому на заняттях ритміки 

доцільно пропонувати дітям самостійно вигадувати рухи, відповідно до характеру музики. Звичайно, 

спочатку ці спроби дітей у вигадуванні свого танцю ще не впевнені. Рухи одноманітні, відчувається їх деяка 

скутість. Але до кінця року багато хто може досить виразно передати в танці характер, настрій. Такі завдання 

розвивають у дітей образність руху, вчать їх більш тонко відчувати емоційну налаштованість твору.  

З великим задоволенням діти виконують танці, в які включені різноманітні ритмічні хлопки, відповідні 

малюнку мелодії. Так само поширеними видами музично-ритмічної діяльності є ігри. А. С. Макаренко говорив: 

«Гра має важливе значення в житті дитини, саме те значення, яке в дорослого має діяльність, робота, 

служба. Яка дитина буде в грі, така багато в чому буде в роботі». Інтерес до гри та емоційна приналежність 

в процесі її виконання сприяють розвитку творчої ініціативи дитини. Необхідно відзначати кожний вдало 

знайдений дитиною новий рух в ігровому образі. Величезне значення на заняттях ритміки повинна 

приділятися і вмінню дітей володіти своїм тілом. Чим здібніша, пластична дитина в русі, тим яскравіше в 

неї буде розвиватися творчий початок, вироблятися художній смак. Зникне скутість рухів, з'явиться 

впевненість, радість від своїх можливостей [2, с. 243] 

  Проте, не всі діти однаково володіють тілом, щоб вільно передати музику засобами хореографії. 

Тому спочатку учням потрібно навчитися володіти власним тілом, а вже згодом більш свідомий і 

сформований рух допомагатиме дитині глибше сприймати і передавати музичний образ через сприйняття 

музичного ритму. Метою кожного заняття повинна стати робота над гармонійним розвитком тіла. 

Відповідно до цього необхідно використовувати певні фізичні вправи для формування музично-рухової 

культури, необхідних рухових навичок, свідомого ставлення до своїх рухів. Для занять доцільно 

використовувати досить прості, доступні дітям танцювальні елементи сучасного, народного танцю та 

пантоміми, значення яких зрозуміле і знайоме дітям з власного життєвого досвіду і які можна використати 

у танці для передачі взаємовідносин персонажів.  
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Навчання мові рухів з метою формування в дітей музично-ритмічної діяльності в танці може бути 

ефективним лише на основі застосування високохудожнього музичного матеріалу, який індивідуально 

готується кожним професійним музикантом (концертмейстером або акомпаніатором) для проведення 

заняття з хореографії. Виконання того чи іншого музичного твору повинне активізувати фантазію дитини, 

спрямувати й спонукати її до творчого використання виразних рухів. 

Для досягнення поставлених цілей діти мають опанувати азбуку музичного руху, а саме: розрізняти 

темпи (швидкий, повільний, дуже повільний), музичні розміри (2/4, 3/4, 4/4) та виділення сильної долі у 

цих розмірах; розуміти початок руху із сильної долі, або трохи раніше (такт, затакт), вміти розрізняти 

контрастність темпів та забарвлення музики (швидкий – повільний, веселе – сумне). Діти повинні 

усвідомлювати логіку переходів одних хореографічних малюнків в інші, взаємозв’язок хореографічних 

побудов у просторі з музичним сприйняттям, уміти самостійно виконувати повороти праворуч та ліворуч, 

рух у колоні або по колу, танцювальний крок (з носка на п’яту), танцювальній біг. Вже в молодшому 

шкільному віці діти починають опановувати деякі елементи класичного танцю.  

Різні музичні твори викликають у дітей емоційні переживання, породжують певні настрої, під 

впливом яких рухи набувають відповідного характеру. Наприклад, урочисте звучання святкового маршу 

радує, бадьорить, що проявляється в підтягнутій поставі, точних, підкреслених діях у руках і ногах. 

Навпаки, спокійний, плавний характер танцю дає змогу зробити поставу вільнішою, рухи неквапливими, 

м’якшими, округлими. Музично-ритмічні рухи змушують дітей переживати образний зміст, який несе в 

собі музика. А це, у свою чергу, позитивно впливає на якість виконання відповідних музично-ритмічних 

дій. Радіючи музиці, відчуваючи красу своїх рухів, дитина емоційно збагачується, переживає особливе 

піднесення, життєрадісність. Таким чином, через активізацію музично-ритмічної діяльності дошкільнят 

та дітей початкової школи в умовах цікавої, захоплюючої діяльності – ритміки – відбувається відповідний 

музично-ритмічний розвиток дитини. Досягнення успіхів у цьому важливому аспекті виховання 

особистості, безумовно, залежить від загального фізичного розвитку дитини, якому великою мірою 

сприяє методично доцільна організація занять та їхня систематичність. 

У дітей молодшого шкільного віку підвищується рухова активність завдяки характерній музиці. 

Вправи з музичним супроводом сприяють формуванню постави, координації та узгодженості рухів. 

Музика надає рухам особливої виразності, ритмічності. Рухи, у свою чергу, допомагають повніше 

розкривати музичний твір. У цій взаємодії музика відіграє провідну роль, а рухи стають своєрідним 

засобом вираження художніх образів у музично-ритмічному навчанні. Унаслідок цієї взаємодії в дітей 

підвищується рівень культури сприйняття музики, творча уява, поступово формується художній смак, 

розвиваються спеціальні здібності музично-рухового комплексу виконання танцювальних вправ. 

Все це разом пробуджує в учнів інтерес до мистецтва танцю, розвиває координацію рухів, уміння володіти 

своїм тілом, глибше розуміти музику, яка супроводжує танець. Володіння елементами танцювальної азбуки 

дозволяє школярам брати активнішу участь в культурному житті класу та школи, сприяє свободі спілкування 

між однолітками, вселяє почуття впевненості у своїх можливостях, а головне – розширює горизонти пізнання 

мистецтва у всіх його різновидах. Музично-ритмічна діяльність розвиває емоційну сферу, уяву, художньо-

образне мислення школяра, а отже, сприяє розвитку творчої особистості молодшого школяра загалом. 
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ  

У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТНО- ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Соціально-економічна ситуація у світі в цілому і в Україні, зокрема, якісно змінює вимоги до 

особистості. Випускник школи повинен володіти високим рівнем самостійності, мати розвинену 
креативну уяву, креативну пам′ять, мислення й абсолютну сформованість ключових компетентностей. Зі 
зміною соціальних вимог до людини змінюються зміст, форми і методи процесу навчання та виховання, 
які готують майбутніх випускників шкіл до трудової діяльності.  

Навчання у сучасній школі має сприяти розвитку творчих різнопланових здібностей учнів, 
формуванню таких якостей, як самостійність, підприємливість, уміння знаходити правильні рішення 
у складних ситуаціях, що складає основу творчого потенціалу особистості. Саме тому формування 
творчої особистості, розвиток креативності, реалізація її природних нахилів і здібностей  в освітньому 
процесі є стратегічним завданням педагогів. 

 Нові цінності та орієнтири освіти (індивідуально-особистісний підхід у навчанні, суб'єкт-суб'єктні 
відносини вчителя та учнів і т. д.), а також сучасні досягнення науки багато в чому визначають вибір 
технологій, яким педагоги все частіше віддають перевагу на сучасному етапі розвитку освіти [2, с. 34]. 
Виникає потреба в застосуванні креативних форм, методів навчання, які розвивають здатність до 
оригінальної думки та креативної дії.  

Креативність має індивідуальну міру вираження. Існує безліч різних визначень креативності, однак 
більшість авторів розглядають її не як процес (як у випадку творчого, або продуктивного мислення), а як 
властивість особистості. 

Зауважимо, що креативність можлива у всіх галузях людської діяльності, зокрема в мистецтві, науці, 
навчанні, іграх та інших сферах повсякденного життя. Усі люди мають здібності до креативної дії. Для 
цього потрібні відповідні умови й достатні знання та навички.  

Креативність є загальною властивістю особистості, яка проявляється під час творчого процесу як 
здатність породжувати різноманітний, соціально важливий, оригінальний продукт і продуктивні шляхи його 
застосування; здатність знаходити рішення у нестандартних ситуаціях; властивість, яка реалізується лише за 
сприятливих умов середовища на високому рівні в різних галузях людської діяльності протягом свого життя. 

Але креативність – це не лише здатність створювати щось нове, а здатність створювати щось нове з 
певною  конкретною метою [3]. 

 Орієнтація школи на формування в учнів репродуктивної діяльності часто призводить до того, що 
більшість випускників, які на «відмінно» засвоїли зміст шкільної програми, не вміють використовувати 
отримані у школі знання під час розв’язання проблемних життєвих ситуацій. Як наслідок, на сучасному 
етапі життя суспільства особливого значення набуває завдання розвитку креативності учнів у школах, яке 
необхідно вирішувати шляхом розробки науково обґрунтованих методик, програм або моделей. 

 Важливе значення для формування креативності має ефективна організація у навчальному закладі 
проектно-технологічної діяльності, основною метою якої є формування проектно-технологічних знань і 
вмінь, розвиток творчих здібностей у процесі самостійної розробки певного проекту.   

Проектування в якості творчої, інноваційної діяльності завжди націлене на створення виробів і 
послуг, що володіють об'єктивною і суб'єктивною новизною і мають особистісну та суспільну значимість. 
У загальних рисах проектування полягає в аналізі проектної ситуації (збиранні й уточненні інформації), 
синтезі (пошуку) та оцінці рішень. 

Цінність проектування полягає в тому, що саме ця діяльність привчає дітей до самостійної, 
практичної, планової і систематичної роботи, виховує прагнення до створення нового або існуючого, але 
вдосконаленого виробу, формує уявлення про перспективи його застосування; розвиває морально-трудові 
якості, загально-цінні мотиви вибору професії і працелюбність. При цьому необхідно пам'ятати, що 
потрібно особливу увагу приділяти тому, щоб в учнів не згасав інтерес до цього процесу, слідкувати щоб 
вони доводили свої наміри, особливо в праці, до кінця. 

Крім того, під час роботи на проектом у школярів розвиваються пізнавальні навички, формуються вміння 
самостійно конструювати свої знання, активно розвиваються комунікативні здібності, навички лідерів та 
здатність до спільної роботи в групі, створюються можливості для реалізації міжпредметних зв'язків. 
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Основний зміст проектування полягає в конструюванні сукупності дій та засобів, що дозволяють 
розв'язати поставлені завдання та проблеми, досягти визначених цілей. Ці дії та засоби фіксуються у двох 
формах: як система параметрів проектованого об'єкта та їх кількісних показників; як сукупність 
конкретних заходів, які забезпечують реалізацію за проектованих показників та якісних характеристик 
майбутнього об'єкта. 

Проектування в якості творчої, інноваційної діяльності завжди націлене на створення об'єктивно і 
суб'єктивно нового продукту. Діяльність учня повинна орієнтуватися на розвиток мислення, в основі 
якого лежить особистий досвід. Виготовляючи  свій виріб, учень закріплює знання з математики, фізики, 
креслення, основ підприємницької діяльності та інших предметів, засвоює принципи набутих умінь та 
навичок у виконанні технологічних, економічних, міні маркетингових та інших операцій. 

В учнів повинна виробитись і закріпитись звичка до аналізу споживчих, економічних, екологічних і 
технологічних ситуацій, здатність оцінювати ідеї, виходячи  з реальних потреб,  матеріальних  можливостей  
і умінь вибирати найбільш вдалий технологічний, економічний спосіб виготовлення об'єкта проектної 
діяльності, який відповідав би вимогам дизайну. Під час виконання різноманітних виробів, тобто проектів 
максимально зв'язаних з життєвими ситуаціями, є найкращий спосіб привчання до самостійної праці, 
стимулює пізнавальний, емоційний і моторний розвиток, враховує потреби дітей в залежності 
індивідуальних та вікових особливостей, зацікавлення, здібності учнів, дає можливість індивідуалізації та 
диференціації навчання, розвиває творче мислення, зміцнює в учнів пізнавальну мотивацію.  

Самостійна творча робота виконується учнями або групою учнів під керівництвом (при допомозі) вчителя. 
Метод проектування  в процесі проектно-технологічної діяльності дозволяє активно розвивати в учнів основні 
види мислення, творчі здібності, прагненням самому створити, усвідомити себе творцем при роботі з 
«неслухняними інструментами», «розумними конструкціями», «технологічними системами» та ін. [1]. 

Виконуючи творчі проекти від ідеї до її втілення, учні вчаться самостійно приймати рішення, 
визначати свої проблеми в знаннях і знаходити виправлення такого положення. У процесі проектно-
технологічної діяльності в школярів розвиваються загальні і спеціальні здібності, формується проектно-
технологічна культура. Усе це дозволяє зробити висновок про те, що проектно-технологічна діяльність 
дозволяє здійснити перехід від «школи пам'яті» до «школи мислення», тобто дозволяє сформувати 
креативне мислення і розвинути творчі здібності. 
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ДИДАКТИЧНI ОСОБЛИВОСТI РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРIВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 

У статтi з’ясовaно сутнiсть критичнoгo мислення, пoкaзники йoгo нaявнoстi в oсoбистoстi мoлoдшoгo 

школяра, проаналiзовано особливостi розвитку критичного мислення учнiв на уроках природознавства. 

Ключовi слова: критичне мислення, показники критичного мислення, початкова школа. 
 

Постановка проблeми. У сучасному iнформацiйному суспiльствi, яке характеризують швидкi змiни 

в усiх його пiдструктурах, фахiвцю будь-якої галузi вже не достатньо мати статичний запас знань i 

традицiйних навичок життєдiяльностi. Становлення нової цивiлiзацiї вимагає вiд людини постiйного 
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оновлення знань, формування нових навичок i навiть розвитку нових видiв мислення. Сaме тoму oчевиднa 

неoбхiднiсть критичнoгo мислення для вiтчизнянoї oсвiтньoї системи. 

Окремi aспекти фoрмувaння критичнoгo мислення в учнiв рoзглядaлись в рoбoтaх С. I. Векслерa, 

A. С. Бaйрaмoвa, A. I. Липкiнoї, Л. A. Рибaк, В. М. Сiнельнiкoвa.  

Мета дослiдження – рoзкрити особливостi технoлoгiї рoзвитку критичнoгo мислення мoлoдших 

школярiв на уроках природознавства. 

Виклад основного матерiалу. Критичне мислення – це мислення вищого порядку, яке спирається на 

iнформацiю, усвiдомлене сприйняття власної iнтелектуальної дiяльностi та дiяльностi iнших, яке сприяє 

розвитку такої особистiсної риси, як креативнiсть, i формує творче мислення, а отже, творчу особистiсть. 

У фiлософiї пiд критичним мисленням розумiють умiння логiчно мислити й аргументувати, аналiтично 

дискутувати та правильно висловлювати свою думку. У педагогiчнiй лiтературi критичнiсть 

розглядається як усвiдомлений контроль за ходом iнтелектуальної дiяльностi, у процесi якої вiдбувається 

оцiнювання роботи, думок, вироблених гiпотез, шляхiв їх доведення тощо [5, c. 171].  

Сформованi навички критичного мислення забезпечують прийняття найбiльш оптимальних рiшень у 

будь-якiй професiйнiй сферi, вiдкритiсть новим iдеям i знанням. Критичне мислення необхiдне пiд час 

розв’язання проблемних завдань, формулювання висновкiв, оцiнювання та прийняття рiшень.   

Мислення дитини молодшого шкiльного вiку знаходиться на перехiдному етапi розвитку. У цей 

перiод здiйснюється перехiд вiд мислення наочно-образного до словесно-логiчного. Словесно-логiчне 

мислення формується поступово протягом усього шкiльного вiку. Особливi труднощi виникають у 

молодших школярiв при встановленнi причинно-наслiдкових зв’язкiв. Молодшому школяревi легко 

встановлювати зв’язок вiд причини до наслiдку, нiж вiд наслiдку до причини. Це можна пояснити тим, 

що при умовиводi вiд причини до наслiдку встановлюється прямий зв’язок. А при умовиводi вiд факту до 

виникнення його причини такий зв’язок безпосередньо не даний, так як зазначений факт тому може бути 

наслiдком найрiзноманiтнiших причин, якi потрiбно спецiально аналiзувати. Таким чином, при одному i 

тому ж рiвнi знань i розвитку молодшому школяревi легше вiдповiсти на питання: «Що станеться, якщо 

рослину не поливати?», нiж на питання: «Чому це дерево висохло?». Тому важливо працювати над 

формуванням в учнiв початкових класiв вмiння критично мислити [3, c. 54]. 

Технологiя розвитку критичного мислення формує умови для розвитку творчих здiбностей учнiв, 

активiзує їх пiзнавальну дiяльнiсть, а також передбачає: засвоєння значного обсягу наукової iнформацiї, 

прийомiв i способiв застосування знань iз метою самовдосконалення та пiзнання свiту, вмiнь та навичок 

знаходження взаємозв’язкiв i взаємовiдносин мiж окремими частинами iнформацiї, добору необхiдної 

iнформацiї з метою органiзацiї пошукової дiяльностi та доведення власної точки зору; застосування вмiнь та 

навичок перетворення наукової iнформацiї, переносу пiзнавальних дiй у вже вiдомi та новi ситуацiї, вмiння 

аналiзувати процес дiяльностi та передбачати його  кiнцевий результат, знаходити не один, а кiлька 

альтернативних шляхiв вирiшення наукової проблеми, засвоєння прийомiв та способiв мислення за 

аналогiями, вiдповiдно до тих чи iнших алгоритмiв, використання наукових знань для вирiшення практичних 

проблем;  цiлеспрямованiсть мислення, спрямованого на задоволення потреб, що випливають iз дiяльностi 

людини; творче мислення та засвоєння рiзних технологiй оцiнювання кiнцевих результатiв навчання [4].  

