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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Агрес О.Г.,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Турків А.І.,
студентка 2 курсу (скорочена програма).
Львівський національний аграрний університет
ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ СТРАХОВИХ
ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Першочерговим завданням щодо подальшого вдосконалення ринку страхових послуг України є усунення
тих чинників, які перешкоджають просуванню страхової індустрії серед інших сегментів фінансового ринку.
До головних чинників, які стримують ефективний розвиток страхової галузі нашої держави належать:
- довготривалі кризові умови на рівні національної економіки;
- суперечливість та недосконалість законодавчої бази щодо страхової діяльності;
- доволі низький рівень страхової свідомості з боку населення;
- недостатні показники обсягу виплат страховиками , що формує недовіру з боку потенційних клієнтів;
- світова нестабільність, яка спричинена появою пандемії протягом останніх років;
- відсутність належного рівня фінансової грамотності споживачів;
- недостатній рівень якісного обслуговування клієнтів [3].
Окрім цього важливими ознаками, які унеможливлюють та призупиняють стабільно-динамічний
прогрес в галузі страхування є:
- ігнорування досвіду інших країн щодо їх методів та механізмів реалізації страхової діяльності;
- невеликий обсяг страхових продуктів та послуг в межах страхових портфелів страховиків;
- нестача інструментарію щодо інвестиційного та інноваційного забезпечення страховиків.
Зазначені слабкі сторони потребують детального їх аналізу з метою оцінки та виявлення ефективних
шляхів їх усунення.
Зокрема вагомою проблемою виступає нестача спільної та сукупної концепції реалізації діяльності
вітчизняними страховиками з боку держави. Існують декілька різнопланових концепцій розвитку ринку
страхових послуг, які впроваджувались протягом становлення страхової галузі на фінансовому ринку.
Проте аналізуючи їх ми зробили висновки, що ці концепції є доволі застарілими, та не дотичні на жаль до
актуальних та важливих умов існування стратегічного страхового сектору.
Необхідно відмітити недостатній рівень розвитку законодавства з приводу страхової індустрії. Зміна
регулятора страхової діяльності, де нагляд та контроль над вітчизняними страховиками перейшов у
повноваження Національного банку України в ході впровадження закону про «Спліт», спровокувала
появу нових вимог, а серед них і неточностей щодо реалізації страхових продуктів та послуг.

Рисунок 1 – Показники довірливого ставлення до страховиків в Україні та за кордоном
протягом останніх років.
Джерело сформоване авторами на основі [2]
Окрім цього значний відбиток на страховий сектор завдали результати кризових умов з початку 2014
року, війна на сході країни, сюди ж прибавився період спричинений появою корона кризи, яка сколихнула
не тільки національні масштаби, але й світову економіку. А це в свою чергу стало причиною зменшення
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обсягів вітчизняних страховиків, так як показало готовність страхових компаній адаптовуватись до нових
непередбачуваностей та нестандартних умов ведення діяльності.
Варто зауважити, що оцінюючи ринок страхування за таких умов найбільш впевнено поводили себе
ті страховики, які функціонували як страхові компанії з іноземними капіталами. Адже саме вони могли
найбільш вигідно пристосовуватись до наявних змін вітчизняного страхового сектору. Проте, протягом
останніх років спостерігалось часткове зменшення кількості таких компаній на ринку страхових послуг
України. За період останніх трьох років ринок страхування скоротився на 6 страхових компаній з
іноземним капіталом, що в свою чергу породжує ще одну проблему, яка пов’язана з складністю залучення
нових іноземних інвесторів на досліджуваний ринок.
Наступною визначеною нами вразливою стороною для вітчизняного ринку є недовірливе ставлення
до ринку страхування потенційних споживачів.
Як бачимо, проблема довіри з боку потенційних клієнтів до вітчизняного страхового сектору є доволі
великою, оскільки статистичні показники свідчить про те, що тільки 38 % населення довіряє страховим
організаціям, тоді як в інших країнах цей показник в рази більший, до прикладу в Європі він сягає 63%, В
США – 78%, в Японії – 71% [2].
Окрім цього передумовами розвитку недовіри до страхового сектору серед населення є:
- менталітет громадян, цей фактор пояснюється тим, що багато з них вважає або ж сподівається на
те, що можливі страхові ризики не будуть дотичними до них.
- постійне очікування підступних та протиправних дій з боку страхових компаній;
- завишенні ціни на страхові продукти;
- значний рівень юридичної захищеності страховиків порівнюючи з застрахованими суб’єктами в
процесі здійснення взаємовідносин;
- відсутність чітких гарантій, щодо отримання страхової компенсації в разі виникнення страхового випадку.
- невизначені причини сповільнення реалізації страхових виплат;
- наявність фіктивних та сумнівних суб’єктів вітчизняного ринку страхових послуг.
Описана проблематика слугує чи не найбільшим фактором, який відіграє важливу роль в формуванні
ефективного розвитку вітчизняного ринку страхових продуктів та послуг. Страховим компаніям важливо
зрозуміти, що саме задоволений клієнт стає своєрідним поширювачем страхових послуг, адже в
найбільшій вірогідності рекомендуватиме іншим потенційним клієнтам страхового ринку [1].
Ще одним важливим чинником сповільнення темпів розвитку ринку є те, що існують доволі низькі
показники висвітлення інформаційних ресурсів пов’язаних з веденням діяльності страховиків, тобто так
звана відвертість перед майбутніми клієнтами. Недостатня кількість інформації про показники діяльності
того чи іншого страховика, його дані стосовно рівня виплат, платоспроможність та фінансову стійкість
провокують ухилення від придбання страхових послуг.
Сюди ж до притаманних проблем для вітчизняних страхових компаній також варто віднести і
недостатній рівень страхової обізнаності та фінансової грамотності громадян України.
Визначена слабка сторона страхового сектору виступає результатом такої ситуації, де у значної частки
громадян відсутнє розуміння суті такого інструменту як страхування, зокрема його необхідності та можливих
переваг. Звісно це і слугує доволі низьким попитом на страхові продукти та послуги серед населення.
Отже, у вітчизняних страхових компаніях відсутній необхідний рівень технологічного забезпечення
та слабко розвинуте корпоративне керівництво страхової галузі щодо запровадження новітніх механізмів.
Зазначені фактори відіграють провідну роль у вдосконаленні страхової індустрії, проте недосконалості та
сповільнення їх розвитку впливають на цілісну систему досліджуваної сфери та не забезпечують
повноцінне та конкурентне використання своїх можливостей. Такі характеристики страхової галузі
породжують безліч невизначеностей та небажаних відгуків про складність в епоху цифровізації
застосовувати пропоновані страховиками продукти, а також провадити з ними ж страхові відносини.
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СУТНІСТЬ БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ ДЛЯ
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ
В зв’язку з постійним розвитком суспільства, впровадженням інноваційних підходів постала необхідність
збільшення продуктивної діяльності компаній. Це проявляється не тільки у випуску нових товарів на ринок чи
удосконалення технологій виробництва, а в розгляді процесів системи управління персоналом (процес пошуку,
залучення та утримання на позиціях висококваліфікованих кадрів). Даний аспект проблем можна вирішити при
побудові ефективного бренду роботодавця (HR-бренду). Сформовані заходи як для співробітників так і для
потенційних працівників здатні надати компанії низку переваг та зростання конкурентоспроможності.
Загалом теорія бренду роботодавця була започаткована у 90-х роках ХХ ст. і відносно недовго
досліджується вченими, проте її актуальність спонукає до нових відкриттів. У 1996 році була
опублікована стаття Саймона Берроу та Тіма Емблера, де вперше автори дали визначення поняття «бренд
роботодавця». Це була спроба встановити можливості використання методів бренд-менеджменту у сфері
управління людськими ресурсами. На думку вчених, бренд роботодавця – це сукупність функціональних,
психологічних і економічних переваг, що їх надає роботодавець і які ототожнюються з ним [1].
Бретт Мінчінгтон визначає бренд роботодавця як імідж організації як чудового місця роботи з точки
зору працівників і зовнішніх ключових зацікавлених сторін [2].
Для глибшого розуміння терміну «HR-бренд» розглянемо наукові підходи до визначення даного
поняття (табл.1).