Критичне мислення складається з кiлькох послiдовних етапiв: сприйняття iнформацiї з рiзних джерел; 

аналiз рiзних точок зору, вибiр власної точки зору; зiставлення з iншими точками зору; добiр аргументiв 

на пiдтримку обраної позицiї; прийняття рiшення на основi доказiв.  

Оволодiння аналiзом починається з умiння дитини видiляти в предметах i явищах рiзнi властивостi i 

ознаки. Для розвитку цього вмiння необхiдно показати дiтям прийом порiвняння одного предмета з 

iншими, якi мають рiзнi властивостi [1, c. 140]. 

Для розвитку в дитини умiння видiляти рiзнi властивостi вчителю корисно вiдшукувати причини 

явищ (чому качка плаває, а курка нi?), розбирати прислiв’я i приказки (як з гуся вода), загадки (що важче 

кiлограм залiза чи кiлограм пуху).  

У вiдповiдностi до загальних результатiв навчання здобувачiв освiти освiтньої галузi 

«Природознавство», учнi повиннi визначати проблему через спiввiднесення нових фактiв iз попереднiм 

досвiдом. Учнi 1-2 класiв мають розрiзняти проблеми в навколишньому свiтi, пов’язанi з дiяльнiстю 

людини. Змiст програми мiстить перелiк тем, якi допоможуть розвивати в учнiв цiннiсне ставлення до 

природи за допомогою низки методiв розвитку критичного мислення.  
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Вчитель природознавства має усвiдомлювати, що у процесi засвоєння матерiалу учень здiйснює певнi 

вiдкриття для себе – це хорошi умови для формування творчого мислення. Одним iз способiв 

удосконалення навчання природознавства може бути активiзацiя цих умов. Варто прагнути перетворити 

звичний процес навчання у привабливе дослiдження, забезпечити можливiсть глибоко пiзнавати невiдоме 

i можливiсть мислити чiтко та гнучко. Важливо, щоб прийоми, методи та засоби формування мислення у 

процесi навчання природознавства урiзноманiтнювались i поступово ставали складнiшими, щоб зростала 

питома вага активних розумових дiй учнів [2, c. 63].   

Так, при вивченнi теми «Червона книга України» (3 клас) доцiльно використати вправу «Кошик iдей». 

На першому етапi пропонується подумати i записати учням все, що вони знають про Червону книгу та її 

сторiнки, умови росту i розвитку рослин, особливостi життя тварин, їх охорону. Свої записи учнi 

«кидають» у кошик. На другому – обмiнюються iнформацiєю, обговорюють проблеми, пов’язанi зi 

зменшенням видового складу рослин i тварин, колективно формулюють висновки. 

Розвитку критичного мислення молодших школярiв сприяє використання i такого методу, як «Риб’ячий 

скелет». На уроцi з темою «Використання води людиною. Охорона води» можна використати цей метод. 

Мета використання методу на уроцi  –  навчати учнiв аналiзувати iнформацiю, розрiзняти факти щодо 

вчинкiв людей на водоймах, причин виникнення проблем, пов’язаних з цiєю дiяльнiстю та її наслiдками.  

Записуємо проблему, яка буде розглядатися – «Як зберегти чистоту водойм»; на верхнiх кiсточках 

скелету  –  причини виникнення проблем: iнтенсивний викид вiдходiв виробництва в океани i моря, 

забруднення струмкiв та рiчок, хижацький вилов риби; на нижнiх виписуються факти  –  на берегах рiчки 

Стир помiтили велику купу смiття… Головний принцип полягає у тому, що верхнiй i нижнiй ряди мають 

бути логiчно пов’язанi. На хвостi вписують висновок на основi попереднiх мiркувань стосовно проблеми. 

Ефективним методом формування згаданих умiнь є побудова «Дерева передбачень», де «стовбур» – 

проблема (ключове слово), «гiлочки»  –  аргументи, «листочки»  –  передбачення. Учнi записують свої 

припущення i роблять налiпки на деревi, формулюють висновки [4].  

Висновки та перспективи подальшого дослiдження. Таким чином, застосування технологiї 

розвитку критичного мислення на уроках природознавства створює додаткову мотивацiю до навчання. 

Системне формування творчих та пiзнавальних здiбностей учнiв з використанням технологiї розвитку 

критичного мислення призводить до того, що усi учнi навчаються самостiйно вчитися, критично мислити, 

використовувати набутi знання у повсякденному життi. Перспективи подальших дослiджень вбачаємо у 

розробцi системи методiв i вправ критичного мислення до урокiв природознавства.  
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ОСВІТА УКРАЇНИ В ХХІ СТОЛІТТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. ЇЇ стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, 

виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, 

опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого 

розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. 
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В Україні забезпечуються права на освіту громадян інших національностей: працює 176 шкіл з 

румунською, угорською, польською та іншими мовами. Належна організація навчально-виховного процесу є 

визначальною умовою реалізації права громадян на освіту. В основі цього процесу лежить зміст освіти, що нині 

активно реформується: розроблено проекти державних стандартів, створюються альтернативні підручники, 

розпочато підготовку комп’ютерних підручників. Налагоджено видання 11 нових фахових журналів, збережено 

всі форми підтримки обдарованих дітей. Оперативно здійснюється організаційно-методичне забезпечення 

вивчення в навчальних закладах усіх типів Конституції України. Попри матеріальні і організаційні труднощі 

система освіти утримує високі якісні характеристики. Отож цілком зрозумілою є увага міністерства до 

формування системи контролю за якістю освіти. Важлива роль тут належить Державній акредитацій ній комісії, 

з початком роботи якої в Україні створена система державно-громадської експертизи якості освітніх послуг. 

ХХІ століття вимагає, щоб Україна, як і кожна держава окремо, а також і всі суспільства разом, створювала 

необхідні умови – інтелектуальні, економічні, соціальні, політичні, моральні, – які б підвищували педагогічну 

мотивацію і високо поціновували гідність педагога, науковця, інтелектуала. 

 Проблеми сучасної освіти: зміст освіти не відповідає сучасним вимогам матеріального та духовного 

розвитку суспільства, прагматична орієнтація освіти, що не має на меті (Пріоритетного розвитку 

особистості), недостатня доступність якісної освіти для широких верств населення, старі підручники, зміст і 

методи викладання не відповідають актуальним вимогам щодо її якості в сучасному світі, низька заробітна 

плата та соціальна незахищеність учителів негативно відбиваються на якості освіти, не дозволяють 

підтримувати на належному рівні кваліфікацію вчителів Найважливішим компонентом духовного життя 

виступає система освіти, яка повязана з реалізацією процесу поширення знань. Вона охоплює діяльність 

реально сформованих суспільних інститутів, які здійснюють підготовку молоді до життя на основі 

отриманих знань в дошкільних дитячих установах, в середніх спеціальних, професійно-технічних і вищих 

навчальних закладах. Значення освіти в житті людини зростає, і тому вона не може обмежуватися лише 

періодом навчання. Нагальна потреба в постійному підвищенні рівня знань привела до появи такого цікавого 

феномену в суспільному житті, як безперервна освіта. Цей процес супроводиться пошуком нових форм і 

методів навчання, що сприяють правильному формуванню наукового світогляду, більш глибшому 

розумінню економічних, соціальних змін, що відбуваються. Освіта інтегрує різні види навчальної і виховної 

діяльності, їх зміст в єдину соціальну систему, орієнтує їх на соціальне замовлення, на соціальні потреби 

людства. Серед соціальних інститутів суспільства сучасної цивілізації освіта займає одну з провідних 

позицій. Адже благо людини, становище культури та духовності в суспільстві, темпи економічного, науково-

технічного, політичного і соціального прогресу саме і залежать від якості і рівня освіти. Гострою проблемою 

є постійна реформація освіти. Постійно з’являються поправки до програми та системи освіти, через що 

підручники та посібники вже не підходять для навчання. а нових ще не видано. Старі підручники, зміст і 

методи викладання не відповідають актуальним вимогам щодо її якості в сучасному світі. Сучасний і 

майбутній інтелектуальний потенціал освітньої сфери вимагає більше інвестицій. 

 У деяких навчальних закладах вони і зовсім відсутні. 
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ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ КЕРІВНИКА ХОРЕОГРАФІЧНОГО 

КОЛЕКТИВУ 
 

Формування творчої індивідуальності керівника хореографічного колективу  складний і 

багатосторонній процес, в основу якого закладено гуманістичні, духовно-моральні цінності світової 

художньої культури, своєрідність і неповторність культурних традицій національного мистецтва, що 

забезпечують всебічне і гармонійне становлення особистісних властивостей, якостей і професійної 

компетентності учасника хореографічного колективу.  

Оскільки танець  це відображення світопереживання хореографа, то творче  індивідуальне бачення 

керівником-хореографом його художнього образу має втілюватися в специфічному, неповторному 

переживанні створеного ним змісту (задуму) танцю. На передній план висувається моральна місія 

хореографічного мистецтва  виховання в людині справді гуманістичного світогляду, вираження  через 

танцювальний образ національної культурної своєрідності.  

Відтворення художніх образів хореографічного мистецтва передбачає  синтезуючу діяльність уяви, 

володіння  мовою танцю і активний емоційний відгук, а також творчу самостійність, багатство, яскравість 

і своєрідність індивідуальності. Отже, у керівника хореографічного колективу повинен бути сформований 

комплекс не тільки загальних і професійних компетенцій, а й високий рівень творчої індивідуальності, 

яка виступає своєрідним індикатором цілісності  його світогляду, який форується в процесі становлення 

його професійної  особистісної сфери. 

Сучасний хореограф  це людина, що «володіє високою загальною культурою. Щоб вести за собою 

учнів, потрібно користуватися їхньою схильністю, жити їхніми думками, захопленнями. А на це здатний 

педагог, який постійно підвищує свій культурний рівень.  Зрілість педагога-хореографа визначається його 

здатністю ефективно організовувати педагогічний процес, об'єктивно аналізувати й оцінювати справжній 

стан справ, знаходити найбільш раціональні шляхи для вирішення поставлених завдань» [3, с.134]. 

Хореограф-професіонал вміє організувати процес навчання з певною перспективою, опираючись на нові 

знання з психології і педагогіки, теорії і практики хореографічної освіти.  

Педагог-хореограф  це людина, яка вміє професійно організувати процес виховання своїх учнів. У 

процесі такої виховної та навчальної роботи він використовує широкий спектр різних засобів впливу. 

«Основними засобами педагогічного впливу педагога-хореографа в процесі навчання і виховання 

виступає слово, ясна, чітка і культурна мова, прийоми й елементи педагогічної техніки, різноманітні 

знання, навички та вміння, які він передає учням» [2]. 

Проаналізувавши науково-методичні праці у галузі хореографічної майстерності, можемо відзначити, 

що діяльність керівника хореографічного колективу характеризується багатоаспектністю і 

багатофункціональністю і включає наступні компоненти:  

1) організаційно-управлінський  (керівник хореографічного колективу є організатором колективу та 

управляє його функціонуванням);  

2) балетмейстерський (керівник хореографічного колективу є головним  балетмейстером-

постановником, окрім тих хореографічних колективів, у яких працюють запрошені балетмейстери);  

3) репетиторський (керівник хореографічного колективу здійснює репетиційний процес, виконуючи 

функції балетмейстера-репетитора);  

4) навчально-виховний (навчання виконавській майстерності, моральне, духовне, естетичне виховання); 

5) розвивальний (формування всебічно розвиненої особистості в хореографічному колективі 

відбувається шляхом поєднання фізичного, емоційного, розумового, творчого удосконалення учасників 

хореографічного колективу); 

6) контролюючий  (контроль знань, умінь та навичок як окремих учасників, так і всього хореографічного 

колективу. У результаті встановлюється в колективі зворотний зв’язок (зовнішній: учень – педагог-хореограф 

та внутрішній: учень – учень). Завдяки цій функції балетмейстер має змогу визначити план вивчення 

програмного матеріалу учасниками колективу, контролюючи засоби і методи викладання) [1, с. 45-48].  
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Методика роботи над постановкою включає попередню підготовку, яка складається з таких етапів: 

1. Вибір теми з урахуванням її важливості, цікавості для учасників хореографічного колективу.  

2. Складання зрозумілого і доступного для виконання сценарію.  

3. Підбір музичного твору, який відповідатиме змісту постановки. Для музичного супроводу 

народних танців треба обирати справжні фольклорні мелодії або віддавати перевагу тим обробках, у яких 

зережено національний дух. 

4. Попередній відбір виражальних  засобів (рух, пластикі) і форми  постановки (орієнтовний план 

малюнку композиції). Однак під час практичних занять доводиться замінювати один рух іншим, або 

змінювати малюнок танцю,  оскільки майже неможливо в підготовчій роботі визначити остаточну форму 

танцю, вона формується у процесі роботи з колективом. 

Щоб успішно вирішувати завдання, керівник хореографічного колективу повинен вміти зацікавити 

своїм задумом, що надзвичайно важливо для навчання і виховання учасників через безпосередню 

естетично чуттєву образність мистецтва; володіти виконавськими вміннями і навичками на професійному 

рівні, адже він повинен показувати зразок виконання танцю; бути знавцем історії і теорії даного виду 

мистецтва, вміти передати свої знання, стежити за досягненнями в галузі культури і мистецтва та залучати 

до ознайомлення з ними учасників колективу.  
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СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ З ХІМІЇ 
 

Впровадження в освітній процес семінарських занять дозволяє забезпечити формування предметних 

компетентностей особистості учнів, робить навчання цікавим, мотивованим, інноваційним за змістом і 

формою організації. 

Семінар сприяє виробленню самостійного мислення в учнів, формуванню інформаційної культури. 

Завдяки проведенню семінарських заняттів учні навчаються дотримуватися регламенту часу. 

Предметна компетенція – набір знань, умінь та характерних рис, які учні набувають у межах змісту 

конкретного предмета, необхідних для виконання учнями певних дій з метою розв’язання навчальних 

проблем, задач, ситуацій.  

Лекційно-семінарські заняття є одним із засобів реалізації компетентнісного підходу до навчання. 

Така форма навчання допомагає усвідомити сутність процесу навчання учнями, свідоме засвоєння знань 

і перетворення їх на глибокі і міцні переконання. Активна діяльність учнів на семінарі забезпечує свідоме 

засвоєння певної системи знань, буде розвивати їх здібності та обдарування, істотно підвищить престиж 

інтелекту й загальної культури особистості. 

Відтак, за умов модернізації української школи актуальним стає проведення семінарських заняттів з 

хімії як один із засобів формування предметних компетентностей учнів. 

Мета роботи: проаналізувати вплив семінарського заняття на розвиток творчої особистості учнів як 

основа формування предметних компетентностей. 

Урок- семінар – форма, індивідуальної та колективної праці учнів, яка передбачає активну навчально-

пізнавальну діяльність.  

Навчальна діяльність реалізовується тоді, коли процеси навчання та засвоєння відбуваються у формі 

самостійного та свідомого перетворення та оперування матеріалом. Під час семінарського заняття 
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аналізуються, поглиблюються та конкретизуються набуті знання на уроках-лекціях, формуються 

спеціальні уміння та навички.  

Робота учнів має відповідати чіткій структурі. По-перше мати чіткі структурні компоненти такі, як: 

мотиви, цілі, мету, потрібність, результат. По-друге, у навчанні має бути місце перетворювальному та 

творчому компоненту. Адже тільки така діяльність забезпечує формування предметних компетентностей 

учнів, а саме вміння самостійно здійснювати науково-дослідницьку роботу, вміти аналізувати та робити 

висновки, відстоювати власну точку зору, вміти робити аналіз виступів своїх товаришів.  

Саме за таких умов робота на уроках-семінарах забезпечує засвоєння певної системи засвоєння 

навчального матеріалу, розвиває здібності та хист учнів до шкільних предметів. 

Для формування предметних компетентностей з хімії можна використовувати різні форми 

навчальних завдань, серед них: «Бліц опитування», вправа з картками та виконанням хімічного 

експерименту, інтерактивні вправи з використанням інноваційних технологій та ін. 

Проведення нетрадиційних методів навчання сприяє збільшенню пізнавальних інтересів та 

підвищенню рівня знань учнів. 

Найбільш ефективними формами організації навчальної діяльності та формуванню предметних компетенцій 

сприяє робота в групах. «Робота в групах» приходить на зміну традиційній обстановкці на семінарських заняттях. 

Роль викладача змінюється з традиційної на посередницьку. Головним стає колективне знання групи, допомога у 

з’ясуванні окремих питань, обговорення підготовлених повідомлень, доповідей, рефератів. 

Кожна доповідь учня обговорюється, вносяться уточнення і доповнення. Семінарські заняття на 

уроках хімії виступають як засіб формування предметних компетентностей в результаті самостійної 

роботи учнів. Саме на таких уроках вчитель допомогає учням свідомо оволодіти вивченим матеріалом. В 

результаті дискусії, навчального діалогу учень одержує відповіді на незрозумілі питання. Навчальний 

діалог на уроках-семінарах вчить учнів не лише слухати, але й переконувати інших в своїй правоті.  

На таких уроках учні працюють з літературою, навчаються працювати з кількома джерелами, 

порівнювати в них висвітлення одних і тих самих питань, узагальнювати прочитаний матеріал, 

аналізувати, систематизувати. Як результат, робити висновки і узагальнення, складати плани, конспекти. 

По завершенню уроку, вчитель концентрує увагу учнів на основних ключових питаннях, які 

розглядалися, робить висновки і виставляє оцінки. 

Отже, формування предметних компетентностей на уроках хімії є актуальним, бо саме під навчання 

закладаються основи для професіоналізму, формуються вміння самостійної діяльності, вміння знаходити, 

обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, самостійно вивчати нові питання хімії,  

демонструвати свої знання.  

Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що семінарські заняття безумовно будуть сприяти 

формуванню однієї із ключових компетентностей всебічно розвинутої особистості - «вміння вчитися», яка 

є основою самовдосконалення людини протягом усього життя. 
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A NEW TYPE OF THE 21ST CENTURY PANDEMIC: CYBERPANDEMIC AND ITS 

CONSEQUENCES 
  

The 21st century confronts us with more and more new challenges of war, terrorism, deadly diseases, hunger, 

which constantly destroy humanity. The 2020 has become one of the most rough year, bringing with it one of the 
largest pandemic in human history. 

However today, in addition to the coronavirus pandemic, humanity is faced with a new type of pandemic, such 

called - cyber pandemic, which is taking shape. It is provoked by the negative development of digital technologies 

and can lead to dangerous consequences not only for an individual or a group of individuals, but also for the state and 

the world as a whole, because in its extreme degree it can result in a military confrontation or even to the destruction 
of a separate state. Therefore, we concider that today 2 pandemics have hit the world at once: a biopandemic, that is 

associated with the spread of the coronavirus, and a cyberpandemic, which over the years has acquired a global cross-

border character. The latter manifests itself in various types of crimes committed in the cyberspace. However, how 

does this problem threaten our society, why is it so dangerous and why is it so urgent today? 
Since modern life is permeated with information technologies, and all state systems, from political to transport, 

are completely dependent on information technologies, in recent years the world community has had the 

opportunity to observe an increase in the number of various kinds of interference in the operation of information 

systems, which led to consequences in the form of disruption of normal functioning the most important life support 
systems of the country.  

As modern society is increasingly immersed in the information space, and people's daily life is fully integrated 

with the latest digital technologies, we have to deal with various manifestations of a new type of terrorist acts 

committed in cyberspace more and more often.  

Today, there are many classifications of cybercrimes, but there is still no single one - a complete list of their 
all types. However, we consider that the classification spelled out in the 2001 Council of Europe Convention 

(hereinafter referred to as the Convention) is the most correct and complete today, because the Convention is 

signed by 43 EU members and 15 other countries, including the United States. In addition, the Convention is 

supported by private sector structures as well as international organizations that refer to it in their decisions. These 
are the European Union, the Organization of American States (OAS), the Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD), the Organization of Asia-Pacific Economic Cooperation, Interpol, etc. 

According to the Convention, cybercrime is an act of social deviation with the aim of causing economic, 

political, moral, ideological, cultural and other types of harm to an individual, organization or state using any 

technical means with Internet access. In this document, all types of cybercrime are grouped into five groups.  
• The first group includes all computer crimes directed against computer data and systems (for example, illegal 

access, interference with data or systems in general). 

• The second group is made up of illegal acts related to the usage of technology (forgery, extraction, blocking 

or alteration of data). 
• Offenses of the third group are related to data content or content. 

• Infringement of copyright and related rights belongs to the fourth group, the allocation of certain types of 

crimes in which is attributed to the legislation of specific states. 

• Cyberterrorism and the usage of virtual space for the implementation of acts of violence, as well as other 
actions that infringe on public safety, are included in the fifth group of cybercrimes [1]. 

The virtual space ensures the anonymity of users, which in turn creates a favorable environment for the 

emergence of new cybercrimes. There are no clear laws that restrict or punish hackers and cybercriminals, and 

impunity is a good incentive to accelerate cybercrimes. 

The concept of cybercrime has not yet penetrated into everyday life. Today, despite the active spread of 
cybercrimes, there is no clear understanding of the psychological mechanisms of attracting victims. 

Open access to communications and the ease of usage of modern technologies, not only by professionals, but 

also by ordinary users, allow those who have access to computer devices and any other means of communication 

to commit crimes. 
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The most effective fight against cybercrimes will largely depend on an integrated approach to solving this 

problem, as well as on close interaction between government, commercial organizations and individuals of all 

European states. It must be fully realized that effective protection of the information of individuals and businesses 

is just as important as the protection of government information. Personal freedom and state security are 

inseparable in this hardest fight against cyberpandemic. Nevertheless, in this struggle, one should not sacrifice a 

person's personal freedom and limit personal information security for solving any political problems. 
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ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО ТА ЗФПО ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

За останній період часу складаються обставини таким чином, що волонтерська діяльність є 

необхідною, та чи не єдиною рушійною силою, для допомоги різним категоріям населення. Є багато 

людей, які потребують допомоги як психологічної так і матеріальної, натомість ще й Covid-19 вніc свої 

корективи в економічну ситуацію країни, значна кількість людей залишились без мінімальних засобів для 

життя. Оскільки державні організації не були готові до таких змін – масових захворювань та введення 

карантинів, волонтери взяли на себе роль рятівників та помічників вразливих верств населення. У новинах 

та в соціальних мережах можемо слідкувати за роботою волонтерів та відмічати для себе, скільки користі 

вони роблять для людей, не отримуючи натомість нічого. Волонтери – це добровільні працівники, які 

щодня стикаються з проблемами, болем та стражданнями інших людей. 

Вважаємо за необхідне долучати студентів закладів ВО та ФПО до організації волонтерської 

діяльності. Оскільки така практика дасть можливість студентам сформувати систему моральних 

цінностей, визначити соціально-психологічні якості людей та допоможе їм у подальшій професійній 

діяльності.  Для реалізації цього плану потрібно вести бесіди зі студентами про корисність волонтерства 

та його доцільність. Ввести факультативні заняття, які б розкривали роботу волонтера з різних сторін, як 

позитивних так і негативних, щоб студент, який вирішив для себе, стати волонтером, був готовий до 

випробувань з якими йому прийдеться стикнутися.  

Варто відмітити, що науковці різних країн світу, а саме: Р.Х.Вайнола, і.Д.Звєрєва, Н.В.Заверико, 

О.Г.Карпенко, Стів Маккарлі, Рік Лінч, Л.Г.Коваль та інші - неодноразово звертаються до вивчення 

проблем волонтерської діяльності. Вони вказують на основні проблеми та труднощі, які можуть 

виникнути при створені волонтерської організації, проте немає чіткої структури для організації 

волонтерської діяльності у закладах освіти. Отож пропонуємо визначитися з основними напрямками для 

залучення студентів у доброчинність. Виділяємо основні три: 

1. Підготовка студентів  - надання теоретичних знань (історія виникнення, приклади з практики 

зарубіжних країн, проведення тренінгів), з метою популяризації волонтерської діяльності. 

2. Визначення особистісних професійних можливостей, які саме послуги може надавати той чи 

інший студент, показати можливі напрямки діяльності ( надання соціально-педагогічних послуг дітям з 

багатодітних чи малозабезпечених сімей, сирітських будинків; надання педагогічних послуг людям з 

особливими потребами; організацію дозвілля людям похилого віку; робота з організаціями PR; робота з 

тваринами із притулків чи очищення навколишнього середовища від сміття і т.д) 

3. Власне використання своїх знань та навичок у волонтерській діяльності (організація власної 

волонтерської організації або ж залучення до вже існуючої.) 

Отже, дана стратегія волонтерського руху у закладах освіти дасть можливість студентам відчути 

відповідальність за своїх підопічних, використати набуті теоретичні знання на практиці, залучати до 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/%202014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/%202014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_en.pdf
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роботи своїх однолітків та мотивувати інших ставати кращими. А також дасть можливість попрацювати 

з організаціями державної та недержавної форми власності, навчитись будувати ділові партнерські 

відносити та вирішувати нагальні питання і відчувати себе частиною чогось великого і значущого.  

Не можна виокремити якусь певну спеціальність, якій будуть корисні навички волонтерства, адже будь-

яка професія потребує таких моральних якостей як: доброзичливість, стриманість, відповідальність, 

структурність, пунктуальність та інші. Не тільки соціальні працівники чи психологи можуть розвивати свої 

здібності навики, а й будь-хто із бажаючих як студентів так і викладачів, і саме другі мають стати прикладом. 

З вище викладеного можемо зробити висновок, що волонтерська діяльність є вкрай необхідною для 

впровадження у закладах ВО та ФПО. Хоч феномен волонтерства в Україні присутній та все ж він 

залишається на кілька кроків позаду зарубіжних країн, де за волонтерську діяльність дають додаткові бали 

при вступі у ВНЗ, де кожен другий студент має свою особистісну відповідальність, завдяки якій 

формується як особистість.   
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З БАГАТОДІТНИМИ РОДИНАМИ, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ 

БАГАТОДІТНИХ РОДИН 
 

Актуальність даної теми обумовлена тим, що, за даними Державної служби статистики України, в 

даний час спостерігається стійке збільшення частки багатодітних сімей - важливого інституту соціалізації 

дитини, щорічно кількість багатодітних сімей зростає на 2%. Частка багатодітних сімей становить близько 

4% від загальної кількості сімей в Україні, 76,4% від загальної кількості багатодітних сімей в Україні 

знаходяться за межею бідності.  

Особистісним мотивом вибору даної теми є особисте знайомство з великою кількістю багатодітних 

сімей та розповідь про їх проблеми.  

Існує типологія соціального ризику, тобто виділення сімей, які в силу об'єктивних чи суб'єктивних 

причин перебувають у стані складних життєвих обставин (СЖО) і потребують допомоги з боку державної 

системи соціального захисту та соціального обслуговування. 

Євдокія Холостова, автор підручника «Соціальна робота. Підручник для вузів» виділяє дві категорії 

сімей соціального ризику: 

1. Сім'ї, які потребують соціального захисту і підтримки в силу об'єктивних ситуацій опинилися у СЖО, 

яка перешкоджає їх функціонуванню та розвитку (сім'я з дитиною-інвалідом, багатодітна, неповна сім'я, 

родина вимушених переселенців, малозабезпечена сім'я, родина з асоціальною поведінкою її членів і т.д.). 

2. Сім'ї, превентивно потребують соціального захисту та підтримки у зв'язку з небезпекою 

виникнення СЖО (молода сім'я, родина, яка очікує народження дитини, сім'я з новонародженим, сім'я, не 

здатна створити повноцінні умови для розвитку і виховання дітей і т.д.) [4;58] 

Багатодітні сім'ї відносяться до першої категорії сімей соціального ризику,через широкий спектр 

проблем даної категорії сімей, які існують незважаючи на усі існуючі заходи соціальної підтримки. 

Серед проблем, з якими стикаються багатодітні сім’ї особливу увагу можна приділити психолого-

педагогічним проблемам та проблемам юридичного характеру. 

До психолого-педагогічних, можна віднести факт існування дефіциту часу, недостатність знань з 

виховання дітей, що створюють певну проблему в таких сім'ях. У деяких сім'ях складний психологічний 

клімат: занижений рівень взаєморозуміння з батьками і в той же час підвищена потреба в батьківській 

підтримці. Багатодітні, особливо неповні сім'ї, відрізняються більшою бездоглядністю дітей. Виникає 

проблема комунікації як дорослих членів сім'ї, так і дітей, особливо підлітків. Це ускладнює процес 

соціалізації і заважає в подальшому житті. А також небажання батьків звернутися за допомогою до 

спеціалістів через стереотипність мислення та менталітет. 
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А серед проблем юридичного характеру можна виділити існування необізнаності про пільги, допомоги та 

виплати, які повинні їм надаватися згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань соціального захисту багатодітних сімей». Значна частина родин не отримує допомогу від 

держави, здебільшого – це  родини у сільській місцевості, оскільки вони не мають змоги їздити у районний 

центр, або ж не знають  про пільги, чи про документи, що потрібно надати для отримання пільг та виплат.  

Задля вирішення проблем даної категорії населення, на сьогодні необхідно створити належні 

соціально-економічні умови повноцінного і самодостатнього функціонування сім'ї та виховання дітей, 

формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей. 

Соціальна робота з багатодітною сім'єю включає в себе реалізацію таких технологій як соціальна діагностика, 

терапія, соціально-педагогічний патронаж, соціальне консультування та соціальна адаптація. [1; 230] 

Аналізуючи усе вищезазначене можна зробити висновок, що необхідно розширювати і вдосконалювати 

соціальну підтримку багатодітних сімей, адже є ряд проблем вирішенням, яких держава займається не в 

повній мірі, що призводить до виникнення СЖО в багатодітних родинах. Існуючі проблеми таких сімей 

обумовлюють необхідність надання їм допомоги з боку суспільства. Матеріальна і моральна підтримка 

багатодітної родини, створення належних умов життя в ній батьків і дітей допоможуть у вирішенні 

демографічної проблеми в нашій країні, тому дуже важливо осмислити як нинішнє становище багатодітних 

сімей, так і шляхи поліпшення їх становища. Не варто виключати і можливість залучення іноземних 

спеціалістів та інвесторів для вдосконалення системи з запобігання СЖО у багатодітних родинах. 
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РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА ПРАВОВА СІМ‘Я: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ 
 

Фундаментальна наука теорія держави і права вивчає загальні аспекти створення, розвитку та 

функціонування правових систем. Правова система дозволяє окреслити правову сферу життя суспільства, 

а також проаналізувати взаємозв’язок з іншими суспільними явищами. Дослідження історії становлення 

важливе для розуміння подальшого розвитку правової системи в цілому. 

Романо-германська правова сім’я є першою та найпоширенішою правовою системою на теренах 

сучасного світу, яка є актуальною й на сьогоднішній день [1, 88]. Науковці різних країн сперечаються 

щодо дати зародження даної правової сім’ї. Одні є прихильниками думки, що романо-германське право 

зародилось у період Відродження (XII—XIII ст.) Інші ж запевняють, що початок формування цієї сім’ї 

затвердився французькою кодифікацією в XVIII—XIX ст. [2, 278]. Оскільки зазначена правова сім’я існує 

вже досить тривалий період часу, для більш легкого розуміння еволюції цієї системи її історичний 

розвиток поділяють на три етапи: 1) звичаєве право [3, 61], 2) формування романо-германської правової 

сім’ї [3, 65], 3) законодавче право [3, 69]. 
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Перший період науковці датують початком падіння Римської імперії, коли варварські найманці, 

прийшовши до влади, почали регулювали відносини усередині германських племен звичаєвим правом, 

разом із положеннями римського права. Германське звичаєве право стало другим за важливістю 

джерелом усієї європейської юридичної культури [2, 280]. Так, дане право було досить простим, оскільки 

регулювало найпримітивніші відносини, що виникали між людьми. Спочатку, для кожного племені 

існували окремі елементарні звичаї та закони, але після того як християнство почало популяризуватись 

серед варварських кіл, на їх заміну прийшли більш ґрунтовні норми, які охоплювали інтереси не тільки 

одного народу. В процесі даного розвитку, в V–VIII ст. була здійснена перша кодифікація звичаїв латиною 

[3, 65]. Назву ж вони отримали «закони варварів» або «варварська правда».[4, 47]. Одною з ранніх і 

класичних правд вважається Салічний закон, прийнятий франками в кінці V ст. [2, 280] Також тільки 

починали набирати оберти законодавча і судова влада. Королі мали повноваження приймати закони, але 

виключно з конкретних приводів, і в основному для того, щоб підтвердити або виправити існуючі звичаї. 

Судова система була досить недосконалою. Люди, у той період, як зазначає В. Петришин, поклонялись 

надприродним силам при вирішенні судових спорів, а це може свідчити про некомпетентність юристів 

або ж повну їх відсутність [3, 65]. Таким чином, вищезгадана фаза розвитку права, де переважали в 

основному звичаї, знаходилась на самому початку еволюції романо-германської правової сім’ї. 