Таблиця 1
Наукові підходи до визначення поняття «HR-бренд»
№
Автор
Визначення
Білорус Т. В.,
комплекс організаційних, психологічних, функціональних та економічних атрибутів,
1 Фірсова С. Г.
що вирізняють компанію як роботодавця серед інших організацій та забезпечують її
[3, с. 318]
конкурентоспроможність в очах потенційних та існуючих працівників.
Татаревська М.С., сукупність характеристик і якостей системи управління персоналом, які
Сорока О.В.,
відрізняють конкретну організацію від інших та визначають створювані нею
2
Лосікова О.О.
особливі умови для співробітників.
[4, с. 4]
сукупність складових бренду підприємства – роботодавця, а також бренду
Сардак О.В.
3
його персоналу, що забезпечують взаємне узгодження і досягнення цілей
[5, с. 277]
підприємства та наявних і потенційних його працівників.
стійкий, емоційно забарвлений образ підприємства, який характеризує
Цимбалюк С. О.
4
привабливість і конкурентоспроможність його на ринку праці й визначається
[6, с.18]
набором характеристик, що вирізняють підприємство з-поміж інших.
імідж компанії як цілісний образ, комплексне явище, яке об'єднує в собі
Писаревська Г. І.,
корпоративну культуру компанії, реалізацію її стратегії та інше; економічні та
Аграмакова Н. В.,
5
психологічні вигоди, які може отримати співробітник компанії шляхом
Семенченко А. В.
забезпечення можливостей професійного зростання і професійних досягнень
[7, с. 177]
на основі наявних компетенцій.
цілеспрямовано сформовані якості компанії як роботодавця, які асоціюються
Мокіна С. М.
у цільової аудиторії з однозначно позитивним і унікальним набором
6
[8, с. 190]
матеріальних і нематеріальних переваг умов зайнятості, що виділяють дану
організацію на ринку праці.
сукупність економічних, професійних і психологічних вигід, що одержує
Степанова Л. В.,
працівник, приєднуючись до підприємства; спосіб, у який власники/керівники
7 Тужилкіна О. В.
формують ідентичність свого бізнесу, починаючи з базових основ і цінностей
[9, с. 126]
і закінчуючи тим, як вони доносять її до всіх зацікавлених осіб.
Джерело: розроблено автором
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Таким чином, HR-бренд – це сукупність усіх факторів та особливостей компанії, що виділяють її зпоміж інших та надають конкурентну перевагу на ринку праці.
Бренд роботодавця має двоїсту структуру. З одного боку необхідно створювати привабливий образ
підприємства для потенційних працівників, а з іншого – підтримувати та розвивати напрацьований комплекс
успішних заходів для існуючих співробітників. Тому виділяють зовнішній та внутрішній бренд роботодавця.
Мета внутрішнього HR-бренду – формування робочої сили, яка прагне розділяти та дотримуватися
проголошених цінностей компанії й виконувати поставлені організаційні цілі [10, с. 29]. При його
розробці необхідно враховувати думки співробітників. За необхідності залучати їх до процесу створення
нових ідей, реалізації проектів. Дані заходи здатні підвищити позитивний емоційний клімат в організації
та надавати працівникам шляхи до прояву творчого потенціалу.
Важливим аспектом розвитку даного напрямку є створення та дотримання корпоративної культури,
що забезпечить формування цілісності організації. При впровадженні заходів внутрішнього бренду
роботодавця необхідно орієнтуватись на такі цілі [11, с. 296]:
 Утримання талановитих фахівців;
 Забезпечення лояльності персоналу;
 Зменшення плинності кадрів;
 Зниження витрат на найм, навчання та адаптацію персоналу.
Зовнішній бренд роботодавця призначений, у першу чергу, для залучення цільових груп працівників, а також для
підтримки і підвищення ефективності товарного або корпоративного брендів [10, с. 31]. Даний інструмент допомагає
потенційним працівникам створити власні припущення щодо образу організації, створеної в ній атмосфери.
При побудові стратегії розвитку іміджу підприємства показовим фактором є загальне враження. Воно
формується з таких елементів, як інформація про саму організацію, її діяльність, поведінка працівників,
зворотній зв’язок, корпоративна культура, репутація на ринку праці, тощо.
Цілі, які варто досягнути при побудові зовнішнього HR-бренду [11, с. 296]:
 Залучення кваліфікованих працівників;
 Створення привабливого образу компанії як роботодавця на ринку праці і престижного місця роботи;
 Вдосконалення корпоративного іміджу організації.
Варто зазначити, що для досягнення успіху та формуванню ефективного бренду, компаніяроботодавець повинна сконцентрувати увагу на взаємодії комплексу зовнішніх та внутрішніх заходів.
Отже, бренд роботодавця відносно новий напрямок досліджень, але в сучасних умовах підприємствам
необхідно шукати шляхи для підкріплення та зростання своєї позиції на ринку праці. Саме зовнішній та внутрішній
HR-бренд здатен побудувати міцний фундамент для створення позитивного іміджу компанії в очах працівників.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ
ПОКОЛІННЯ Z У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
Загострення соціальних, економічних, демографічних та інших проблем, поряд з критичним станом
екології, вимагають зміни вектора розвитку сучасного суспільства. Одним з основних протиріч є
зіткнення між економічним зростанням і обмеженням використання природних ресурсів. Вирішенням
даного завдання є негайний перехід до збалансованого сталого розвитку, що поєднує рівномірний
економічний, екологічний і соціальний розвиток суспільства.
Міжнародні організації та уряди різних країн світу вже давно задекларували свою прихильність
цінностям сталого людського розвитку. Але на відміну від декларованих цінностей, насправді переважна
частина населення й досі схильні використовувати природні ресурси, завдаючи шкоди природі. Це
призводить до низької результативності виконання глобальних планів. Причину цього ми бачимо у
збережених типових цінностях попередніх етапів цивілізаційного розвитку (цінності індустріального
суспільства, що й досі близькі для значної частини населення), які є протилежними цінностям сталого
розвитку. Необхідно визнати практичну неспроможність планів сталого розвитку через те, що покоління,
народжене у ХХ столітті, не змогло здійснити докорінну трансформацію суспільних процесів. Тому
пильну увагу привертає покоління, народжене наприкінці ХХ-го – на початку ХХІ-го ст. – «Покоління Z».
Поняття цінності належить до міждисциплінарних, причому які розуміються по-різному у різних
дисциплінах (філософії, соціології, психології, економіки та інших.), а й усередині кожної їх, що зумовлює
й різні варіанти трактування цього поняття. Така різноманітність інтерпретацій категорії також
зумовлюється відмінностями у розв’язанні низки проблем суспільного розвитку.
Загалом науковці виокремлюють декілька підходів до трактування категорії «цінності». Згідно із
першим підходом, основна ідея цінностей зводиться до «здатності явищ, процесів поставати засобом
задоволення потреб та інтересів суспільства, сприяти суспільному прогресу і всебічному розвитку
особистості». Другий підхід до розуміння цінностей акцентує увагу на значущості речей, явищ, процесів для
життєдіяльності суспільства та окремої людини [4]. На думку С. В. Матяж, А. О. Березянської: «ціннісні
орієнтації – це певна сукупність ієрархічно пов’язаних між собою цінностей, яка ставить людині
спрямованість його життєдіяльності. Джерелом формування ціннісних орієнтирів є активність особистості,
що визначає рівень прагнень та її орієнтацію у процесі діяльності на досягнення конкретних цілей» [2].
Цінності не змінюються протягом життя та впливають на все: погляди на світ, ставлення до роботи, стиль
споживання, що не може не впливати на розвиток суспільства та формування майбутнього. Тому постає
актуальною проблема виявлення механізму формування ціннісних орієнтирів покоління Z у сучасних умовах
розвитку українського суспільства. Покоління Z – «це молоде покоління новаторів, які вже сьогодні винаходять
нове, а завтра стануть тими, хто змінить наш світ» [1]. Для представників досліджуваного покоління
надзвичайно важливою є «функціональність» та «практичність» усього, що оточує: від ґаджетів до наукових
концепцій; їх визначною особливістю є відкритість до отримання нових знань і видів діяльності [1].
Дослідження ціннісних орієнтирів покоління неможливе без з’ясування їх класифікаційних ознак та видів.
Погоджуючись із науковцями, які досліджували теоретичні аспекти класифікації ціннісних
орієнтирів, слід зазначити про відсутність універсальної класифікації цінностей. Саме тому науковці
класифікують їх по-різному: за об’єктом засвоєння: матеріальні, морально-духовні; за рівнем
узагальненості: абстрактні, конкретні; за змістом діяльності: пізнавальні, предметно-перетворювальні; за
метою засвоєння: альтруїстичні, егоїстичні; за способом вияву: стійкі, ситуативні тощо [2].
Слід зауважити, що на початку ХХІ ст. на тлі кризових процесів та пандемії, відбувається процес
формування інформаційно-цифрового суспільства на основі цифрових технологій, покращення якого
можливе за умови досягнення динамічної стабільності економічної, політичної та соціальної сфери, що
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більше відповідає моделі сталого розвитку, ніж в індустріальному суспільству. Створення, просування та
споживання продуктів цифрових технологій відрізняються від промислових. Зміна усталених процесів
вимагає докорінної трансформації свідомості людей, зміни ціннісних пріоритетів.
Результати аналізу вітчизняної наукової літератури свідчать про те, що тривалий час однією із чітко
виражених особливостей сучасного українського суспільства є «відсутність консенсусу щодо визначення
фундаментальних національних цінностей, а також орієнтирів подальшого розвитку» [4].
Різнонаправленість ціннісних орієнтирів окремих груп українського суспільства створює суспільне
напруження, яке у свою чергу породжує різні соціальні конфлікти. Недосконалість і невідповідність
системи ціннісних орієнтирів українського суспільства сучасним історичним подіям призводить до
виникнення низки негативних соціально-економічних явищ [4].
Таким чином, покоління Z, на відміну від попередніх поколінь, є першим глобальним поколінням,
формування і вплив подій на яке в Україні співвідноситься з процесом формування у зарубіжних країнах.
Розвиток покоління Z відбувається під впливом трансформації як технологічної, так і соціальної сфер із
динамічно нестабільними економічними та політичними умовами у всьому світі. За таких обставин,
питання забезпечення справедливого та стійкого соціально-економічного розвитку постає на перший
план [3]. Підґрунтям дієвої політики сталого людського розвитку має бути комплексне дослідження стану
та ключових проблем українського покоління Z, а також діагностики ціннісних пріоритетів представників
покоління Z. Отже, перспективами подальших наукових досліджень має бути розроблення
інструментарію визначення ціннісних орієнтирів покоління Z, особливістю якого має бути урахування
головних складових сталого людського розвитку, що створить інформаційне підґрунтя для своєчасного
коригування стратегій і програм сталого людського розвитку.
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Жуковська К.Ю.,
студентка кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР В УКРАЇНІ
Надання банківських послуг – це фундамент на якому тримається уся діяльність будь-якого банку. З
метою збільшення рівня конкурентоспроможності банки повинні постійно проводити моніторинг
поточної ситуації на ринку, стежити за інноваціями в економіці, а також запроваджувати власні нові
технологічні продукти та послуги. Активний процес цифровізації економіки впливає на всі її галузі, і
банківський сектор не є виключенням. Трендовим напрямом розвитку у даній сфері в Україні став
Інтернет-банкінг. У сучасному світі люди використовують онлайн-банкінг замість відвідування фізичних
відділень. У новій економіці інновації дозволяють користувачеві здійснювати фінансові операції через
Інтернет. Завдяки активному розвитку інформаційно-комунікаційних технологій онлайн-банкінг став
популярним ще до пандемії, хоча, безумовно, пандемія Covid-19 тільки прискорила процес імплементації
ІКТ у буденне життя населення України.
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Кількість операцій, млн шт

Як зазначають експерти у Дія.Бізнес Інтернет-банкінг (онлайн/веб-банкінг) – один із видів дистанційного
банківського обслуговування, який надає доступ до рахунків та банківських операцій у режимі реального часу
засобами Інтернет (за допомогою комп’ютера, планшету або телефону). Це поняття також відоме як «онлайнбанкінг» та «веб-банкінг». Слід зауважити, що мобільний-банкінг не є тотожним поняттям до вищенаведених,
адже він є різновидом Інтернет-банкінгу [5]. За допомогою спеціального мобільного додатку, який
встановлений на смартфон, користувач має доступ до рахунків та банківських операцій. Іншими словами –
онлайн-банкінг, це відділення банку, що знаходиться у Вашому смартфоні чи комп’ютері.
Даний сервіс пропонує користувачам скористатися такими фінансовими операціями в Інтернеті:
сплатити податки та комунальні платежі, відкрити депозит, обміняти валюту, здійснити грошові
перекази, поповнити мобільний рахунок.
Сучасний стан онлайн платежів можна побачити на рис. 1. На діаграмі можемо побачити позитивну
тенденцію до збільшення кількості операцій з оплати товарів і послуг, а також переказів коштів з картки
на банківський рахунок, використовуючи засоби Інтернету.
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Рис. 1. Операції здійснені через мережу Інтернет
Джерело: складено автором самостійно на основі [3].
Серед українських банків, які надають послуги Інтернет-банкінгу слід зазначити такі, як: ПриватБанк, Перший
Український Міжнародний Банк, Альфабанк, Monobank, Укрсоцбанк, Ощадбанк, КредітАгрікольБанк [1].
Завдяки автоматизації деяких банківських послуг банки отримують більше доходу і стають більш
конкурентоздатними. Нові технології вражають. Хто б міг подумати, що зараз можна оформити картку за
декілька хвилин, не звертаючись до фізичного відділення банку або здійснити грошовий переказ іншій
людині за кілька секунд.
Якщо Ви є новачком у користуванні онлайн-банкінгом, то пропоную переглянути основні переваги
та недоліки такого сервісу (рис. 2).
Однією із найпоширеніших переваг онлайн-банкінгу є його відносна зручність серед клієнтів.
Наприклад, батьки хочуть передати гроші свої дитині, яка навчається в іншому місті, тоді вони можуть
зробити це декількома шляхами: або поїхати в інше місто і передати кошти особисто, або звернутися до
найближчого відділення банку, або переказати гроші на картку за допомогою мобільного додатку.
Очевидно, що останній спосіб є найшвидшим, проте саме тут виникає проблема серед клієнтів, які мають
недостатній доступ до смартфонів та Інтернету.
Слід звернути увагу на ще одну перевагу – це доступність. Ви можете оплачувати послуги/товари,
або переказувати кошти на інші картки, або здійснювати операції з будь-якого місця у режимі реального
часу, навіть уночі, або у святкові дні, коли відділення банків не працюють. Єдине, що Вам потрібно це
девайс та підключення до Інтернету.
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Рис. 2. Переваги та недоліки онлайн-банкінгу
Джерело: складено автором самостійно.
Незважаючи на низку переваг, на жаль, існує багато шахраїв, які всупереч законам можуть чинити
кримінальні дії стосовно Ваших коштів на картках. З метою протидії цього явища було розроблено програму
ШахрайГудбай, яку організував Національний Банк України. ШахрайГудбай – це інформаційна кампанія, мета
якої – навчити українців правилам безпеки безготівкових та онлайн-платежів. Даний проект інформує
населення України та надає рекомендації щодо захисту їх персональних коштів від злочинних дій [4].
Попри те, що онлайн-банкінг розвивається швидкими темпами та поступово завойовує ринок, все
таки є чимало людей, які не використовують новітніх технологій та віддають перевагу традиційним
відділенням банків для отримання певних послуг чи консультацій.
У межах даної тематики слід додати, що існують більш новітні види банків. Необанки – банки нового
типу, які ще називаються «банками-челенджерами». Нові види банків пропонують банківські послуги
виключно в онлайн режимі, тобто вони функціонують без фізичних відділень. Необанки збудовані з чистого
аркуша на нових технологічних платформах. Як правило, такі банки пропонують вищі відсоткові ставки,
нижчий рівень комісій (або їх відсутність) і вищий клас обслуговування та підтримки. Не маючи у себе
багажу у вигляді застарілої ІТ-інфраструктури, нові гравці мають більше можливостей створювати сучасні
банківські продукти [2]. Яскравим прикладом нового виду банку є Monobank, який був створений в Україні
у 2017 році. Такі українські необанки, як: Izibank, O.Bank, Todobank були створені у період з 2019 по 2021 рр.