Другий період тривав з XII до XVIII ст. Він закарбувався в історії як безпосереднє формування 

романо-германської сім’ї. Розпочалось відновлення інтересу до юриспруденції, а також рецепція 

римського права [5, 52]. З моменту створення Болонського університету в Італії у XI – XII ст. люди все 

більше починали заглиблюватись в ідею права в цілому. Доктор юридичних наук О. В. Петришин виділяє 

в цьому періоді п’ять основних чинників, що сформували романо-германську правову систему [3, 66-67]: 

1) рецепція римського права у XII—XIII ст. (зумовила звернення народу до здобутків своїх пращурів: 

трактували римські закони, досліджували і посилались на них; використовували римські норми, тощо); 2) 

швидкісний розвиток даної правової сім’ї є її поширення в університетах Європи (у вищих навчальних 

закладах вперше починає викладатися право як чітко окреслений і систематизований предмет, як наука, в 

якій окремі юридичні рішення, норми вивчалися об’єктивно і пояснювалися з огляду на загальні 

принципи); 3) вплив канонічного права (акти канонічного права здебільшого видавались згідно з 

рішеннями церкви; його норми в основному здійснювали регулювання правопорядку та суспільного 

життя громадян); 4) виникнення міського права (регулювало стосунки міста із сеньйором на основі 

конституційного, кримінального, торговельного та іншого права); 5) виникнення торговельного права 

(починаючи з XII ст. активно почала розширюватись сфера торгівлі в країнах Європи, що спричинило 

виникнення нових норм для регулювання нових суспільних відносин). Саме цей етап формування 

системи права закріпив романо-германську правову систему на новому рівні.  

Третій завершальний період, (датують XIX ст. і до сьогоднішнього дня), характеризується процесом 

кодифікації в Франції та Німеччині [2, 282]. У XVIII–XIX ст. буржуазні революції, які відбувались в 

Європейських країнах, змогли перетворити закон із другорядного в основне джерело романо-

германського права. Саме завдяки кодифікації було юридично закріплено всі положення, норми, 

встановилась системність, що значно полегшила застосування законів на практиці. Дана подія зіграла 

вирішальну роль у становленні романо-германського права на світовій юридичній арені. Сучасний період 

розпочався після Другої світової війни, де на розвиток романо-германського права суттєво впливають 

європейські інтеграційні процеси [2, 69-70].  

З моменту утворення Європейського Союзу, сформувалось європейське право. Так зване «нове 

європейське право» включило в себе складові частини романо-германського права, що доводить зручність 

користування систематизованих актів.  

Проаналізувавши історію формування, розвитку романо-германського права можна зробити 

висновок, що, дійсно, цю правову сім’ю недаремно визначають однією з найвпливовіших за весь час 

існування права, адже з самого початку зародження, від V ст. і дотепер, правова система зазнавала 

модифікацій, але не дивлячись на це продовжує існувати й сьогодні. Найголовнішим її доробком є 

систематизація у формі кодифікації та уніфікація законів. 
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ДОКУМЕНТУВАННЯ, ЯК СКЛАДОВЕ ОПЕРАТИВНО - РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

В рамках оперативно-розшукової діяльності оперативні працівники здійснюють пошук і фіксують факти 

про осіб, які вчинили або можуть бути пов’язані з певним злочином. Оперативні підрозділи спочатку проводять 

ретельний пошук фактів про обставини злочину, встановлюють свідків, потерпілих, підозрюваних тощо. Потім, 

здійснюють такий захід, який варто охарактеризувати як доказування отриманих даних. 

Як стверджує більша частина вчених, на сьогодні такі терміни як «оперативне документування», 

«оперативно-розшукове документування», «документування злочинів» і так далі, починають набирати 

широке використання у теорії та практиці оперативно-розшукової діяльності. Звідси, дане питання 

неодноразово висвітлюється та підлягає розгляду О.М. Бандуркою, Р.С. Бєлкіним, Д.В. Гребельським, 

Е.О. Дідоренком, Г.Я. Борисевичем, І.П. Козаченком, Я.Ю. Кондротьєвим, А.Г. Лєкарем, В.Г. Самойловим, 

М.А. Погорецьким та іншими. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (далі – ОРД), одним із 

основних завдань оперативних підрозділів НП України є пошук і фіксація фактичних даних про протиправну 

діяльність окремих осіб і груп, відповідальність за які передбачено Кримінальним кодексом України [1]. 

Як слушно зауважує Г.Я. Борисевич, документ є речовим доказом, коли він підпадає під ознаки 

речових доказів, тобто якщо документ служив знаряддям злочину або зберіг сліди злочину, був 

предметом злочинних дій підозрюваного (обвинуваченого) тощо. Якщо документ є речовим доказом, то 

на нього поширюється процесуальний режим оформлення останнього [2]. 

М.А. Погорецький стверджує, що оперативне документування в ОРД полягає у концентрації 

матеріалів оперативно-службового документування в матеріалах оперативно-розшукової справи з метою 

збирання, накопичення, систематизації і аналізу фактичних даних, перевірки і оцінювання результатів 

оперативно-розшукових заходів, а також прийняття на їх підставі відповідного рішення посадовими 

особами оперативно-розшукових підрозділів [3,]. 

У своєму дослідженні А.Саковський дійшов до висновку, що оперативне документування – діяльність 

оперативних підрозділів зі створення та (або) одержання документів, які містять інформацію, що може бути 

використана для прийняття рішень в ОРД, прийняття процесуальних, організаційних і тактичних рішень та 

доказування у кримінальному провадженні. Оперативно-розшукове документування – різновид 

оперативного документування, що здійснюється винятково в межах ОРД [4,]. 

Документування в ОРД не тільки призначено для фіксування відомостей, отриманих у результаті 

здійснення оперативно-розшукових заходів, воно також передбачає регламентований відомчими 

нормативними актами процес збирання документованої інформації, її перевірки, оцінки та використання 

у вирішенні завдань ОРД, а в кримінальному провадженні – у порядку, встановленому Кримінальним 

процесуальним кодексом [5,]. 
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Отже, проаналізувавши вищевикладений нами матеріал, ми можемо стверджувати, що фактичні дані як 

відомості про факти, обставини злочину являють собою основу для одержання доказів. Однак ці факти не 

можуть бути доказами з самого початку, а лише після того, як їх буде задокументовано оперативним 

працівником, а надалі - прийнято як доказ особою, в провадженні якої знаходиться кримінальне провадження. 
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ПРИНЦИП RES JUDICATA ЯК ОСНОВА ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ 

ПРАВ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
 

Інститут судового рішення у цивільному судочинстві є наразі одним із центральних інститутів, так як 

саме це рішення є підсумком судового розгляду конкретної цивільної справи та відповідно забезпечує 

реалізацію судової влади. Ухваленням судового рішення завершується стадія судового розгляду, тому 

судове рішення є важливим процесуальним актом, який підсумовує діяльність суду щодо розгляду та 

вирішення цивільної справи по суті. Відповідно, судове рішення повинно відповідати певним вимогам та 

будуватися на відповідних принципах, один із яких – принцип res judicata – принцип остаточності рішення 

суду, яке вже не повинно бути предметом оскарження. 

Принцип res judicata – це скорочення від фрази «Res judicata pro veritate habetur!», яка латинською 

мовою означає «Судове рішення визнається за істину», тобто, означає незмінність судового рішення, його 

законність, остаточність та необхідність виконання. Вказаний принцип діє та повинен виконуватися у 

цивільному, господарському, адміністративному, кримінальному судочинствах. 

Вказаний принцип був предметом досліджень таких авторів як Н. Р. Бобечко [1, с. 333], 

П. Д. Гуйван [2], О. М. Дроздов [3, с. 864-870], С. В. Дяченко [4; 5], А. Р. Іванів та М. О. Галан [6], 

К. П. Качалко та О. І. Плужнік [7], А. А. Пухтецька [9, с. 122], Т. А. Цувіна [14], С. В. Шевчук [15, с. 17] 

та інших. Проте, не зважаючи на досить детальний аналіз окремих сфер застосування, дискусійними, особливо 

у контексті внесення останніх змін до ЦПК України, залишаються певні аспекти принципу res judicata. 

Принцип res judicata у діяльності судів України ґрунтується насамперед на положеннях Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року [8] та рішеннях Європейського 

суду з прав людини (ЄСПЛ). ЄСПЛ наголошував на необхідності дотримання res judicata на рівні 

національного судочинства, щоб жодна із сторін справи (провадження) не домагалася кількаразового 

перегляду остаточного та обов’язкового судового рішення. 

Зокрема, у Рішенні ЄСПЛ у справі «Брумареску проти Румунії» від 28 листопада 1999 року (заява № 28342/95) 

ЄСПЛ визнав, що Верховний суд Румунії звів нанівець увесь судовий процес, який закінчився ухваленням 

остаточного судового рішення, «що не підлягає скасуванню», а отже, res judicata, і, більше того, що воно 
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вже було виконане». Це рішення було «втручанням у принцип правової певності» і, таким чином, 

«порушило право заявника на справедливий судовий розгляд згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції» [13]. 

У справі «Пономарьов проти України» від 3 квітня 2008 року ЄСПЛ вказав, що одним із 

фундаментальних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, який передбачає повагу 

до принципу res judicata – остаточності рішень суду [11]. 

Свою позицію ЄСПЛ виклав у питанні дотримання принципу res judicata в рішенні у справі «Христов 

проти України» від 19 лютого 2009 року, де вказав, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване 

п. 1 ст. 6 Конвенції, слід тлумачити в контексті преамбули Конвенції, яка, зокрема, проголошує верховенство 

права як складову частину спільної спадщини Договірних держав. Одним з основоположних аспектів 

верховенства права є принцип юридичної визначеності, згідно з яким у разі остаточного вирішення спору 

судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів [12].  

Можна також вказати на рішення ЄСПЛ у справі «Совтрансавто-Холдинг» проти України» від 25 липня 

2002 року, де хоч і безпосередньо не було вказано на принцип res judicata, проте зазначено, що одним з основних 

елементів верховенства права є принцип правової певності, який серед іншого передбачає, що у будь-якому 

спорі рішення суду, яке вступило в законну силу, не може бути поставлено під сумнів [10]. 

Отже, ЄСПЛ неодноразово наголошував, що невиконання завжди несе ризик скасування уже 

прийнятих остаточних судових рішень. Неодноразова, без вагомих підстав, повторність подачі 

апеляційних та (або) касаційних скарг, апеляційного та (або) касаційного перегляду прийнятих судових 

рішень, є недотриманням принципу res judicata, що тягне за собою порушення права особи на захист 

суб’єктивних цивільних прав в цивільному судочинстві. Це, як вказував С. В. Шевчук, «нагадує 

процедуру перегляду судових рішень у порядку нагляду, що існувала довгий час в Україні, та грубо 

порушує принцип верховенства права та «res judicata» [15, с. 17]. 

У нашій державі на сьогодні ризики недотримання принципу res judicata, як зазначають А. Р. Іванів 

та М. О. Галан, «поглиблюються через те, що процесуальні норми фактично зобов’язують зупиняти дію 

оскаржуваного рішення у разі відкриття апеляційного провадження за скаргою, яка була подана з 

пропуском встановленого законом строку. Як результат, учасники справи, які мали б право покладатися 

на обов’язковість та остаточність судового рішення, прийнятого найвищим судом у системі судоустрою 

України – Верховним Судом, «отримують» зупинення дії рішення та новий виток провадження у справі 

через надходження повторної апеляції» [6]. 

Таким чином, найчастіше проблеми недотримання res judicata виявляються у тих випадках, коли вже 

після прийняття апеляційним чи касаційним судом рішення по справі з’являється особа, яка раніше у 

розглядуваній справі участі не брала, і яка, проте, вважає, що судове рішення зачіпає її права, свободи, 

інтереси, обов’язки. Здебільшого така особа вважає, що судове рішення не просто «зачіпає» її права, 

свободи, інтереси, обов’язки, а прямо чи побічно їх «порушує». У такому разі ця особа подає апеляційну 

чи касаційну скаргу, у якій звичайно просить прийняти рішення, яке здебільшого протилежне вже 

прийнятому рішенню судом апеляційної або касаційної інстанції. 

Перспективами подальших досліджень можна запропонувати аналіз поглядів вчених України та практиків 

на проблему застосування принципу res judicata при перегляді судових рішень у цивільних справах, а також 

аналіз судової практики застосування вказаного принципу апеляційними судами та Верховним Судом, зокрема, 

у контексті змін до ст. 389 ЦПК України, внесених Законом України від 15 січня 2020 року № 460-IX. 
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МОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 
 
Питання мовної політики є одним з найактуальніших в Україні та багатьох інших країнах Європи, 

адже викликає неабиякі дискусії як у нашій країні, так і поза її межами. Якщо брати до уваги саме Україну, 
то пріоритетом мовної політики у нас є утвердження і розвиток української мови як головної ознаки 
ідентичності української нації, яка історично проживає на території України, становить абсолютну 
більшість її населення. 

Правовою основою для здійснення державної мовної політики в Україні є Конституція України (ст. 10). 
У рішенні Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення цієї статті Конституції України 
подано визначення державної мови: “Під державною (офіційною) мовою розуміється мова, якій державою 
надано правовий статус обов'язкового спілкування у публічних сферах суспільного життя”. Цим рішенням 
КСУ підтвердив обґрунтованість підстав для надання статусу державної саме українській, а не  іншій мові: 
“Конституцією України статус державної надано українській мові. Це повністю відповідає державотворчій 
ролі української нації, що зазначено в Преамбулі Конституції України, нації, яка історично проживає на 
території України, становить абсолютну більшість її населення і дала офіційну назву державі”.       

Однак, на даний момент в Україні існує досить багато питань, які потребують врегулювання мовної 
політики (двомовність, мовний конфлікт з Угорщиною тощо). Зокрема, дослідження КМІС 2018 року 
показало, що на роботі чи навчанні українською говорять лише 39% українців. Власне, тут бачимо умовний 
поділ України на дві різномовні частини, що, на мою думку, становить проблему в розвитку української 
державності. Звідси виникає проблема двомовності, або ж білінгвізму України. Змога інших націй розмовляти 

https://yur-gazeta.com/publications/
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своєю рідною мовою на території України призвела до того, що зараз далеко  не всі меншини знають українську 
мову і можуть вільно нею розмовляти. Сучасним початком офіційного юридичного схвалення “права на мовну 
самовизначеність” став скандальний закон Ківалова-Колесніченка від 2 липня 2012 року, який одобрював 
двомовність на території держави. Основні положення цього закону передбачають розвиток мов меншин, 
але за умови якщо кількість носіїв цих мов не менше 10 % від населення певного регіону, а в окремих 
випадках й менше 10% [1].  Про це свідчить ч. 7 ст. 7: “Здійснення заходів щодо розвитку, використання і 
захисту регіональної мови або мови меншини, передбачених цим Законом, є обов’язковим для місцевих органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, установ, організацій, підприємств, їх 
посадових і службових осіб, а також громадян – суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб»  [4]. 

Позитивна тенденція з українізації розпочалася після Революції Гідності, адже тоді були введені квоти 
на обов’язкову частку продукції державною мовою. Однак унаслідок військового конфлікту на Сході та 
внутрішніх ворогів, котрі використовували «мовне питання» як виправдання щодо покриття власних 
злочинів та експансії РФ, реалізація питання провадилась у відносно повільнішому темпі. На початку 2017-го 
було внесено три законопроекти щодо виправлення мовної ситуації в країні. 28 лютого 2018 року КСУ виніс 
рішення щодо незаконності Закону “Колесніченка-Ківалова”, чим фактично його скасував. Особлива 
шкідливість двомовності у нашому становищі полягає в тому, що українська і російська мови більш 
споріднені, ніж інші пари мов, тому русифікація-асиміляція відбувається швидше. Не було жодного 
значущого епізоду історії, коли контакти української мови з російською не вели до збіднення чи різних форм 
придушення української. У тій же площині перебуває і відома на всю Європу проблема двомовності у Бельгії, 
що триває уже не перше століття, де офіційно на державному рівні співіснують дві мови- фламандська та 
французька. Подібно до великих українських міст, Брюссель, столиця країни, що географічно розташована у 
Фландрії, внаслідок демографічних змін та міграції на 80% став франкомовним. Звісно, це спричиняє певну 
проблему для корінних жителів, через що фламандці наполягають, що приїжджі повинні навчитися їхньої мови, 
і все місцеве діловодство повинно бути фламандською мовою. Вони пропонують, щоб бібліотеки, в яких 
забагато книжок французькою мовою, були позбавлені субсидій, а валлони (франкомовні бельгійці), приходили 
до місцевих рад з перекладачем, якщо вони не знають фламандської мови [6]. 

28 вересня 2017 року набрав чинності закон України “Про освіту”, який визначає, що мовою 
освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть 
викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами – державною, англійською, іншими 
офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання 
рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладів дошкільної 
та початкової освіти. Це, на думку влади Угорщини, обмежує права етнічних угорців. МЗС України 
направило закон на експертизу до Венеціанської комісії. 8 грудня 2017 року Міністерство освіти і науки 
України повідомило, що Венеціанська комісія не підтримала звинувачення Угорщини у звуженні прав 
національних меншин в статті про мову навчання в Законі України “Про освіту”. МОН готове 
імплементувати рекомендації комісії і розробили три моделі імплементації мовної статті в Законі України 
“Про загальну середню освіту” [7; 8]. 

У ситуації конфлікту Угорщини та України слід зазначити, що це свого роду штучно загострена 
проблема, адже Україна ніяк не обмежує використання мов меншин. На сьогоднішній день в Україні 
налічується 71 школа, де вчать угорською (в Закарпатській області), приблизна кількість – 16 тисяч людей 
зараз здобувають освіту румунською мовою в Чернівецькій і Закарпатській областях, де розташовані 63 і 
12 румунських шкіл відповідно. До них також можна віднести і близько 3 тисяч учнів молдавських шкіл 
в Одеській області, оскільки молдавський вважається східним діалектом румунської, тому цю цифру 
можна збільшити до 19 тисяч учнів. Найбільша кількість шкіл, де ведеться викладання недержавною 
мовою в Україні зберігається за російськими – їх 581, де займається близько 356 тисяч дітей [5]. Кожна 
меншина може вільно спілкуватись своєю мовою як в освітніх закладах, так і поза ними.  