На мою думку, збільшення кількості необанків в Україні зумовлено зростанням попиту на цифрові
банківські послуги з боку молодих споживачів, а також зростанням рівня довіри з боку споживачів різного віку.
Не можна не згадати про те, що пандемія коронавірусу, яка розпочалась у кінці 2019 року в Китаї і потім охопила
весь світ, кардинально змінила буденне життя населення кожної країни. Численні локдауни по всьому світу
змушували залишатися людей вдома та не виходити на вулицю без вагомої на це причини. Із запровадженням
таких заходів можна сказати, що людям стало набагато зручніше виконувати певні завдання дистанційно,
зокрема, сплачувати рахунки, відкрити депозит чи оформити кредит, використовуючи різні девайси.
Підсумовуючи усе вищесказане, можу зробити висновок, що активний процес цифровізації торкнувся усіх
сфер економіки, у тому числі й банківського сектору. Онлайн-банкінг – сучасна тенденція, яка досить швидко
розвивається в Україні та у всьому світі. Зважаючи на низку переваг та можливостей онлайн-банкінгу, ми
переконані, що із закінченням пандемії кількість користувачів таких сервісів щороку буде зростати. Орієнтація
українських банків на цифровізацію сприяє розвитку банківської системи та економіки загалом.
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ І ПРОЦЕСАМИ
Теорія управління економічними системами включає основні поняття, принципи та концепції управління,
зміст та форми видів управлінської діяльності, склад та зміст факторів зовнішнього та внутрішнього середовища
організацій, структуру та ієрархію процесів та підсистем управління, склад та взаємодію функцій управління,
склад та зміст показників ефективності управлінської діяльності [1]. Основний напрямок розвитку теорії
управління – це формулювання законів доцільної людської діяльності щодо перетворення інтелектуальних та
матеріальних ресурсів у продукти для забезпечення високої якості життя людини.
В результаті досліджень, проведених автором, було виділено елементи організації, основні об'єкти та
процеси та інші структурні елементи економічних систем типу «організація». Структура системи
управління включає підсистеми (процеси), функціонально-керуючі блоки (підпроцеси), функціональні
завдання управління (ФЗП), функціональні процедури управління (операції). З цього питання досягнуто
певної згоди у науковій літературі. Ці елементи можуть бути виділені за різними ознаками. Найбільш
надійно це робиться одночасно за функціональною та процесною ознаками.
Функцій управління, на думку автора, дев'ять: нормування, прогнозування, планування, організація,
облік, контроль, аналіз, регулювання, координація [2]. Послідовне рішення ФЗУ у межах одного об'єкта
(процесу) чи якихось їх частин власне і є управлінську діяльність.
Методологія управління економічними системами займається процесом використання знань у практичній
діяльності, а також отриманням знань на основі практичної діяльності та перенесенням їх у теорію. В основі
знання про методи управління лежать онтологічні уявлення про мислення та діяльність. Знання, що
використовується управлінцем, має 3 складові: онтологічну, тобто сутнісні характеристики; ідентифікуючу –
специфічні характеристики даного об'єкта; ситуаційну – показники, специфічні для цього часу.
Необхідність двох останніх складових потребує дослідження ідентифікації об'єкта та аналізу ситуації [3].
Перше може бути виконано як заздалегідь, так і безпосередньо, а друге лише у процесі самої
управлінської діяльності. Тому складовою методології менеджменту є дослідження, що забезпечують
отримання тимчасової та ситуаційної (просторової) складових процесів та об'єктів організації.
Сучасна методологія управління повинна оснащувати мислення управлінця засобами побудови
ланцюжків знань, що дозволяють отримати необхідні поняття, синтезуючи їх з різних предметних
областей, а потім використовуючи для пояснення феноменів, що спостерігаються і прогнозуються, і
управління ними [4]. Методологія групує існуючі методи за функціями управління, видами та типами
управління в соціальних та економічних середовищах, процесів та їх частин та інших ознак.
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АНАЛІЗ РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ
У харчовій промисловості України кондитерський сектор є одним з найбільш розвинутих. Нині обсяги
виробництва в даній сфері дають змогу не лише забезпечувати внутрішній попит на кондитерську продукцію в
Україні, а також створювати значний експортний потенціал. Продукцію кондитерського ринку умовно поділяється
на три групи - борошняні, шоколадні та цукрові кондитерські вироби. Цукрові – група включає карамельні цукерки,
желейні цукерки, зефір, ірис, пастилу, східні солодощі тощо. Шоколадні – батончики, шоколадні цукерки,
шоколадні плитки тощо. Борошняні – тістечка, торти, пряники, печиво, бісквіти, вафлі тощо.
Важливим фактором під час вибору споживача є виробник, слід відзначити, що перевага у
кондитерських виробах з боку українського покупця зазвичай віддається вітчизняному виробнику. Ця
переважність обумовлена такими чинниками: ціна (вітчизняні вироби набагато доступніші за імпортні);
якість (українські компанії пропонують широкий вибір продукції з високою якістю, відповідно до вимог
міжнародних стандартів системи менеджменту якості ISO 9000 та ISO 9001, а також системи менеджменту
безпеки продуктів харчування ISO 22000; компанії мають розвинену систему контролю якості та безпеки як
за сировиною, так і за готовою продукцією на всіх етапах виробництва, що підтверджується відповідним
сертифікатом та маркуванням про проходження добровільної сертифікації продукції) [2].
За статистичними даними 2020 р. відзначено, що лідером галузі кондитерських виробів є підприємство
«Roshen», захопивши четверту частину усього ринку. Хоча останнім часом прослідковується незначна втрата
частки ринку, але це ніяким чином не відображається на діяльності компанії. До ланки найпопулярніших
українських виробників також відносяться такі компаніі: «Millenium», «Конті», «АВК».
На ринку кондитерських виробів України є перспектива розвитку як для діючих підприємств, так і
для новостворених. За даними, представленими Державною службою статистики України, роглянемо
динаміку обсягів реалізованої продукції (кондитерських виробів) суб’єктами господарювання за період з
2016 р. по 2019 р. (табл. 1) [1].
Таблиця 1
Динаміка кількості діючих суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва
та реалізації кондитерських виробів в Україні у 2016-2019 рр., од
Назва
2016 2017 2018 2019
Виробництво хліба, хлібобулочних виробів, борошняних
4055 4020 4250 4491
кондитерських виробів, тортів, тістечок нетривалого зберігання
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних
906
867
895
911
кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 270
309
314
341
Всього:
5231 5196 5459 5743
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Кількість українських підприємств, які здійснюють діяльність на ринку кондитерських виробів
протягом досліджених років зросла на 512 од. або 9,8%. Станом на кінець 2019 р. їх кількість становила
5743 од. протии 5231 од. у 2016 р. Найбільша кількість діючих суб’єктів господарювання спостерігається
за такими видами – хліб, хлібобулочні вироби, борошняні кондитерські вироби, торти, тістечка
нетривалого зберігання – 4491 од. у 2019 р.
Наразі виробники кондитерської продукції вкладають багато коштів у розробку нових технологій на
інноваційні продукти, акцентуючи увагу на безпеці продукту для здоров’я споживачів, а також на користь
для організму людини, що вимагає від виробника пристосовування до таких тенденцій – екологізації
споживання. Вагомий вплив до вихіду України на міжнародні ринки кондитерської продукції відіграло
підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС та сертифікацію продукції відповідно до міжнародної
системи менеджменту якості ISO 9000, ISO 22000 та міжнародним стандартом IFS. Усі ці заходи надали
можливісті вітчизняним підприємствам експортувати свою продукцію до країн ЄС та міжнародні ринки і
тим самим нарощувати обсяги виробництва кондитерської продукції та завойовувати нові ринки збуту [4].
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Рис. 1. Позиції українських кондитерських підприємств у рейтингу GlobalTop 100 CandyCompanies
За статистичними даними список найвагоміших українських виробників кондитерської продукції
складають компанії «Roshen», «АВК», «Конті», «БісквітШоколад», «Грона», «КФ Лагода», «Жако».
Незважаючи на зменшення обсягів виробництва, компанії «Roshen», «АВК», «Конті» входять у топ-100
виробників кондитерської продукції у світі (рис.1). За рейтингом «Candy Industry 2018» позиції
українських підприємств – виробників кондитерської продукції розподілись таким чином: – «Roshen» –
25 місце (обіг становить $800 млн.); – «Konti Group» – 43 місце (обіг становить 473 млн. дол); – «АВК» –
64 місце (обіг становить 269 млн. дол) [3].
Українські підприємства-лідери експортують свою продукцію на ринки різних країн – продукція
підприємства «КОНТІ» з успіхом експортується більш ніж в 20 країнах світу: Німеччина, Ізраїль, Польща,
Латвія, Греція, Ірак, Ємен, Азербайджан, Грузія, Естонія та інші, а загальний обсяг продажів АТ «ВО
«КОНТІ»» за 2020 рік становив 178 млн. Доларів США.
Незважаючи на те, що більше 95% ринку кондитерської продукції займають вітчизняні товари,
продукція з країн-імпортерів також користується постійним попитом серед споживачів, її кількість також
зростає. Зараз на українському ринку представлені іспанські, польські, турецькі, німецькі й голландські,
бельгійські, австрійські солодощі тощо. Імпортовані товари мають конкурентоспроможні якість та ціну.
У 2016 р. було імпортовано більше 40 тис. кондитерських виробів, а з листопада 2019 р. по січень 2020 р.
частка імпортованих солодощів в Україні збільшилась майже вдвічі завдяки зниженню курсу долара [8].
Таким чином, можна зазначити, що на сучасному етапі залишається необхідність постійного аналізу
стану та перспектив розвитку міжнародного ринку кондитерських виробів для України, та необхідності
дослідження його тенденцій. Адже, для того щоб конкурувати з міжнародними лідерами кондитерської
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галузі, українським підприємствам потрібно здійснювати пошук напрямів підвищення
конкурентоспроможності своєї продукції, підвищення якості за вимогами європейських стандартів, та
врахування факторів впливу на попит споживачів. Незалежно від того, що українські виробники входять до
топ-100 світових виробників кондитерської продукції, все ж для закріплення на світовому ринку основний
акцент потрібно робити на розкрутку власних брендів та введення новинок з незвичайними смаками, які
можуть зацікавити закордонних покупців. Кондитерська галузь України потребує фінансової підтримки з
боку держави, шляхом втілення у життя ефективної політики з підтримки виробників та подальше залучення
інвесторів, адже ця галузь є досить перспективною, а отже, інвестиційно привабливою [6].
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ОБЛІК ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Головною метою роботи кожного підприємства є збільшення отриманого прибутку, що реалізується
серед іншого і шляхом побудови ефективної системи управління витратами. Одним із основних факторів,
від якого залежить досягнення цієї мети, виступає організація обліку за центрами відповідальності.
Ключовим терміном в концепції обліку за центрами відповідальності є поняття «центр
відповідальності», сутність якого можна стисло охарактеризувати так:
- центр відповідальності є, як правило, але не обов’язково, відокремленою організаційною
одиницею підприємства;
- результати роботи центру відповідальності обов'язково вимірюються і контролюються
керівником такого центру;
- керівник центру несе пряму персональну фінансову відповідальність за результати діяльності
підконтрольного йому підрозділу та ефективне використання останнім наданих йому ресурсів.
Управління витратами за центрами відповідальності вимагає організації потоку інформації,
необхідної для ухвалення оперативних управлінських рішень. У зв’язку з цим система центрів
відповідальності має бути пов’язана не тільки з організаційною, але й з фінансовою структурою
підприємства і охоплювати усі їїні рівні; забезпечувати контроль і визначати відповідальність за динаміку
витрат, товарообороту і прибутку; сприяти не допущенню перевитрат за окремими видами ресурсів
шляхом ухвалення адекватних управлінських рішень.
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Отже, до основних завдань обліку витрат за центрами відповідальності слід віднести:
- виокремлення центрів відповідальності відповідно до організаційної/фінансової структури
суб’єкта господарювання;
розробка робочого плану рахунків;
- окреслення складу підконтрольних показників, за якими встановлюється персональна
відповідальності менеджерів окремих центрів відповідальності, обґрунтування їх нормативних значень та
відображення в системі бюджетів;
- контроль фактичного виконання підконтрольних показників, виявлення відхилень та
встановлення їх причин;
- оцінювання діяльності керівників центрів з урахуванням досягнутих результатів та виявлених відхилень.
Стрижневим елементом обліку відповідальності є формування архітектури центрів відповідальності.
При цьому центри відповідальності визначаються кожним підприємством індивідуально залежно від
його розміру, технологічних та організаційних особливостей діяльності та складу показників, які
контролюються на певному рівні управління.
При формуванні архітектури центрів відповідальності керуються наступними принципами:
- урегульованість, тобто у складі центрів відповідальності виокремлюють лише ті показники, які
безпосередньо характеризують їх діяльність;
- підконтрольність, що означає закріплення за керівниками центрів відповідальності лише
підконтрольних їм показників;
- підзвітність, тобто звітування за результати виконання планових (бюджетних) показників через
формування контрольних звітів [1, с. 371].
При виокремленні центрів відповідальності основна увага, насамперед, необхідно зосередити на
вивченні та аналізі рівня повноважень та обов’язків керівників відповідних структурних підрозділів, а
також функцій, що виконують ці підрозділи. Таким чином, залежно від підконтрольності показників,
характерних для окремих структурних підрозділів підприємства, центри відповідальності поділяють на
центри витрат, центри прибутку та центри інвестицій. Їх основні риси та найбільш поширені показники,
що використовуються для оцінювання їхньої діяльності, представлено у табл 1.
Таблиця 1
Види та характеристика центрів відповідальності
Центр
Характеристика
Показники оцінювання діяльності
відповідальності
Центр витрат
Підрозділи генерують витрати, але не  затверджені
показники
оцінювання
отримують доходів
(номенклатура
продукції,
обсяги
виробництва,
витрати
на
одиницю
продукції);
 розрахункові показники оцінювання
(чисельність
персоналу,
кількість
використаної сировини. норматив витрат на
обслуговування обладнання тощо)
Центр прибутку Підрозділи
несуть
витрати
і  прибуток;
отримують доходи, але їхні керівники  рівень чистого обігового капіталу;
не мають права приймати рішення  нефінансові показники, пов’язані з
щодо інвестування
задоволенням клієнтів
Центр інвестицій Підрозділи несуть витрати і отримують  рентабельність інвестицій (ROI)
доходи, і їхні керівники мають права  економічна додана вартість (ЕVA)
приймати рішення щодо інвестування
Джерело: згруповано за інформацією [2, 3]
Центри витрат займають 90% усіх центрів відповідальності будь-якого підприємств. В основу їх
виокремлення покладено групування витрат за місцями виникнення. Диференціація місць виникнення витрат
підприємства за операціями технологічного циклу та функціональним призначенням потребує виокремлення
центрів відповідальності, пов’язаних як безпосередньо зі здійсненням торгівельної діяльності, так і з
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організацією та управлінням такою діяльністю. У зв’язку з цим необхідно виокремити основні центри витрат
(результат діяльності яких використовується зовнішніми клієнтами) та обслуговуючі центри витрат (діяльність
яких спрямована на підтримання бізнесу, а її результати споживаються всередині підприємства).
За характером підконтрольності показників центри відповідальності поділяються на:
1) центр стандартних (технологічних) витрат - структурний підрозділ підприємства, в якому може
бути встановлений прямий зв'язок між витратами та результатами діяльності. для таких витрат можна
встановити норми щодо використання окремих видів ресурсів, а тому їх легко проконтролювати;
2) центри дискретних витрат - центр витрат, прямий зв'язок між витратами та результатами
діяльності якого неможливо визначити.
Для оцінювання ефективності функціонування центрів відповідальності необхідно складати контрольні
звіти за кожним центром відповідальності, де надавати інформацію про результати фактичного виконання
бюджетних (еталонних) показників. Це надасть можливість керівництву вирішувати наступні завдання:
- оцінювати результати роботи окремих сегментів підприємства (видів послуг, груп клієнтів,
сегментів ринку тощо);
- здійснювати контроль витрат шляхом їх планування та обліку за центрами відповідальності;
- оцінювати діяльності підприємства не лише за кількісними (фінансовими), але й за якісними
(нефінансовими) показниками.