Для прикладу, в Німеччині мовна кодифікація полягає в захисті мови від вживання англіцизмів та 
американізмів, яке почалося після Другої світової війни. У ФРН проживає близько 9 мільйонів іноземних 
громадян, зокрема близько трьох мільйонів турків і півмільйона арабів. Переважно саме ці іммігранти не 
бажають інтегруватися в німецькомовне культурне середовище. Німеччина стурбована такою ситуацією 
і, звісно, прагне її змінити. У цій країні існує навіть радіо “Німецька хвиля”, яке пропонує багато 
можливостей для вивчення німецької мови [9]. Так, мовна політика Німеччини стосовно іммігрантів 
однозначна – вони мають знати німецьку мову та користуватися нею в повсякденному житті з метою 
повної інтеграції в німецьке суспільство, щоб уникнути існування паралельних світів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB
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В Україні кількість іммігрантів становить до 1 млн осіб. В Україні є що перейняти з досвіду мовної політики 
Німеччини щодо іммігрантів: безкоштовні мовні курси; наявність радіохвилі, що має вихід на міжнародні 
частоти та працює для потреб іноземців. Це сприятиме підвищенню престижу української мови у світі. 

Отже, можемо дійти висновку, що де-юре мовна політика України має на меті збагачення, утвердження 
та розвиток української мови в суспільстві. Де-факто, наша мова розвивається повільними темпами, а через 
невирішеність проблеми двомовності, узагалі поступово занепадає. Порівнюючи нашу державу з країнами 
Західної Європи, бачимо, що Україні є що почерпнути з мовної політики Німеччини чи Бельгії, де знання 
мови обов’язкове для всіх без винятку. Навіть у Бельгії, де існує проблема білінгвістики, мовне питання є 
врегульованим – якщо людина хоче жити у Фламандрії, то знання мови є невід’ємною частиною життя, бо 
треба не лише розуміти, а й вміти спілкуватись. Що ж до Німеччини, то її політика спрямована на 
викорінення англоцизмів у повсякденному використанні, на захист, а також розвиток як в самій державі, так 
і за її межами. Кожен іммігрант повинен володіти німецькою мовою, а незнання мови призведе до 
неможливості перебування в цій країні через відсутність перспективи. В Україні з іммігранти вільно 
спілкуються лише своєю рідною мовою, а велика частина переселенців принципово відмовляється вчити 
українську чи, тим більше, нею розмовляти. Ця проблема потребує нагального вирішення як на 
законодавчому, так і на практичному управлінському, насамперед регіональному, рівні. 
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ТАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ШТУРМУ БУДІВЛІ 
 

Досвід сучасних локальних війн і збройних конфліктів показує, що місцем найактивніших боїв стає, 

як правило, не відкрита місцевість, а споруди. Для успішного проведення операції із захоплення будівлі, 

в якій знаходяться озброєні злочинці, працівники Національної поліції зобов’язані досконало 

орієнтуватися у поставлених завданнях, уміти швидко знаходити способи їх вирішення, вчасно реагувати 

на зміну оперативної обстановки та взаємодіяти один з одним. Актуальність даної теми пояснюється тим, 

що розроблення загальних принципів виконання таких операцій та ознайомлення з ними поліцейських 

сприятиме підвищенню рівня їх професіоналізму і, як наслідок, успішному та швидкому їх проведенню, 

зменшенню рівня травматизму та смертності серед правоохоронців.  

Зазначимо, що залежно від умов оперативної обстановки, штурм будівлі поділяється на два види: 1) 

динамічна атака – швидке і раптове оволодіння будівлею, метою якого є приголомшення та нейтралізація 

правопорушника до того, як він почне чинити опір. Застосовується у разі наявності точних даних про 

місцезнаходження злочинця, високої імовірності зустріти збройний опір з його боку, наявність у 

https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2012/08/120809_language_law_consequences_sd.shtml
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17#Text
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приміщенні сторонніх осіб; 2) таємне проникнення – сплановане оволодіння будівлею, яке застосовується 

у разі відсутності або наявності мінімальної інформації про правопорушника та сторонніх осіб, а також 

малоймовірного збройного супротиву зі сторони злочинця.  

З метою посилення контролю за ситуацією та полегшення виконання їх функцій, працівникам поліції 

необхідно дотримуватися наступних принципів роботи у приміщенні: 1) завчасно проаналізувати наявну 

інформацію про особу злочинця, особливості будівлі та прилеглої території; 2) дотримуватися чисельної 

переваги та переваги в оснащенні; 3) розподіляти сектори огляду і бути готовим до контролю сектора 

напарника; 4) не заходити у приміщення поодинці; 5) бути готовим до раптових змін оперативної 

обстановки; 6) постійно знаходитися на зв’язку з іншими членами групи; 7) пам’ятати про необхідність 

зміни рівня стрільби; 8) взаємодіяти з напарниками чітко і злагоджено, слідкувати за наказами командира.  

Захоплення споруди залежить від успішного здійснення комплексу дій, а саме: 1) вогневої підтримки, 

2) підходу до будівлі, 3) зачистки будівлі, 4) перегрупування членів групи, 5) зв’язку між членами групи. 

Варто пам’ятати, що правильне поєднання цих елементів знижує ризик втрат серед особового складу та 

прискорює виконання завдання. Їх застосування визначається типом будівлі та характером навколишньої 

місцевості. Складність при підході та захопленні приміщення можуть викликати наступні їх особливості: 

відкриті ділянки навколо нього, наявність біля приміщень різного роду парків, паркувальних зон та інших 

перешкод. Їх наявність потребує застосування вогневої підтримки для придушення і осліплення 

правопорушника вогнем.  

Подальші дії штурмової групи полягають у послідовній зачистці будівлі одним із наступних способів: 

1) зачистки зверху; 2) зачистки знизу. Зачистка зверху є більш зручною, адже сила тяжіння та структура 

будівлі працює на користь групі захоплення при кидку гранат і русі з поверху на поверх. У свою чергу, 

більш розповсюджений та відомий спосіб зачистки знизу передбачає послідовний огляд всіх кімнат, 

починаючи з першого поверху і вище. Особливу увагу при цьому варто звернути на кімнати, в яких існує 

висока ймовірність обладнання позиції правопорушника, прикриття сходових клітин та контроль кімнат, 

що дають можливість потрапляння до будівлі.  

Таким чином, проведення операції зі штурму та зачистки будівлі, зокрема при її захопленні озброєним 

злочинцем, є надзвичайно складним і небезпечним видом спеціальних операцій. Тому знання та 

застосування на практиці особливостей її проведення сприятиме не лише успішному виконанню операції, 

а й зменшенню кількості травматизму та загибелі серед особового складу. Тому проаналізовані вище 

фактори мають бути враховані при виконанні службової операції працівниками Національної поліції. 
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ЩОДО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

На сьогодні Інтернет та соціальні мережі стають не просто засобом для пошуку інформації, а 

великими платформами для монетизації, просування бренду, товарів та послуг. 

Інтернет-додаток дозволяє швидко і дешево просувати товари на внутрішні та міжнародні ринки. 

Онлайн-торгівля може значно знизити вартість продукції, бо немає потреби утримувати торгову площу, 
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купувати обладнання, не потрібно наймати персонал тощо. Крім того, споживач може швидко знайти 

потрібний товар, дізнатися про його особливості, прочитати відгуки інших споживачів, вибрати зручний 

спосіб та час доставки, провести оплату через Інтернет. 

Наразі в Інтернеті добре продаються товари, які не потребують контакту з покупцем: одяг, побутова 

техніка, книги, косметика, комп’ютери, ювелірні вироби, туристичні послуги. У 2016 році покупці 

витратили на покупки в Інтернеті близько 1,6 млрд. доларів, а в 2017 – понад 2 млрд. доларів [2, с.75].  

Запровадження інформаційних технологій у виробничий процес призводить до того, що відносини 

між суб’єктами господарювання виникають, змінюються та припиняються в режимі онлайн. Тобто 

виникає так звана електронна комерція, правове регулювання якої визначилось лише у 2015 році з 

прийняттям Закону України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII [4].  

Згідно зі статтею 3 Закону України, електронна комерція – відносини, спрямовані на отримання 

прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних 

прав та обов’язків, здійснені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, 

внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов’язки майнового характеру [4]. 

Варто також зазначити, що електронний договір – домовленість двох або більше сторін, спрямована 

на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі [4]. 

Інтернет-магазин – це віртуальний комерційний простір, в якому покупець в інтерактивній формі 

обирає бажаний товар і робить замовлення. Розміщення товару в інтернет-магазині є публічною офертою, 

оскільки пропозиція товару для продажу звернена до невизначеного кола осіб та включає такі істотні 

умови договору як предмет та ціну. 

Вступаючи у цивільні правовідносини через мережу Інтернет, споживачі, як правило, не уявляють з 

ким вони мають справу. Саме тому, однією із проблем щодо укладення договору через Інтернет є 

встановлення особи оферента, оскільки акцептант може не усвідомлювати ким насправді є останній. 

Отже, можна виділити декілька проблем, пов'язаних з укладанням договорів в мережі Інтернет: 

1) форма укладення договору в мережі «Інтернет»; 

2) невизначеність суб'єктного складу; 

3) момент укладення договору в віртуальному просторі; 

4) доведення укладення договору в мережі «Інтернет»; 

Варто зазначити, що форма електронного договору є письмовою, відповідно до статті 207 Цивільного 

кодексу України [3]. 

При укладенні договорів сторони перевіряють повноваження представників осіб, між якими 

укладається такий договір. Документами, що підтверджують такі повноваження можуть бути паспорт та 

довіреність представника, витяг зі статуту юридичної особи, з якою укладається договір, інше.  

Саме через те, що сторони договору про надання послуг не вступають в особисті контакти один з 

одним, а їх «спілкування» відбувається в електронній мережі, виникає проблема ідентифікації суб’єкта. 

Як наслідок, для підтвердження правдивості інформації стає необхідним використовувати певні технічні 

засоби як паролі, коди, електронні підписи тощо. При цьому ідентифікувати особу, яка проставлятиме 

електронний підпис під таким договором, постає складним завданням. Тим більше, малоймовірним, є 

встановлення дієздатності особи, яка буде укладати такий договір. 

Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію 

укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції [4]. 

Таким чином, момент укладення «електронного» договору є остаточне створення «кошика» покупця 

та підтвердження цього – надсилання відповідних даних. 

Відтоді у продавця виникає право вимагати оплату товару, а у покупця – отримати його. У деяких системах 

інтернет-магазинів моментом укладення договору купівлі-продажу є більш пізній термін і виглядає як 

підтвердження замовлення електронною поштою. Це важливо, тому що в першому випадку договір 

укладається шляхом конклюдентних дій, а в другому – шляхом обміну документами через електронну пошту. 

Особливо практично важливим є питання про те, як довести факт покупки товару за допомогою мережі 

«Інтернет». Судова практика виходить з того, що до доказів покупки можуть належати виписка з банківського 

рахунку про авторизацію і про здійснення транзакції із зазначенням одержувача платежу, підсумки дебетових і 

кредитових операцій, а також інші документи, що підтверджують переказ грошових коштів [1, с. 89]. 

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок про те, що мережа Інтернет дозволяє фізичним 

особам з одного боку швидко та вільно вступати у цивільні правовідносини, реалізовувати свої права та 
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обов’язки, проте з іншого боку, ускладнює процес захисту прав споживачів. Тому дуже важливим є 

питання правового регулювання електронного договору та електронної сфери в цілому. 

Також було б правильно конкретно визначити момент укладення договору купівлі-продажу в 

Інтернеті, оскільки існує невизначеність в регулюванні цього питання, що створює причини для 

потенційних суперечок. Зокрема, це було б можливо шляхом вказівки випадків, при яких акцепт 

визначається отриманням касового чека або отриманням повідомлення про намір придбати товар (що 

розуміти під таким повідомленням, в якій формі воно має бути виражене і т.д.). 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 

Злочинні діяння не тільки порушують загальний громадський порядок, але і посягають на майно, 

права та інтереси осіб, спричиняють значну шкоду. У зв'язку з цим, завданням кримінального процесу є 

не тільки встановлення обставин справи та злочинця безпосередньо, але і  охорона прав та відновлення 

законних інтересів, про що зазначає ст. 2 Кримінального кодексу Україні (далі – КПК УКраїни). Тому з-

поміж інших правовідновлювальних механізмів, процедура кримінального провадження включає в себе і 

можливість подання цивільного позову, що виступає засобом відшкодовування завданих збитків 

потерпілому від протиправних діянь винною особою, або державою в виключних випадках. Подання 

цивільного позову в кримінальному провадженні економить час для потерпілої особи і пришвидшує 

досягнення нею бажаного результату – відшкодування отриманих збитків. Зі збільшенням кількості 

правопорушень питання застосування цивільного позову набирає актуальності, що є підставою його 

поглибленого вивчення і аналізу 

Цивільний позов у кримінальному провадженні є в першу чергу інструментом відновлення 

порушених майнових та немайнових прав і розглядається судом за правилами, встановленими 

Кримінальним та Цивільним процесуальними кодексами. Застосування норм останнього можливе за 

умов, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства і кримінальний процесуальний кодекс 

не охоплює всіх необхідних норм. Законодавець вимагає дотримуватись процесуального балансу між 

кримінальним та цивільним процесуальним законодавством - мовиться про співвідношення процедур 

кримінального процесу та вимог, які ставляться до цивільного позову з точки зору його змісту, 

використання процесуальних прав сторін, строків позовної давності, порядку подання доказів та інших 

вимог, а також рішень які можуть бути прийняті судом.  Крім того, докази на підтвердження цивільного 

позову повинні бути відкриті сторонам кримінального провадження, адже суд не може приймати до 

розгляду докази, які не були відкриті стороні захисту під час виконання вимог ст. 290 КПК України. Дійти 

такого висновку можна аналізуючи положення ч. 5 ст. 177 ЦПК України та ч. 3 ст. 291 КПК 

Підлягає відшкодуванню за цивільним позовом моральна і матеріальна шкода. Моральна шкода за 

своєю природою полягає у болю та душевних стражданнях, ушкодженнях здоров'я або смерті, відчутті 

пригніченості, зневаги і не підлягає точній грошовій оцінці, що зумовлює неможливість її відшкодування 
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в повному обсязі. Матеріальній шкоді навпаки властива точна оцінка завданих збитків і вона, на відміну 

від шкоди моральної, підлягає відшкодуванню в повному обсязі, також можлива заміна втраченого чи 

пошкодженого майна аналогічним об'єктом. Відповідно до ст 55 КПК України матеріальна шкода 

відшкодовується як фізичним, так і юридичним особам, при тому моральна шкода в рамках 

кримінального процесу може бути відшкодована тільки якщо потерпілим є фізична особа. А щодо 

відшкодування упущеної вигоди, думки науковців стрімко розходяться, бо одні вважають таке 

відшкодування необхідним, як, паприклад, В. Т. Нор який доводить, що повний обсяг майнової шкоди 

криє в собі як позитивну шкоду в майні, так і неодержані доходи[1] , а інші зазначають неможливість 

відшкодування збитків у виді благ, які могли б бути одержані, якщо злочин не стався, тому що важко 

дійти висновку чи так насправді було б. До науковців другої групи належить Н. І. Газетдинов. Він 

стверджує, що відшкодування в порядку кримінального судочинства так званої «упущеної вигоди», 

«недоотриманих доходів», за позовами осіб, яким заподіяно шкоду внаслідок злочину, не є можливим в 

силу відсутності причинно-наслідкового зв’язку з фактом злочину»[2, с.40]. В силу складності доведення 

наявності упущеної вигоди, що заподіяна злочином і відсутності чіткого причинно-наслідкового зв'язку 

про який говорять певні вчені, я стаю на бік плеяди дослідників, що зазначають саме неможливість 

відшкодування такого виду збитків, як упущена вигода. 

Право подання цивільного позову має передусім потерпілий. В порядку ст.128 КПК України законні 

представники також можуть подати такий позов на захист прав неповнолітньої або недієздатної чи обмежено 

дієздатної особи, а прокурор подає його в інтересах держави або зазначеної категорії громадян за умови 

надання в суді документів що підтверджують їх вік або обмеженість цивільної дієздатності, а також 

письмову згоду законного представника або органу, якому законом надано право захищати права, свободи 

та інтереси відповідної особи, на здійснення ним представництва. Форма та зміст позовної заяви повинні 

відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред’являються у порядку цивільного судочинства.  

Подати цивільний позов можна як на стадії підготовчого судового розгляду, так і на етапі досудового 

розслідування. Подання позову на стадії досудового розслідування, на мою думку, має більше переваг. 