Прозорий формат Звіту втілює механізм багаторівневого контролю за виконанням бюджетних
показників керівниками різних рівнів управління. Відтак, керівництво може оцінити діяльність кожного
структурного підрозділу, визначити його місце в системі отриманих підприємством показників в цілому,
виявити «слабкі ланки» у складі технологічних операцій щодо реалізації продукції та виявити менеджерів,
діяльність яких є не результативною.
Наостанок слід зазначити, що міра використання принципів управління витратами за центрами
відповідальності для кожного підприємства є індивідуальною, оптимальний варіант побудови системи
центрів відповідальності визначається лише після детального аналізу специфіки його діяльності. Чим
вищим є ступінь диференціації центрів відповідальності на підприємстві, тим кращим є контроль за
використанням ресурсів і визначенням собівартості. Своєю чергою, високий рівень диференціації
пов’язаний з підвищеними витратами на ведення обліку і контролю.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Голов С.Ф. Управлінський облік : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 534 с.
2. Білик М.Д. Методичні підходи до формування центрів фінансової відповідальності на
підприємстві. Формування ринкових відносин в Україні (укр.). 2007. № 12. С.40-43.
3. Вербовецька С.Г. Формування центрів відповідальності в системі бюджетування підприємства.
Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 3. T. 3. С.46–49.
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БЕНЧМАРКІНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ УКРАЇНСЬКОГО ІТ-СЕКТОРУ
Світ не стоїть на місці, країни все більшими зусиллями відвойовують лідерські позиції, тим самим
стимулюючи зростання конкуренції на світових ринках та актуалізуючи необхідність пошуку нових
напрямів щодо підвищення конкурентоспроможності окремих галузей та секторів економіки, особливо у
перспективному ІТ-напрямку. Технології вже змінюють реальність бізнесу і впливають на глобальну
економіку, стаючи її драйвером. Є вагомі підстави вважати, що наступне десятиліття стане часом
особливо інтенсивних змін у розвитку людського капіталу й технологій [9].
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Серед інструментів управління конкурентоспроможністю підприємства практичний інтерес із погляду
універсальності застосування на стратегічному й тактичному рівнях викликає бенчмаркінг. За своїм
функціональним призначенням він має велику кількість переваг порівняно з іншими інструментами, зокрема
з урахуванням необхідності проведення підприємствами ґрунтовних маркетингових досліджень показників
діяльності їхніх конкурентів, аналізу методів ведення бізнесу та конкурентної позиції на ринку.
Актуальність використання бенчмаркінгу підтверджується результатами опитувань, проведених
консалтинговою компанією Bain & Company, згідно з якими бенчмаркінг знаходиться в ТОП-10 практик
управління з 2000 до 2015 рр., причому в 2008, 2010, 2011 рр. він посідав перше місце в рейтингу [10].
Для врахування характеристик бенчмаркінгу під час управління конкурентоспроможністю
підприємства проаналізуємо підходи до трактування його сутності (табл. 1).
Дослідивши та вивчивши всі вищезазначені підходи досліджень бенчмаркінгу, можна дати єдине
визначення, а саме: бенчмаркінг – це інструмент менеджменту, що використовує порівняння даних
власного і конкуруючих з ним підприємств, які займають передові позиції в певному сегменті економіки
і виокремлення та запровадження найкращих практик для розвитку власного підприємства.
Бенчмаркінговий підхід особливо актуальний як інструмент управління у конкурентному
економічному середовищі, де підприємства чи окремі сектори економіки розвиваються та потребують
еталонних зразків у ролі орієнтира. Одним із таких секторів економіки країни, який розвивається найбільш
динамічно, є сектор інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ). Цей сектор має потенціал стати
драйвером для інших галузей економіки. У сфері ІКТ працює понад 510 тис. осіб і генерується 25% всього
експорту послуг України [9]. Експорт IT-послуг приніс в українську економіку за підсумками 2020 понад
$5 млрд, та став найбільшою категорією експорту послуг в країні з показником частки в 8,3% [8].
За прогнозами експертів IT Ukraine Association, ІТ-ринок України стабільно зростатиме на 22–30%
щороку, а кількість фахівців збільшиться у два рази до 2024 року. До 2030 року Україна має стати
найбільшим розробником і постачальником ІТ-продукції у Європі [9]. Для імплементації даної стратегії
необхідно провести активізацію розвитку ІТ-сектору, тому проведемо SWOT-аналіз та визначимо потенціал
ІТ-сектору України на основі аналізу фактичного стану ринку ІТ та прогнозів його динаміки (табл. 2).
Таблиця 1
Теоретичні підходи щодо визначення сутності бенчмаркінгу
Автор
Визначення поняття «бенчмаркінг»
Ціле орієнтована й цілеспрямована діяльність із системного вивчення виміру й оцінки
результатів діяльності складних соціально-економічних систем і їх порівняння з
О. Бобровська
результатами діяльності лідерів у соціальноекономічному й технологічному просторі їх
[1, с. 8]
існування з метою одержання інформації, корисної для покращення власної діяльності
завдяки впровадженню в неї найкращих практик сучасних ділових методів.
Перманентний, безперервний процес порівняння товарів (робіт, послуг), виробничих
С. Крамарчук,
процесів, методів та інших параметрів досліджуваних фінансових та не фінансових
Н. Лубкей [5]
структур з аналогічними об’єктами інших структур.
Метод управління ефективністю різних сфер діяльності (виробництва, збуту, логістики,
фінансів, кадрової політики та ін.), заснований на порівняльному аналізі роботи компанії
А. Гончарук
з кращими представниками галузі (або інших галузей), який полягає в оцінці власної і
[3, с. 253]
галузевої ефективності, ідентифікації та вивченні роботи галузевих лідерів і
впровадження найкращих галузевих досягнень у свою діяльність.
Процес запозичення конкурентних переваг і підвищення конкурентоспроможності
Ю. Двірко
підприємств завдяки пошуку, вивчення та адаптації найкращих методів реалізації бізнес[4, с. 113]
процесів із метою підвищення ефективності їх функціонування.
Продукт еволюційного розвитку концепції конкурентоспроможності, що передбачає
Ж. Горностаєва
розробку програми поліпшення якості на основі порівняльного аналізу своїх показників
[7]
роботи з аналогічними показниками конкурентів.
М. Бублик,
Нескінченний процес порівняння товарів (робіт та послуг), методів, технологій та інших
М. Хім’як
параметрів досліджуваного підприємства з аналогічними об’єктами кращих підприємств
[2, с. 137]
певної галузі.
Джерело: розроблено автором
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ІТ- індустрії бракує кваліфікованих фахівців, тоді як складність IT-проєктів і рішень зростає. Аби
залишатися жаданими на міжнародному ринку інженерам важливо поліпшувати свої навички, а
компаніям – допомагати їм в цьому. Сучасність диктує нові тенденції: технології швидше проникають в
бізнес, а цифровізація й автоматизація стали необхідністю. Промислова революція 4.0 допомагає
впроваджувати у виробництво інновації та змінює роль фахівця в процесах – машини виконують
завдання, а людина управляє ними.
З розвитком автоматизації в бізнесі у людей з'явиться більше ресурсів і свободи для вирішення
складних стратегічних завдань. Технології вже змінюють реальність бізнесу і впливають на глобальну
економіку, стаючи її драйвером. І українська IT-індустрія розвивається і робить свій великий вклад в
цифрову трансформацію, зміцнюючи технологічні позиції країни на світовій арені [8].
Таблиця 2
SWOT-аналіз ІТ-сектору України
Сильні сторони
Слабкі сторони
1) високий рівень кваліфікації сертифікованих 1) низький рівень витрат на ІТ-сервіс на
middle та senior ІТ-фахівців;
внутрішньому ринку;
2) зростання кількості талановитої молоді, значна 2) низьке використання ІКТ державою та бізнесом;
кількість безкоштовних технічних курсів та 3) низький рівень проникнення Інтернету, яке
програм від провідних ІТ-компаній EPAM, Genesis, становить менше 45%;
SoftServe, Globallogic;
4) недостатня кількість вітчизняних клієнтів,
3) велика пропозиція відносно дешевих IКТ превалювання
іноземних
стартапів
серед
ресурсів, значний обяг ринку праці;
замовників ІТ-послуг;
4) значні перспективи для розвитку ринку ІТ- 5) слабкий рівень розвитку інфраструктури;
аутсорсингу;
6) висока фрагментарність ІТ ринку;
5) розвиток ІКТ є одним з головних напрямків 7) відплив висококваліфікованих кадрів;
розвитку згідно стратегії 2030 [9];
8) негарантовані права інвесторів та власності.