Так, якщо під час досудового розслідування можна подати уточнену позовну заяву слідчому або заяву 

про збільшення чи зменшення позовних вимог, а потім долучити їх до обвинувального акту, під час 

підготовчого судового засідання КПК таких прав не закріплює, хоча на практиці судді іноді вдаються і до 

прийняття до розгляду таких заяв. Наприклад, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської 

області ухвалою від 23 липня 2019 року у справі 398/3620/18 під час судового розгляду прийняв до 

розгляду уточнену позовну заяву подану цивільним позивачем [3]. Окрім цього, подання позову в 

досудовому провадженні допоможе в аспекті збору доказів – у потерпілого буде більше часу їх надати та 

обгрунтувати.  Відомо, що тягар доказування покладається на потерпілого і при тому матеріали 

кримінального провадження не можуть підміняти докази, які повинні долучатися до цивільного позову у 

кримінальному провадженні на підтвердження його обставин. Цим положенням часто нехтують і не 

докладають до позовних заяв будь-яких додатків, вважаючи, що матеріали кримінального провадження 

уже містять необхідні документи. Такий позов повинен залишатись без розгляду  

В зв'язку з цим виникає питання: що якщо позов дійсно залишено без розгляду, або в його задоволенні 

відмовлено? Як зазначено в ст. 128 КПК України, відмова у позові в порядку цивільного, господарського 

або адміністративного судочинства позбавляє цивільного позивача права пред’являти той же позов у 

кримінальному провадженні. А особа, яка не пред’явила цивільного позову в кримінальному 

провадженні, а також особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред’явити його в 

порядку цивільного судочинства. 

Цілком зрозуміло, що потерпілому байдуже хто саме буде відшкодовувати завдану його інтересам 

шкоду, його цикавить результат. В деяких випадках, як зазначалось вище, обов'язок з відшкодування 

шкоди на себе може взяти держава і компенсувати збитки завдані не встановленою або 

неплатоспроможною особою відповідно до ст. 1177 Цивільного кодексу. Однак спрямованого на 

підкріплення даного положення закону немає, про що свідчить Ухвала Апеляційного суду Чернівецької 

області від 30 квітня 2014 року у справі №726/2–2521/13. В справі зазначено, що суд першої інстанції 

правильно встановив неможливість задоволення позовних вимог через відсутність механізму 

відшкодування зазначеної шкоди. [4]. Отже, у зв’язку з недосконалістю законодавства, цей інструмент 

захисту наразі неможливо використати, однак в найближчому майбутньому дана проблема потребує 

вирішення шляхом прийняття відповідного закону. 

https://verdictum.ligazakon.net/document/83184818?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01
https://reyestr.court.gov.ua/Review/38544481
https://reyestr.court.gov.ua/Review/38544481
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Підводячи підсумок зазначимо, що цивільний позов у кримінальному провадженні відіграє важливу 

роль у дотриманні прав людини і відшкодуванні завданих кримінально-караними діяннями збитків. 

Подати цивільний позов може потерпілий та особи, що діють від її імені і уповноважені на це з 

обов’язковим дотриманням вимог цивільного процесуального закону та форми цивільного позову. 

Відшкодувати можна моральну та матеріальну шкоду, а щодо можливості відшкодування упущеної 

вигоди питання залишається відкритим, оскільки точиться спір сучасних вчених щодо даного питання.  
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 

Право на належний правовий захист є однією з головних засад судочинства. Насправді, в житті може 

статися все що завгодно, та за будь-яких умов кожна людина має право на захист перед судом. Щоб мати змогу 

захистити свої права, в тому числі і в кримінальному провадженні, їх потрібно, передусім, знати. Так, одним з 

визначальних етапів стадії досудового розслідування є повідомлення про підозру. У зв’язку з цим важливо знати 

підстави, які характеризують обґрунтованість підозри та відповідно яким чином можна її оскаржити.  

Підозра – це процесуальне рішення, що приймається слідчим за погодженням з прокурором або 

прокурором, на стадії досудового розслідування, ґрунтується на зібраних доказах та припущенні про 

причетність особи до вчинення кримінального правопорушення. Потрібно пам'ятати що підозра є, дійсно, 

лише припущенням і підозрюваний в очах закону є невинуватим до кінця  судового розгляду, що гарантує 

ст. 62 Конституції України, інакше відома як презумпція невинуватості, та ч.2 ст. 6 «Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод» та низка рішень Європейського суду з прав людини.  

У зв'язку з формуванням підозри у провадженні виникає фігура підозрюваного, про що йому видається 

пам'ятка та захисник на першу вимогу. Статус підозрюваного набувається і без отримався підозри, якщо 

місцезнаходження підозрюваного не відомо, але підозру уповноваженими органами вже складено.  

Складання підозри спричиняє певні негативні наслідки для особи, її становище з цього моменту 

погіршується стосовно того, яке було до цього – свідок, стороння особа. По перше, знайшовши 

підозрюваного, слідство вибудовує обвинувачення навколо цієї особи, отже підозрюваний буде зазнавати 

переслідувань з боку держави: його викликатимуть на допити, впізнання, можуть оголосити в розшук, 

відсторонити від посади, накласти грошове стягнення та піддаватимуть приводу в разі неявки, тощо. Окрім 

цього, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором вправі вибрати запобіжний захід, узгодивши його 

зі слідічим суддею. Запобіжний захід представляє собою обмеження особистих прав особи підозрюваного з 

метою запобігти втручання в справи слідства з його боку, знищення доказів, втечі підозрюваного або 

вчинення ним ще одного злочину. Запобіжні заходи можуть бути різними, від особистого зобов'язання до 

арешту (їх повний перелік містить ст. 176 КПК) , залежно від тяжкості вчиненого злочину і аргументування 

необхідності такого заходу прокурором. Крім  того, такі заходи можуть змінюватись, бути продовжені і, 

відповідно, тривати більш ніж 2 встановлених спочатку місяця. Звичайно, за таких обставин, підозрюваний 

зазнає певного тиску і бажає позбутись запобіжного заходу, що можливо зробити, оскарживши ухвалу 
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слідчого судді в апеляційному порядку адвокатом, навівши аргументи проти використання запобіжного 

заходу або обрання менш тяжкого запобіжного заходу, для чого стануть в нагоді позитивні характеристики 

з місця роботи, позитивна посткримінальна поведнінка винного, тощо. 

Зрозуміло, що для повідомлення про підозру потрібна підстава. Їх всього три: затримання на місці 

вчинення злочину чи одразу після його вчинення, обрання запобіжного заходу та наявність достатніх 

доказів про вчинення правопорушення даною особою. Встановивши ці слідчий, прокурор складають 

підозру. Існують загальний і особливий порядок повідомлення про підозру. Особливий порядок полягає 

в існуванні додаткових гарантій недоторканності для адвокатів та окремих категорій службових осіб і має 

на меті створення належних умов для виконання покладених на них державою обов'язків та захист від 

незаконного втручання у їхню політичну та професійну діяльність. Недоторканність службових осіб є 

гарантією більш високого рівня порівняно з недоторканністю, яка встановлюється для інших осіб. Це 

положення насправді ажніяк не суперечить засаді рівності , воно зумовлено процесуальним статусом 

даної категорії осіб, бо мова йтиме про Президента, народних депутатів, омбудсмена, суддів та інших, 

повний перелік зазначений в главі 37 КПК [1].  

Загальний порядок передбачений для всіх інших категорій громадян. Спершу в порядку загального 

повідомлення про підозру складається сама підозра і вручається адресату в день її складення. У разі 

тимчасової відсутності особи за місцем проживання повідомлення про підозру для передачі їй вручається 

під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній 

організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи. Повідомлення про підозру 

затриманій особі вручається не пізніше 24 годин з моменту її затримання. Неповідомлення затриманого 

про підозру протягом цього часу тягне негайне його звільнення. Уповноважена особа надаючи підозру 

зобов’язана повідомити про права і роз'яснити їх, якщо підозрюваний просить про це. Дата та час 

повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого 

підозрюється особа, із зазначенням статті чи її частини закону про кримінальну відповідальність 

вносяться слідчим, прокурором до ЄРДР.  

Варто зазначити, що підозра може бути слідчим або прокурором змінена або повторно складена і 

вручена за умови попереднього її скасування з додатковим доопрацюванням. 

Дійсно, повідомлення про підозру можливо оскаржити з метою її скасування, але тільки в межах 

досудового розслідування. Таке право у сторони відповідача виникло відносно нещодавно, 15 березня 

2018 року. Відповідну скаргу слідчому судді може подати підозрюваний, його захисник або законний 

представник. Подання скарги на повідомлення про підозру є реалізацією підозрюваним прав, закріплених 

у КПК, а саме: пунктом 16 ч. 3 ст. 42 та пунктом 10 частини 1 статті 303. Зокрема, законодавець каже, що 

в досудовому розслідуванні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, 

в тому числі повідомлення слідчого, прокурора про підозру. Оскаржити перш за все можна 

необгрунтованість підозри, вручення її не уповноваженою на те особою, порушення порядку вручення, 

складення її слідчим без відмітки про погодження прокурора, відсутність дати чи підпису слідчого або 

прокурора на повідомленні про підозру. Варто зауважити що таке оскарження корисне для 

підозрюваного. Зі скасуванням підозри припиниться переслідування з боку держави і це також відкриє 

можливість скасувати запобіжний захід, в тому числі тримання під вартою, домашній арешт, повернути 

грошову заставу і припинити заходи забезпечення кримінального провадження, якими можуть бути 

арешт майна, відсторонення від посади. Проте, як показує практика дуже незначна кількість клопотань 

захисників судами задовольняється. Однак, не можна казати що таких справ зовсім немає: Київський 

апеляційний суд від 27 лютого 2020 року ухвалою постановив про скасування підозри [2]. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що повідомлення про підозру складається спеціально 

уповноваженими на це органами: слідчим за погодженням з прокурором або прокурором за наявності 

передбачених законом підстав і в спеціальному процесуальному порядку, який буває загальним і 

спеціальним залежно від суб'єкта, щодо якого здійснюється винесення підозри, що дає можливість 

розпочати процесуальні дії стосовно виявленої особи з метою притягнення її до відповідальності. Для 

підозрюваного таке повідомлення має виключно негативні наслідки, він зацікавлений в оскарженні 

повідомлення про підозру, яке можна здійснити шляхом звернення до апеляційного суду. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ОСОБОЮ 
 

Головним обов’язком демократичної, правової держави є забезпечення й утвердження прав і свобод 

людини, що є невід'ємним зі створенням механізму відповідальності держави перед особою. Питання 

прав людини є однією з найбільш важливих проблем розвитку держави, а їх забезпечення є тим критерієм, 

за яким оцінюють рівень розвитку демократичного суспільства. Одна з основних ознак правової держави 

це зв’язаність держави з правом, це потрібно розуміти так, що права особи не є дарованими державою, а 

належать людині з народження. Тому відносини між особою та державою мають розвиватися на основі 

зв’язку взаємних прав, обов’язків і відповідальності. Як громадянин є відповідальний перед державою, 

так і держава відповідальна перед громадянином.  

Важливості у сучасному правовому вимірі набула проблематика інституту відповідальності держави 

перед особою, яка безпосередньо пов’язана із забезпеченням та гарантуванням її прав і свобод, які є не 

просто закріпленні в Конституції держави, а й додержуватися в реальному житті людей [1, 127]. Гарантії 

прав і свобод можна розрізняти за спрямуванням: особисті, економічні, ідеологічні, політичні, юридичні. 

Як зазначає Середюк В. В., дану багатоаспектну проблему потрібно розглядати враховуючи складності 

самої природи держави, що включає соціальну, політичну та юридичну складові [2, 43]. Соціальний аспект 

відповідальності держави полягає у створенні умов та веденні такої політики, за якої здійснюється соціальне 

забезпечення, реалізуються гарантії соціального захисту, працевлаштування, гідного рівня життя.  

Зробивши аналіз міжнародного рейтингу «Індекс соціального прогресу» за 2020 рік, в якому Україна 

знаходиться на 63 місці і має середній показник усіх критеріїв 73.38 [3], можна сказати, що в системі 

державного управління та суспільних відносинах Україна має низький рівень розвиненості соціальної 

відповідальності, що безперечно негативно впливає на розвиток правової держави. 

Політичний аспект відповідальності держави пов’язаний з легітимністю публічної державної влади та 

заключається у веденні такої політики і прийнятті таких рішень, які б відповідали очікуванням суспільства, 

національним та суспільним інтересам. У випадку здійснення політики, що оцінюється суспільством як 

небезпечною чи несприятливою для суспільного і державного розвитку, політичний аспект відповідальності 

держави полягає у негативних наслідках, що проявляється у втраті довіри суспільством до тих органів і 

посадових осіб, які здійснюють таку політику. В Україні хоч і передбачена відповідальність посадових осіб, 

але здійснення доведення їх правопорушень відбувається на дуже низькому рівні. 

Юридичний аспект відповідальності держави полягає в тому, що державні органи та посадові особи 

які їх займають несуть за заподіяння шкоди державі і суспільству своїми рішеннями та діяльність 

передбаченими законодавством заходами правового примусу. Положення відповідальності посадових 

осіб передбаченні в статті 14 Кодексу України про адміністративні правопорушення [4]. В статті 

зазначено, що посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні 

правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, 

державного і громадського порядку, природи, здоров'я населення та інших правил, забезпечення 

виконання яких входить до їх службових обов'язків. Специфіка юридичної відповідальності держави 

перед особою також полягає у тому, що захист і охорона прав і свобод людини та громадянина вона 

забезпечує шляхом гарантування виконання органами державної влади, місцевого самоврядування, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
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їхніми посадовими і службовими особами своїх обов’язків. Крім того, вона також втілює функцію 

забезпечення виконання обов’язків людини і громадянина, які є компонентом їхнього правового статусу. 

Зараз в Україні одне з головних завдань є створення реального механізму захисту прав і свобод 

людини, що означає необхідність визначення протиправного діяння держави, коли здійснюється 

порушення прав особи державним органом чи посадовою особою, адже сама держава формує свій апарат 

управління, підбирає його кадровий склад тощо [5, 569]. У такому разі формування інституту юридичної 

відповідальності держави перед громадянином вимагає створення ефективного впливу на діяльність 

державного апарату у сфері дотримання прав і свобод людини. Це буде засвідчувати про публічність 

влади і її підзвітність суспільству. Проблема відповідальності держави особою, своїми громадянами є 

однією з найменш розроблених в українській юридичній науці. Це пояснюється тим, що за радянських 

часів поняття відповідальності держави перед особою не існувало і зовсім людині видавалось абсурдом. 

Вагомий внесок у дослідження цієї проблеми здійснила Н.Оніщенко, яка одна із перших в Україні 

сформулювала означення поняття «інститут відповідальності держави перед особою» [6].  

Тільки з отриманням незалежності Україною почалися перші кроки втілення відповідальності 

держави перед особою в суспільне життя. Наразі вже відповідно до ст. 3 Конституції України [7], держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність, що є вже ознакою демократичної держави, що означає, що 

Україна розвивається в правильному напрямку але в нашій державі існує все таки проблема 

безвідповідальності держави перед своїми громадянами. Причиною є низький рівень зрілості 

громадянського суспільства в Україні, його мінімізований вплив на державно-правові механізми, 

взаємозв’язок суспільства, держави і громадянина. Формування юридичної відповідальності держави 

перед особою, визначається тим, що ефективність формування і дії інституту відповідальності держави 

вирішально впливає на процес змін, що відбувається в Україні й пов’язаний із юридичними гарантіями із 

забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

Отже, виявити і продемонструвати відповідальність держави перед особою за грубі порушення 

конституційних прав громадян, бездіяльність її органів і посадовців є досить важко. Таке становище 

породжує в цих правових суб’єктів відчуття вседозволеності і безкарності. Причиною такої 

безвідповідальності є недосконалість механізмів реалізації відповідальності держави перед особою. 

Великим кроком у перед стало створення адміністративних судів, які розглядають спори між фізичною 

особою та органом, який має владні повноваження. Однак, важливим завданням сьогодні є створення 

дієвих механізмів реалізації відповідальності держави перед особою.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ДІТЕЙ 
 

Часто трапляються випадки коли дитина, вступаючи у певні суспільні відносини, отримує дохід, що 

підлягає оподаткуванню. Джерела таких доходів можуть бути надзвичайно різноманітними: від 

прийняття спадщини чи подарунку до трудової діяльності, володіння корпоративними правами тощо. 

Оскільки неповнолітня/малолітня особа отримує дохід, то вона, в розумінні Податкового кодексу України 

(далі – ПКУ), є і платником відповідних податків  [с. 294, 5]. Зважаючи на свій вік, дитина не може 

самостійно сплачувати податки, подавати податкову звітність та виконувати інші обов’язки платника 

податків, тож в такому випадку на допомогу приходить інститут податкового преставництва.  Проте, якщо 

з податковим представництвом повністю дієздатних осіб питань, здебільшого, не виникає, то щодо такого 

представництва неповнолітніх та малолітніх дітей є певні ньюанси. 

Згідно з п. 36.4 ст. 36 ПКУ, виконання податкового обов'язку може здійснюватися платником податків 

самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента [2]. Кучерявенко М.П. зазначає, 

що податкове представництво характеризується специфічним суб’єктним складом, що налічує трьох 

суб’єктів: першим є сам платник податків, другим – його представник, і на останок, треті особи, у вигляді 

контролюючих органів [с. 69, 1]. Податковому представництву властивий імперативний характер, на 

відміну від представництва у цивільному праві. Основним завданням податкового представництва є 

виконання головного завдання платника податків – сплати податків та зборів. Варто зазначити, що 

платник податків може брати участь у податкових правовідносинах як особисто, так і через свого 

представника. Остання опція використовується в тому числі, коли податковий обов’язок особи не може 

бути виконаний нею особисто в силу недосягення нею відповідного віку. 

Податковим законом встановлено два ключові інститути податкового представництва (у широкому 

розумінні цього терміну). Першим є інститут податкового агента, яким, відповідно до п.18.1 ст. 18 ПКУ, 

визнається особа, на яку цим Кодексом покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що 

нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного 

бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків [2]. Права та обов’язки таких осіб ПКУ 

прирівнює до відповідних прав та обов’язків платника податків. 

Другим інститутом є інститут представника платника податків. Податковий закон наділяє платника 

податків можливістю брати участь у веденні справ зі сплати податків як особисто, так і через свого 

представника. Згідно з п. 19.1 ст. 19 ПКУ, особиста участь платника податків в податкових відносинах не 

позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє 

платника податків права на особисту участь у таких відносинах [2]. В свою чергу, податкове 

представництво у вузькому розумінні, може виступати у трьох формах: 

1) Законне податкове представництво, що грунтується на нормах закону чи іншого нормативно-

правового акта. До прикладу, керівник юридичної особи, батьки, усиновлювачі, опікуни, підклувальники 

неповнолітньої особи, тощо. 

2) Офіційне предстаництво – витікає із закону, однак ініціатива представництва виступає з боку 

контролюючого органу. Наприклад, офіційний предстаник платника податків може призначатися у 

випадку розгляду спору щодо безхазяйного майна. 

3) Уповноважене представництво, що базується на основі договору та виданої довіреності [с. 71, 1]. 

Важливо зазначити, що ПКУ наділяє преставника податків лише правами, встановленими для 

платників податків, згідно з п. 19.3 ст. 19 ПКУ, не покладаючи на нього при цьому жодних обов’язків  [2]. 
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В контексті цієї роботи найбільшу цікавість для нас становить саме перша форма – законне податкове 

представництво. Повноваження законного представника встановлені законом, а обсяг його прав не може 

бути звуженим.  

Статтею 6 Сімейного кодексу України (далі – СКУ) встановлено, що дитиною вважається особа, що 

не досягла повноліття, тобто вісімнадцяти років. Дитина вважається малолітньою до досягення нею 

чотирнадцяти років, неповнолітньою – у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років [3]. Відповідно до ч. 

1, 2 ст. 242 Цивільного кодексу України, офіційними представниками малолітньої, неповнолітньої дитини 

є її батьки (усиновлювачі), опікун щодо малолітньої особи [4]. Варто вказати, що податкова 

правоздатність для фізичних осіб виникає з моменту народження, а набуття податкової дієздатності 

співпадає з моментом набуття особою повної цивільної дієздатності, тобто зазвичай у 18 років, і у 

вийняткових випадках – з 16 років. Особа може бути наділена податковою деліктоздатністю лише за 

наявності у неї повної податкової дієздатності, в іншому випадку така особа не може нести 

відповідальності за порушення податкового законодавства. 

До набуття малолітніми/неповнолітніми особами повної цивільної дієздатності, грошові зобов'язання таких 

осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками), згідно з п. 99.2 ст. 99 ПКУ.  

Відповідно до п. 99.5 ст. 99 ПКУ, для батьків (усиновителів) та опікунів (піклувальників) 

малолітніх/неповнолітніх, тобто законних представників платників податків - фізичних осіб, 

встановлюються обов’язки від імені відповідних фізичних осіб:  

- подати за наявності підстав контролюючому органу заяву для реєстрації таких фізичних осіб у 

Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та у випадках, передбачених ПКУ, іншу 

інформацію, необхідну для ведення зазначеного Державного реєстру; 

- своєчасно подавати належним чином заповнені декларації про доходи та майно; 

- у випадках, передбачених ПКУ, вести облік доходів і витрат; 

- виконувати інші обов'язки, визначені цим Кодексом [2]. 

Окрім того, за невиконання вищезазначених обов’язків, згідно з п. 99.6 ст. 99 ПКУ, на законних 

представників платників податків - фізичних осіб покладається відповідальність, передбачена податковим та 

іншим законодавством для платників податків. Більше того, на підставі абзацу другого п. 99.2 ст. 99 ПКУ, 

батьки (усиновителі) малолітніх/неповнолітніх і малолітні/неповнолітні у разі невиконання грошових 

зобов'язань малолітніх/неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових 

зобов'язань та/або податкового боргу [2]. На солідарність такої майнової відповідальності батьків не впливає 

і факт їхнього перебування у шлюбі, оскільки стаття 141 СКУ закріплює рівні права та обов’язки як матері, 

так і батька відносно своєї дитини незалежно від того перебували вони у шлюбі чи ні [3]. 

Підсумовуючи варто вказати, що загальна частина ПКУ наділяє представників платника податків 

лише правами відповідних платників податків. В свою чергу, особлива частина закріплює для таких осіб 

вже не лише обов’язки, а й відповідальність за їх невиконання. Тож можна стверджувати про те, що існує 

суперечність між нормами Податкового кодексу. 

Зважаючи на наявність у податкового представника дитини не тільки прав, а й обов’язків та 

відповідальності, цей інститут видається більш схожим до податкового агента, який, згідно закону, 

наділений всією повнотою прав та обв’язків, встановлених для платника податків. Тож на нашу думку, 

варто внести певні зміни до ПКУ задля усунення вказаних колізій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В МИТНИХ ОРГАНАХ 
 

Згідно з Положенням про Державну митну службу України, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227 (далі – Положення), Держмитслужба є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України (далі – 

КМУ) через Міністра фінансів. У своїй діяльності вона керується Конституцією та законами України, актами 

Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та 

законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства [6]. 

Актуальність досліджуваної теми полягає у великій кількості нормативних актів, що регулюють 

обране коло питань. Зважаючи на те, що законодавство часто змінюється – більшість праць на дану 

тематику вже є застарілими і не відповідають вимогам нашого часу. У даній роботі спробуємо окреслити 

нюанси проходження служби в митних органах, що регулюється як загальними, так і спеціальними 

законодавчими актами. 

Оскільки Держмитслужба є центральним органом виконавчої влади – на неї поширюється сфера дії 

Закону України «Про державну службу» № 889-VIII (далі – Закон № 889-VIII), згідно п. 2 ч. 2 ст. 3 цього ж 

Закону. Саме ним визначено правовий статус державного службовця, відносини, що виникають у зв’язку з 

проходженням держслужби, вступу на неї та її припиненням. В той же час, згідно ч. 5 ст. 3 Закону, окремі 

особливості проходження держслужби в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну 

митну політику, його територіальних органах визначаються Митним кодексом України (далі – МК) [1]. 

Відповідно до п. 10 Положення, Держмитслужбу очолює Голова, який призначається на посаду та 

звільняється з посади КМУ відповідно до законодавства про державну службу. Серед його повноважень, 

зазначених у п. 11 Положення, варто виокремити те, що він у порядку, передбаченому законодавством про 

державну службу призначає на посаду та звільняє з посади державних службовців апарату Держмитслужби 

(якщо інше не передбачено законом), у порядку, передбаченому КМУ укладає та розриває з ними контракти 

про проходження державної служби (пп. 11), а також приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, 

передбаченому законодавством про працю, працівників Держмитслужби (пп. 12) [6]. 

Виходячи з аналізованих вище норм можна стверджувати, що особи, які працевлаштовані у 

Держмитслужбі поділяються на дві категорії: 1) державні службовці; 2) працівники. Митний кодекс же 

оперує поняттям посадової особи митних органів. Так, відповідно до ч. 1 ст. 569 МК, посадовими особами 

є працівники митних органів, на яких покладено виконання завдань, визначених у ст. 544 МК, здійснення 

юридичного, організаційного, фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення діяльності 

цих органів. Посадові особи митних органів є державними службовцями [3]. Оскільки поняття 

«державний службовець» є значно ширшим, ніж «посадова особа», можна припустити що існує ще одна 

категорія осіб, працевлаштованих у Держмитслужбі, що є державними службовцями, однак не 

вважаються посадовими особами. 

Оскільки проходження служби – це процес, що є тривалим у часі, варто виділити три його основні 

етапи: 1) вступ на службу; 2) проходження служби; 3) припинення служби [2].  

Аби вступити на службу до митних органів особа повинна відповідати певним критеріям, що зазначені 

у ст. 570 МК. Серед них, по-перше, досягення 18-ти річного віку, по-друге, наявність у кандидата: а) ділових 

якостей; б) моральних якостей; в) відповідного освітнього рівня; г) стану здоров’я, достатнього для 

виконання завдань, що покладені на митні органи [3]. Якщо особа вперше примається на службу до митних 

органів на посаду, що входить до категорії посадових осіб – вона повинна скласти Присягу державного 

службовця, якщо вона цього не робила раніше. У частині 3 цієї ж статті вказані обмеження для осіб, що 

прагуть вступити на службу до митних органів. Відтак, не можуть бути прийнятими особи: а) визнані 
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недієздатними або обмеженими у дієздатності в установленому порядку; б) особи, що мають судимість за 

вчинення умисного кримінального правопорушення; в) особи, які протягом року, що передував їх зверненню 

до митного органу з приводу працевлаштування, притягувалися за вчинення корупційних діянь та інших 

правопорушень, пов’язаних з корупцією до адміністративної відповідальності [3].  

Згідно з ч. 2 ст. 570 МК, особи приймаються на службу шляхом проходження конкурсу, якщо інше не 

передбачено законом. Порядок проведення конкурсу визначає КМУ. Прийняття на службу до митних 

органів на посади, перебування на яких не пов’язане з проходженням державної служби, здійснюється в 

порядку, визначеному законодавством України про працю, з урахуванням особливостей, передбачених 

МК [3]. Загальні засади проведення конкурсу на зайняття посад державної служби встановлені у главі 2 

Закону № 889-VIII [1], а безпосередньо Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби затверджено постановою КМУ від 25.03.2016 № 246 [8]. 

Серед законодавства, що регулює прийом на службу в митних органах, можна знайти і такий 

документ як Наказ Держмитслужби від 07.10.2010  № 1174 «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в митній службі України». Згідно 

преамбули, цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на 

заміщення вакантних посад та конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в митній 

службі України згідно з вимогами: 1) Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

державних службовців,  затвердженого постановою КМУ від 15.02.2002  №  169,  та 2) Загального  

порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних  службовців,  

затвердженого наказом Головдержслужби та Української Академії державного управління при 

Президентові України від 10.05.2002 № 30/84 [4]. Однак перший акт, згідно з яким він був прийнятий, в 

теперішньому часі застосовується лише до осіб, що проходять службу в органах місцевого саморядування 

(п. 2 Постанови КМУ від 25 березня 2016 р. № 246) [8], а другий взагалі втратив чинність ще 19 серпня 

2011 року. Хоча сам Наказ № 1174 поки чинності не втрачав, скоріш за все він просто не застосовується, 

оскільки суб’єкт його прийняття є таким, що не відповідає ч. 2 ст. 570 МК. 

При призначенні на посади в митних органах, посадовим особам присвоюються спеціальні звання. В 

ч. 3 ст. 573 МК, зазначається, що спеціальні звання митної служби присвоюються довічно, а позбавлення 

цих звань здійснюється виключно за вироком суду [3]. Положення про спеціальні звання посадових осіб 

митних органів та порядок їх присвоєння затверджені постановою КМУ «Про спеціальні звання 

посадових осіб митних органів» від 17.06.2020 № 501 [10]. Питання оплати праці посадових осіб та 

працівників Державної митної служби, а також розміри надбавок до посадового окладу за спеціальні 

звання встановлені постановою КМУ від 24.03.2020 № 310 [5]. 

Важливим аспектом проходження служби є оцінювання професійної діяльності держслужбовців 

митних органів, що проводиться у двох формах: 1) щорічне оцінювання; 2) атестація. Перша форма 

проводиться згідно Порядку проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами митної служби 

покладених на них обов'язків і завдань [9]. Друга – відповідно до Порядку проведення атестації посадових 

осіб митної служби [7]. Атестація може бути первинною, періодичною та позачерговою. 

Підсумовуючи варто вказати, що хоча й законодавство доволі широко регулює проходження служби 

в митних органах, проте велика кількість, часто застарілих, підзаконних актів є негативним явищем. На 

наш погляд регулювання цих питань потребує оновлення та систематизації згідно вимог сучасності. 
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Профілактика злочинів їх попередження та запобігання має особливе значення в боротьбі зі 

злочинністю на даному етапі формування сучасного суспільства. Одним з різновидів запобігання 

злочинам органами внутрішніх справ виступає саме оперативно-розшукове запобігання. Боротьба зі 

злочинністю за допомогою оперативно-розшукових заходів включає систему заходів, які здійснюються в 

окремих організаційно-тактичних формах. 

Даним питанням займалися та продовжують займатися ряд дослідників, серед яких можна виділити 

Козаченка І. П., Глушкова В. О., Джужу О. М., Войтовича Н. Ф., Шендрика В. В., Гула Н. Л., Алексєєва А. І., 

Дидоренка Є. А., Овчинського С. С., Орлова Ю. Ю., Вінцука В. В.  та інших. 

О. М. Джужа під попередженням злочинів розуміє систему соціальних і правових заходів, 

спрямованих на усунення причин та умов скоєння злочинів, якій належить провідна роль у запобіганні та 

ліквідації злочинності [1,  с. 7]. 

На думку І. І. Басецького, оперативно-профілактична профілактика - це діяльність, спрямована на 

виявлення та усунення причин скоєння злочинів та сприятливих для них умов, що допускають відхилення 

від норм поведінки, вчинена з метою профілактичного впливу на них [2, с. 114]. 

Ю. Ю. Орлов зазначає, що на відміну від припинення та попередження злочинів, профілактика спрямована 

на запобігання вчиненню конкретного злочину, а швидше на запобігання ймовірним злочинам, які можуть бути 

скоєні. Вчений зазначає, що під час попередження та припинення злочинів об’єкти превентивного впливу, як 

правило, досить конкретні. Відповідно, це намір певних осіб вчинити злочин, заходи з підготовки до їх вчинення 

або конкретні кримінальні злочини безпосередньо. У контексті профілактики об’єкти з превентивним впливом 

пов’язані з невизначеною кількістю злочинів і часто з невизначеною групою людей [3, с. 1046]. 

Як зазначає В. В. Вінцук, оперуповноважені кримінальної поліції використовують кримінально-

правову, кримінально-процесуальну, криміналістичну та кримінологічну інформацію. З метою 

запобігання кримінального правопорушення керівник оперативного підрозділу  намагається отримати 

достатньо інформації за допомогою оперативно-розшукових заходів. Наприклад, після отримання звіту 
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про злочин працівник потрапляє в певне інформаційне середовище, яке, як правило, характеризується 

відсутністю необхідної інформації. Збільшення обсягу інформації, якою розпоряджається співробітник 

кримінальної поліції, здійснюється двома шляхами: по-перше - інформація надходить ззовні, по-друге - 

фактичне створення інформації працівником шляхом пізнавальної та аналітичної діяльності, тобто , 

розробка оперативно-розшукової версії, порівняння, тощо. [4, с. 42]. 

Ми погоджуємося із думкою Войтовича Н. Ф. про те, що чим ефективніше запобігання, тим менше 

зусиль та ресурсів приділяється запобіганню, припиненню та, якщо воно вчинено, розкриттю та 

розслідуванню кримінальних правопорушень, тим вужчий обсяг кримінальних покарань. Тому 

профілактика є найбільш ефективним і гуманним способом боротьби зі злочинністю [5, с. 45]. 

У свою чергу, справедливою є думка Кириченка О. В.  та. Шевченка О. А, що оперативно-розшукова 

профілактика, виступаючи як самостійний напрям оперативно-розшукової діяльності, є специфічною під 

системою профілактики злочинності як на загальному, так і на індивідуальному рівнях [6,  с. 203] 

Отже, проаналізувавши вищевикладений нами матеріал, ми можемо стверджувати, що на сьогодні 

однією із найефективніших елементів у діяльності оперативних підрозділів, під час здійснення ними 

оперативно – розшукової діяльності, виступає саме здійснення профілактичних заходів, які полягають у 

виявленні, запобіганні та протидії злочинам, які можуть бути вчиненні, адже дані заходи зможуть знизити 

показники рівня криміногенної ситуації в Україні. 
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В Україні однією з найважливіших є проблема дитячої інвалідності. Інваліди становлять особливу 

категорію населення. Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» інвалід - це особа, яка має порушення здоров'я зі стійким розладом функцій 

організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами, що призводить до обмеження 

життєдіяльності та викликає необхідність її соціального захисту [1]. 