6) високий рівень оплати праці та відповідно висока
вмотивованість ІТ-спеціалістів;
6) наявність великої кількості як міжнародних
компаній, так і невеликих українських стартапів на
вітчизняному ринку;
7) відносно дешеві мобільні та інтернет-послуги.
Можливості
Загрози
1)
співпраця
з
іноземними
клієнтами 1) на ринку присутні сильні конкуренти;
та налагодження постійних зв’язків;
2) міграція кваліфікованих спеціалістів;
2) надходження інвестицій в країну у вигляді 3) зміни у системі оподаткування;
іноземної валюти;
4) скорочення внутрішнього попиту на ІТ через
3) забезпечення високого ступеня покриття та перенасичення ринку;
проникнення цифрової інфраструктури;
5) скорочення ІТ-бюджетів українських підприємств;
4) поширення глобального та якісного інтернет- 6) високий рівень плинності ІТ-кадрів;
покриття завдяки популяризації мобільних пристроїв; 7)погіршення політико-економічної ситуації в
5) цифровізація може стати каталізатором для Україні, відтік іноземних інвестицій, економічна
створення додаткових 700 тис. нових робочих місць [9]; рецесія;
6) прогнозоване зростання внутрішнього ринку ІТ 8) низький розвиток інноваційних галузей;
на 200% до 2030 року за рахунок підвищення попиту 9) поява конкурентів на потенційних ринках.
через корпоративну та державну цифровізацію;
7) трансформація індустрії з IT у High-Tech.
Джерело: розроблено автором на основі [6, c.80]
Отже, проведений SWOT-аналіз підтверджує високу конкурентність українського ІТ-ринку, що
актуалізує використання бенчмаркінгового підходу до підвищення ефективності діяльності суб’єктів ІТсектору. Практична реалізація бенчмаркінгу дозволить вийти ІТ-підприємствам, і українській економіці
на новий рівень, що у довгостроковій перспективі дасть можливість конкурувати вітчизняним
підприємствам на міжнародній арені у сфері надання ІТ- послуг.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Процес управління ризиками є чи не найбільшим викликом сучасності, враховуючи постійні кризові
явища та наявність великої кількості фінансових інструментів, які все частіше використовуються як
інструменти фінансового ризик-менеджменту. Фінансові ризики супроводжують всі види діяльності, тому
особливо актуальними є питання розвитку як загального фінансового ризик-менеджменту, так і для
специфічних галузей чи типів підприємств. Проблематика ризикології, а саме, запровадження джерельної
бази для визначення фінансових ризиків та обумовлення кількісних методів оцінки ризиків досліджувалась
багатьма зарубіжними вченими, такими як І. Бланк, Д. Кейнс, Г. Марковіц та У. Шарп. Серед українських
вчених варто виділити Ю. Ананьєву, О. Грачову, Х. Гріценко та С. Нескородєва, праці яких стосуються
методології управління фінансовими ризиками. Р. Пікус та Н. Приказюк, в свою чергу, у своїх
напрацюваннях визначали зміст і характеристику ризиків, а також методичні підходи до їх управління.
Метою роботи є визначення сутності категорії «фінансовий ризик-менеджмент» як напрямку
діяльності будь-якого підприємства в умовах сучасних викликів.
В міру поширення фінансових ризиків в різні сфери діяльності, а також їх руйнівного характеру,
особливо актуальним питанням сучасності стало питання розвитку фінансового ризик-менеджменту як
елементу нормального функціонування підприємства. З огляду на зазначене, доцільно з’ясувати сутність
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поняття «фінансовий ризик-менеджмент». З цією метою варто спочатку визначити сутність таких базових
категорій, як «фінансовий ризик» та «ризик-менеджмент».
Поняття фінансового ризику та розкриття його сутності знайшло своє відображення у численних
працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, А. І. Бланк визначив «фінансовий ризик» як
«результат вибору його (підприємства) власниками або менеджерами альтернативного фінансового
рішення, спрямованого на досягнення бажаного результату фінансової діяльності за ймовірності
понесення фінансових утрат за умов реалізації» [1, с. 20]. Тобто, вчений визначив дану категорію як
діяльність, акцентувавши увагу на досить суб’єктивну залежність між результатом фінансової діяльності
та діями зацікавлених осіб. Ч. Ф. Лі та Дж. І. Фіннерті визначили дану категорію як «ризик того, що
компанія не зможе погасити свої зобов'язання і буде оголошена банкротом», наголосивши на
практичному аспекті категорії та результаті [2, с.145]. І. Д. Фаріон, в свою чергу, визначила «фінансові
ризики» як «ризики, які супроводжують фінансову діяльність підприємства та формують великий
портфель ризиків», досить чітко виокремивши практичну складову даної категорії [3, c.448]. Досить
вдалими, на нашу думку, є визначення В. М. Шелудько, яка розглянула категорію «фінансовий ризик» з
різних аспектів, виокремлюючи її результативний характер, а саме «невизначеність в отриманні
майбутніх прибутків» або «ризик упущених можливостей» [4].
Категорія «фінансовий ризик-менеджмент», в свою чергу, була розглянута через категорію «ризикменеджмент», адже в економічній літературі ризики здебільшого стосуються ймовірності фінансових втрат.
Наприклад, В. В. Лук’янова та Т. В. Головач розглядають «ризик-менеджмент» як «комплекс
управлінських дій та заходів впливу на суб’єкти господарської діяльності, який забезпечує максимально
широке охоплення можливих ризиків, обґрунтоване прийняття і доведення їх впливу до оптимально
можливих меж для зниження ймовірності настання стохастичних (випадкових) негативних дій і
нейтралізації їх наслідків», наголосивши на тому, що ризик-менеджмент - це сукупність дій топменеджменту, які мають на меті мінімізацію негативних наслідків [5]. Р. В. Пікус визначила категорію
«ризик-менеджмент» як «система заходів організаційно-фінансового характеру, об’єднаних спільною ідеєю
і спрямованих на усунення, попередження настання випадкових непередбачуваних подій, обмеження,
мінімізацію втрат, пов’язаних з ними, а також їх фінансування», акцентувавши увагу на тому, що ризикменеджмент має на меті стабілізацію негативних наслідків будь-яким чином, будь то попередження настання
події чи власне фінансування [6, с.15]. І. Ю. Івченко охарактеризувала дану категорію як «сукупність
методів, прийомів і заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикових подій і вживати
заходів до їхнього зменшення», виокремивши системність даної категорії та її практичність [7].
Отже, з’ясувавши сутність понять «фінансовий ризик» та «ризик-менеджмент» логічно перейти до
розгляду поняття «фінансовий ризик-менеджмент». Дана категорія, на нашу думку, може бути визначена
як система організаційних та фінансових заходів, спрямованих на попередження, усунення та обмеження
фінансових ризиків, а також мінімізацію витрат на їх фінансування.
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В сучасних умовах господарювання діяльність підприємств різних галузей економіки
супроводжується низкою ризиків і загроз, які можуть призвести до появи кризових явищ. За таких умов
актуалізується роль антикризового управління як дієвого інструментарію, застосування якого дозволить
сформувати комплекс заходів щодо запобігання чи усунення наслідків кризи на різних ієрархічних рівнях
управління. Кризі як явищу притаманний двоїстий характер, що відповідним чином проявляється у
характері причин її виникнення: криза виникає не лише внаслідок зовнішніх впливів, але й через
об'єктивну неспроможність внутрішніх ресурсів та можливостей підприємства протистояти їй.
Появу й використання поняття "антикризове управління" в зарубіжній фаховій літературі трактують
здебільшого як "кризовий менеджмент" (crisis management) та відносять його до середини дев'яностих
років минулого століття [1, с. 190].