Незважаючи на те, що Україна - соціальна держава, в якому декларується рівність прав і свобод людини 

незалежно від будь-яких відмінностей, сім'ї з дітьми-інвалідами не завжди в повній мірі можуть скористатися 

своїми конституційними правами в силу існуючих соціальних умов об'єктивного і суб'єктивного характеру, 

що обмежують активність даної категорії населення. Це ще більшою мірою актуалізує проблему дитячої 

інвалідності, а діти-інваліди та їхні родини потребують особливої турботи з боку держави.  

Сім'я з дитиною-інвалідом - це сім'я з особливим статусом, проблеми якої визначаються в більшій 

мірі зайнятістю батьків рішенням проблем дитини, закритістю сім'ї для зовнішнього світу, дефіцитом 

спілкування, частою відсутністю роботи у одного з батьків, але головне - специфічним становищем в сім'ї 

дитини інваліда, це зумовлено його хворобою [2]. 

Інвалідність знайома кожному суспільству, і кожна держава відповідно до рівня свого розвитку, 

пріоритетів та можливостей формує соціальну та економічну політику щодо інвалідів. Протягом останніх 

тридцяти років в світі склалися стійкі тенденції і механізми формування політики щодо інвалідів.  

Уряди різних країн розробляють підходи до вирішення проблем цієї соціальної групи, надання 

допомоги державним і суспільним інститутам у визначенні та реалізації політики, адресованої інвалідам 

[3]. Державні структури, неурядові організації та громадські об'єднання, приватні ініціативи покликані не 

тільки охороняти здоров'я населення і займатися профілактикою інвалідності, а й створювати умови для 

реабілітації інвалідів, їх інтеграції та реінтеграції в суспільство і професійну діяльність.  

Інвалідність в дитячому віці - стан стійкої соціальної дезадаптації, обумовлене хронічними 

захворюваннями або патологічними станами, різко обмежують можливість включення дитини в адекватні 

його віку виховні і педагогічні процеси, у зв'язку з чим виникає необхідність постійного додаткового 

догляду за ним, допомозі або нагляді [4]. 

 Інвалід-дитина - індивід у віці до 18 років включно з відхиленнями у фізичному або психічному 

розвитку, що має обмеження в життєдіяльності, обумовлені вродженими, спадковими або набутими 

захворюваннями, наслідками травм, що викликають необхідність його соціального захисту.  

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), частка важких інвалідів становить 

зазвичай 2-3% від дитячої популяції. У структурі інвалідності дітей переважають вісцеральні, метаболічні 

порушення (25%), питома вага яких неухильно зростає, рухові патології (22%), розумові порушення 

(18%), психічні порушення (10%), патології органів зору (8%), слуху (5%), що спотворюють порушення 

(6%) та інші (6%) [5]. 

З причини того, що до цих пір не існує чітких критеріїв інвалідності, багато неврахованих дітей з 

дефектами розумового і фізичного розвитку, які не визнаються інвалідами, але потребують спеціальних 

умов виховання і навчання.  

Категорія дітей-інвалідів надзвичайно різноманітна: - по нозології (ураження зору, слуху, мови, 

інтелекту, опорно-рухового апарату, центральної нервової системи та ін., А також поєднані форми); - за 

віком (від народження до дорослого), - за ступенем тяжкості і структурі дефекту, часу його виникнення 

(при народженні або протягом життя), - з причин і характеру протікання захворювання, медичного 

прогнозом, наявності супутніх захворювань і вторинних порушень, станом збережених функцій, - за 

соціальним статусом та іншими ознаками [6].  

У структурі дитячої інвалідності переважають діти у віці 8- 14 років (44,98%) і 4-7 років (24,34%).  

На мою думку, найбільш поширеними причинами зростання дитячої інвалідності є погіршення 

екологічної обстановки, дитячий травматизм, ослаблене здоров'я батьків, відсутність культури здорового 

способу життя, незадовільна оснащеність медичних та інших реабілітаційних установ сучасної 

педіатричної діагностичною апаратурою, засобами реабілітації та ін. 

Як наголошує Ольга Петроє, сучасний розвиток системи соціального захисту вимагає забезпечення 

кваліфікованими соціальними та педагогічними кадрами відповідних установ; удосконалення системи їх 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, підвищення їх соціального статусу, забезпечення 

їх економічних і соціальних гарантій. Тому необхідним вбачається вживання заходів щодо забезпечення 
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підготовки необхідної чисельності соціальних та педагогічних працівників для роботи з дітьми з 

інвалідністю, організація постійно діючих курсів підвищення кваліфікації таких фахівців.  

Аналіз наукових публікацій свідчить, що, незважаючи на зростаючу кількість надзвичайно цікавих і 

вагомих праць, ступінь вивчення проблеми вітчизняними авторами не можна вважати достатнім і вона 

потребує подальших досліджень у частині визначення шляхів модернізації існуючої системи соціального 

захисту дітей з особливими потребами та вирішення нагальних проблем на рівні різних суб’єктів. 
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На даному етапі існує проблема у правильному співвідношенні оперативно – розшукових заходів та 

негласних слідчих (розшукових) заходів у діяльності державних органів із розкриття та розслідування 

злочинів. Деякі вчені вважають, що дані заходи за змістом є подібними, але не ідентичними. Якщо говорити 

про спільні риси, то однією із визначальних в оперативно-розшукових заходах, що водночас є притаманною 

й системі НСРД є те, що вони відбуваються легально. Наступна ознака - це спрямованість всіх своїх дій, 

методів та засобів на вирішення поставлених перед окремими видами державної діяльності завдань. 

Є.М. Моісеєв та О.М. Джужа визначають ОРЗ як комплекс оперативно-технічних науково 

обґрунтованих, законодавчо закріплених, гласних і негласних, тактично подібних методів, прийомів і 

способів отримання, перевірки і реалізації оперативної інформації для вирішення задач оперативно-

розшукової діяльності [1, с. 107]. 

НСРД- це вид слідчого (розшукового) заходу, порядок здійснення якого встановлений положеннями 

Кримінально-процесуального кодексу України. У цьому випадку вони здійснюються уповноваженими 

органами (слідчими, оперативними підрозділами за письмовим дорученням слідчого), не розголошуючи 

інформацію про факт та методи їхньої поведінки, з метою їх виявлення та припинення, а також швидкого, 

повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень [2, с. 187]. 

Головко М.Б. зазначає, що призначення оперативно-розшукових заходів у порівнянні із негласними 

слідчими (розшуковими) діями фронтальне та необмежене рамками кримінального провадження. 

Водночас мета негласних слідчих заходів (розшукових) є локальною, оскільки не виходить за межі 

предмета кримінальних доказів. 

http://www.un.org/
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Оперативно-розшукова діяльність має юридичний характер, який відрізняється від негласних слідчих 

заходів (розшукових дій). Оперативно-розшукові дії спрямовані на отримання інформації, яка надалі 

вирішить проблему кримінального провадження. Отримана інформація може бути основою для формування 

джерел доказів, в тому числі й шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій [3, с.293]. 

Глушков В.О., здійснюючи порівняльний аналіз таких категорій як оперативно-розшукові заходи та 

негласні слідчі (розшукові) дії, дійшов до висновку, що своєю гносеологічною суттю вони є подібними. 

Водночас аналіз оперативної, слідчої та судової практики вказує на те, що ураховуючи їх подібність, та з 

огляду на нечіткість правового регулювання оперативно-розшукових заходів, недостатність їх 

розмежування на законодавчому рівні із негласними слідчими (розшуковими) діями, створює певні 

проблеми під час організації та проведення, що загалом негативно в цілому впливає на стан 

правоохоронної діяльності в Україні [4, с. 46]. 

Отже, ми погоджуємося із думкою більшості вчених у даному питанні про те, що під час порівняння 

НСРД та ОРЗ варто звернути увагу на їх спільну природу та витоки. Звідси, НСРД увібрало в себе не лише 

риси ОРЗ, але й риси слідчих (розшукових) дій. 
 

ЛІТЕРАТУРА: 
 

1. Оперативно-розшукова діяльність: [навч. посіб.]. [Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа]; ред. Д.Й. Никифорчук [та 

ін.]. Київ: Прав. єдність, 2009. 309 с.  

2. Грибовський О.В. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії під час 

виявлення й фіксації одержання неправомірної вигоди. Юридичний часопис Національної академії 

внутрішніх справ. 2015. № 1. С. 180-190. 

3. Головко М.Б. Особливості співвідношення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих 

(розшукових) дій /Головко М.Б.// Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5 

4. Глушков В. О. Процесуалізація оперативно-розшукової діяльності у контексті реформування 

кримінально-процесуального законодавства України / В. О. Глушков, А. О. Білічак // Актуальні проблеми 

держави і права. 2012. Вип. 65. С. 539-549. 

 

 

Угляренко В.А., 

студент факультету міжнародної торгівлі та права 

Київського національного торговельно-економічного університету. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного,  

фінансового та інформаційного права Шевченко О.В. 

 

ДЖЕРЕЛА ПРАВА: ПОНЯТІЙНИЙ АНАЛІЗ 
 

Джерела права містять ті правила поведінки суспільства, які дозволяють забезпечити якісне співіснування 

різних груп населення та держави в цілому. Питання джерел права та теоретичне тлумачення цього терміну 

досліджували ряд науковців, серед них: Ю. В. Делія [1], Р. П. Луцький [2], Н. М. Пархоменко [3], та ряд інших. 

Термін «джерело права» має глибоке історичне коріння (вперше почав використовуватись у 

Стародавньому Римі), і є багатозначним (його часто замінюють іншим терміном «форми права»).  

У науковій літературі послуговуються такими значеннями «джерел права», як: фактори, що 

зумовлюють виникнення, розвиток, зміст права; система соціально-економічних відносин (матеріальне 

розуміння); сукупність юридичних ідей, поглядів, теорій, під впливом яких утворюється і функціонує 

право (ідеалістичне розуміння); історичні пам’ятники, що колись мали значення діючого права; способи 

зовнішнього вираження й закріплення правових норм (спеціально-юридичне розуміння) [2, 19]. Форми 

права – різні види права, які склались історично і які вибирає держава, вони відрізняються між собою за 

способом оформлення змісту норм права [1,…]. Водночас серед науковців немає однозначності щодо 

використання терміну «джерела права» чи «форми права». 

У сучасній правовій системі джерелом (формою) права здебільшого визнають нормативно-правові 

акти [2, …] З іншого боку, це набагато ширше явище, що в кінцевому результаті виражається в 

ієрархічності та взаємопов’язаності чинного законодавства, яке становить єдину правову систему.  
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Слід погодитися з думкою Н. М. Пархоменко, що система джерел права є органічною, комплексною, 

багаторівневою, динамічною й відкритою системою, складові елементи якої об’єднані структурними 

зв’язками, кожен елемент якої є самостійним і може бути досліджений окремо [3, 21]. Автор статті 

зазначає , що категорії «система джерел» та «ієрархія джерел» не є тотожними, водночас мають споріднені 

ознаки (чинники), тому підтримує паралельне використання їх у теоретичних дослідженнях. 

Зазвичай українські правознавці виділяють чотири види форм (джерел) права: нормативно-правовий акт, 

правовий звичай, судовий чи адміністративний прецедент та нормативний договір. Однак є і інші думки. Так, 

А. А. Нечитайленко виділяє три форми права: правовий звичай, юридичний нормативний акт та судовий чи 

адміністративний прецедент [4, 93]. Т. Г. Андрусяк виділяє шість видів форм права: правовий звичай, 

судовий прецедент, нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, релігійні канонічні тексти та 

міжнародно-правові акти [5, 103]. Р. П. Луцький вважає доцільним виділяти сім видів форм (джерел) права: 

правовий звичай; закон (нормативно-правовий акт); правовий прецедент; нормативно-правовий договір; 

правову доктрину; релігійно-правову норму; міжнародноправовий акт [2, 20]. 

Отже, поняття «джерело права» в юридичній літературі трактується по різному та часто 

ототожнюється з поняттям «форма права». Найчастіше джерело права пов’язують із історичними 

надбаннями суспільства. Ми вважаємо, що ці поняття варто використовувати як тотожні, адже форма 

права – це умовне вираження джерела права, яке виражається у нормативно-правових чи міжнародних 

актах, рішеннях суду чи окремих суб’єктів.  
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ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 258 КК УКРАЇНИ 
 

У сучасному світі терористична діяльність набуває широкого прояву. Тероризм є небезпечним 

протиправним діянням, що посягає на громадську безпеку. Оскільки, основним завданням діяльності 

кожної правової держави є захист своїх громадян,  протидія даному виду кримінального правопорушення 

є необхідною та досить актуальною. Кримінально-правова характеристика тероризму, а також 

безпосередньо поєднаних із ним правопорушень, розглядалася багатьма науковцями, зокрема Костенко О., 

Леонов Б., Серкевич І., Семикін М. та ін.. Для здійснення повного і швидкого розслідування та 

притягнення до відповідальності винних осіб першопочатковим завданням уповноважених на те 

правоохоронців  є правильна кваліфікація вчиненого особою діяння. Правильність кваліфікація залежить 

від рівня розуміння правоохоронцями сутності кримінального правопорушення, за ознаками якого 

кваліфікується діяння. Тож, для інкримінування винній особі тероризму, необхідно встановити наявність 

складу даного правопорушення – об’єкту, суб’єкту, об’єктивної та суб’єктивної сторони.  

http://kul.kiev.ua/images/chasop/2012_2/18.pdf
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Об’єктом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 258 КК України є громадська 

безпека. Громадська безпека – це стан захищеності інтересів та прав людей, при якому загроза посягання 

на відповідні блага відсутня. Предметом терористичного акту є речі матеріального світу, яким за 

наслідками даного правопорушення завдано пошкоджень, а потерпілим  виступає особа, якій завдано 

будь-якого виду шкоди. 

Об’єктивна сторона складається із діяння, наслідків та причинного зв’язку між цими елементами. 

Діяння виражається у 4 формах: застосування зброї; вчинення вибуху,підпалу; дії, які створювали 

небезпеку життю та здоров’ю громадян, небезпеку заподіяння значної майнової шкоди та тяжких 

наслідків; погроза вчинення усіх перелічених діянь.[2] До категорії зброї може бути віднесений будь-який 

предмет, який особа заздалегідь пристосувала для здійснення вказаних дій. Вибух – це швидкий фізико-

хімічний процес,що спричиняє згорання, а підпал – це відкриття джерела вогню, що спричиняє тривале 

горіння. До інших дій можна віднести розпилення небезпечних речовин, спричинення затоплення тощо. 

Розмір значної шкоди становить від 113 500 до 283 750 гривень. Тяжкими наслідками є наслідки більшого 

рівня тяжкості, ніж ті, що передбачені складом кримінального правопорушення. Останні дві форми 

терористичного акту характеризуються лише погрозою вчинення вище вказаних дій. Кваліфікаційні 

ознаки складу визначають настання в результаті терористичного акту тяжких наслідків та заподіяння 

значної шкоди, особливо кваліфікаційні – загибель людей.   

Диспозиція статті 258 КК України прямо визначає суб’єктивну сторону терористичного акту, а саме 

мету його здійснення - порушити громадську безпеку та залякати населення; спровокувати воєнний 

конфлікт або міжнародне ускладнення; вплинути на прийняття рішень та дії органів державної влади, 

місцевого самоврядування, громадських об’єднань, юридичних осіб; привернути увагу суспільства до 

певного виду особистих поглядів.[2]  

Терористичний акт вважається закінченим правопорушенням з моменту вчинення дій, визначений у 

частині першій статті, або з моменту прийняття оточуючими погрози їх вчинення, а також з моменту 

настання наслідків, передбачених частинами 2 та 3 цієї статті. 

Як бачимо, для інкримінування особі терористичного акту необхідним є доведення наявності в 

діяннях особи усіх вказаних ознак правопорушення. Складності виникають у працівників 

правоохоронних органів при доведенні мети здійснення терористичного акту, оскільки мета не є 

матеріальним поняттям та не підлягає доказуванню за фактичними даними, а здебільшого встановлюється 

зі слів винної особи. При недостатності доказів щодо вчинення особою дій, що становлять об’єктивну 

сторону терористичного акту, з відповідною даному правопорушенню метою,особа не може бути 

притягнута до відповідальності відповідно до положень Конституції України.[1] 

Суперечності виникають і при інкримінуванні особі погрози вчинення терористичного акту, яка 

також має супроводжуватися визначеною у частині 1 статті 258 КК України метою. Зокрема, погрозою у 

кримінальному законодавстві визначають інформаційне повідомлення про намір вчинення 

правопорушення, тобто терористичного акту. Закінченим вважається діяння з моменту прийняття такої 

погрози іншими людьми. Крім того, погроза має бути реальною та вірогідною, однак ці характеристики 

невизначені у законі. Тож, складність інкримінування особі погрози здійснення терористичного акту 

полягає у встановленні наявності відповідної мети у неї та реальної можливості його здійснити. 

Отже, правові основи терористичного акту є недосконалими, оскільки об’єктивна сторона даного 

правопорушення є аналогічною іншим, а суб’єктивна сторона, тобто спеціальна мета, є нематеріальним 

поняттям і може бути доведена лише у разі її визнання особисто винним.  У частині погрози вчинення 

терористичного акту складність кваліфікації діяння особи полягає у доведенні реальності, вірогідності та 

прийняття іншими особами такої погрози. Тож, інститут тероризму наразі потребує наукового аналізу та 

пропозицій деталізації відповідних правових норм.  
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