Поняття "криза" науковці інтерпретують по різному. У загальному розумінні криза (від грецького
krisis – поворотний пункт, рішення) трактується як вирішальна ситуація, поворотний момент. З
термінологічної точки зору слід зазначити, що в зарубіжній літературі антикризове управління
визначається, як «управління в умовах кризи». Антикризове управління невіддільне від основного
управління, тому має розглядатися не як окремий випадок, а як постійний моніторинг стану підприємства.
Виходячи з цього, сутність антикризового управління підприємством можна визначити, як підтримку
рівноваги у всіх підсистемах, що забезпечує стійкість до зовнішніх впливів.
Симптомами кризи на початковому етапі є ризики, які переростають в кризу, яка призводить до
ліквідації підприємства у разі відсутності превентивних заходів [2].
Більшість авторів поділяє підхід, що антикризове управління повинно бути наявним у системі управління
постійно. Іншими словами, цільова функція антикризового управління – недопущення кризової ситуації.
Отже, криза – це момент загострення суперечностей у господарській діяльності підприємства, в який
виникають загрози здійснення її фінансового забезпечення.
Під час кризи можливі чотири типи змін:
– ненавмисні – відбуваються, коли кризові зміни є небажаними і ненавмисними, призводять до
деструктивів, які необхідно усунути;
– реактивно орієнтовані – стосуються змін, здійснених підприємством після кризи, для того, щоб
відновити його діяльність;
– навмисні та трансформаційні – здійснюються підприємством навмисно у відповідь на кризу або
під час її настання і можуть включати зміни в організаційній структурі, системі, нормах та поведінці;
– проактивні – передбачають заходи щодо запобігання або подолання потенційної кризи [3].
З урахуванням вищезазначеного, концептуальна основа антикризового управління підприємством
виражається у таких основних положеннях:
– кризи можна передбачати, очікувати та спричиняти;
– кризи певною мірою можна прискорювати, випереджувати та відсувати;
– до криз можна та необхідно готуватися;
– кризи можна пом'якшувати, кризові процеси до певної міри керовані, управління процесами
виходу з кризи здатне прискорити ці процеси та мінімізувати їх негативні наслідки;
– управління в умовах кризи потребує особливих підходів, інструментів, знань та навичок.
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Зокрема, Б. Браун виділив чотири основні конструкції теорії антикризового управління: модель
антикризового управління, планування антикризового управління, планування на випадок надзвичайних
ситуацій та планування безперервності бізнесу [4].
Головною метою антикризового управління є забезпечення сталого функціонування підприємства
при можливих економічних, політичних та соціальних негараздах. У його рамках застосовуються як
правило, такі управлінські інструменти, які в специфічних умовах найбільш ефективні у вирішенні всіх
поточних завдань підприємства, а не лише усунення тимчасових фінансових труднощів.
Антикризове управління визначається можливістю використання механізмів у наступних
підсистемах діяльності підприємства: кадровій, фінансовій, виробничій та маркетинговій, які допоможуть
підприємству з мінімально допустимими витратами вийти з кризової ситуації.
Антикризове управління як система попередження для запобігання можливої кризи, може
виражатися як процес, що включає діяльність з визначення та впровадження необхідних запобіжних
заходів щодо встановлення механізмів захисту та запобігання, які слугують для усунення існуючої кризи
або зведення її наслідків до мінімуму, зокрема:
- антикризове управління – це складний процес, що складається з низки етапів;
- антикризове управління дає можливість підприємству бути готовим до кризи;
- принципи антикризового менеджменту подібні до принципів стратегічного менеджменту;
- антикризове управління – це специфічний вид управління;
- антикризове управління дає змогу уникнути кризи з мінімальними втратами та руйнаціями.
Отже, антикризове управління – це процес запобігання чи подолання кризи. У цьому визначенні
об'єднані дві складові антикризового управління: запобігання кризі, що ще не настала, і подолання кризи,
яка вже настала. З позицій системного підходу – це комплексна система управлінських заходів, які
спрямовані на досягнення стійкого функціонування підприємства з метою передбачення кризи в поточній
діяльності та й у перспективі з метою його розвитку та захисту від кризових явищ.
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ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
Екологічне страхування є формою захисту інтересів третіх осіб та навколишнього середовища у разі
нанесення шкоди власниками потенційно небезпечних об’єктів у разі неочікуваного та неупередженого
аварійного забруднення довкілля. Воно пов’язане з компенсацією витрат фізичним особам, внаслідок
завдання шкоди здоров’ю та майну населення, компенсацією витрат суб’єктів господарювання внаслідок
завдання шкоди їх майновим інтересам, відшкодуванням економічних збитків завданих довкіллю та
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інших витрат, пов’язаних з настанням певних страхових подій екологічного характеру. Як підгалузь
страхування відповідальності відноситься до сфери загального страхування, тому є короткостроковим.
В проєктах законів [1; 2] екологічне страхування трактується як страхування цивільної відповідальності за
шкоду, заподіяну державі, життю, здоров'ю та майну фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб підприємців внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
В Україні можливість здійснення добровільного страхування передбачено ще з 1996 р. Законом
України «Про страхування». Проте серед видів даної форми страхування в ст. 6 Закону України «Про
страхування» [3] не передбачено жодного виду екологічного страхування. Тому правомірно відносити
страхування екологічних ризиків до інших видів добровільного страхування. Згідно нової редакції закону
України «Про страхування» [4], яка вступить в силу з 01 січня 2024 року, даний вид страхування належить
до страхування іншої відповідальності, тобто до класу 13. До обов’язкових видів екологічного
страхування згідно статті 7 Закону України «Про страхування» [3] належить:
- страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може
бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;
- страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та
об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарноепідеміологічного характеру;
- страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення)
небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності
та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації
(видалення) небезпечних відходів;
- страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю,
здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;
- страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання
негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
- страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути
заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;
- страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
довкіллю та (або) здоров’ю і майну третіх осіб під час виконання робіт з гуманітарного розмінування.
Проте за даними Нацбанку [5] обсяг валових страхових премій крайніх чотирьох видів екологічного
страхування становить менше 100 тис. грн., при цьому страхування цивільної відповідальності суб’єкта
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю та (або) здоров’ю і майну третіх осіб під час
виконання робіт з гуманітарного розмінування почало здійснюватися лише з 2020 року.
В проєкті Закону України від 09.09.2021 № 6018-2 «Про екологічне страхування» [1] в ст. 2 подано, що
суб'єкти господарювання, віднесені до високого ступеня ризику, зобов'язані укласти договір екологічного
страхування. А в проєкті Закону України від 28.09.2021 № 6018-2 «Про екологічне страхування та гарантії
відшкодування шкоди, завданої внаслідок діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку» [2]
також не подано види екологічного страхування, проте вказано, що юридичні особи, які здійснюють
діяльність у сфері управління хімічною безпекою, зі зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів,
володіння на праві власності, повного господарського відання, оперативного управління або іншим чином
користування чи володіння об'єктами підвищеної небезпеки, діяльність (у якості відправника, перевізника
або отримувача) з перевезення небезпечних вантажів та з розробки, в тому числі промислової, родовищ
нафти і газу та вугільних родовищ, а також діяльність оператора ядерної установки зобов'язані
використовувати у якості фінансового забезпечення виключно договір екологічного страхування. Інші
суб’єкти господарювання можуть укладати договір екологічного страхування на добровільній основі.
На думку фахівців прийняття законопроекту матиме позитивний вплив, оскільки [6]:
по-перше – дасть можливість захистити постраждалих осіб від екологічної шкоди;
по-друге – захищатиме інтереси держави;
по-третє – сприятиме еко-модернізації підприємств;
по-четверте – буде додатковим фінансовим стимулом для підприємств, які не матимуть порушень та
страхових випадків принаймні протягом трьох років;
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по-п’яте – унеможливить укладення «фейкових» договорів, оскільки укладення договорів
страхування здійснюватимуть страхові компанії, які будуть членами Бюро екологічного страхування з
розподілом кожного договору між усіма членами такого об’єднання.
Отже, на даний момент в Україні тільки розглядаються законопроекти щодо екологічного страхування,
проте їх прийняття створить нові дієві фінансові механізми для відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю,
життю, здоров’ю, майну громадян, а також сприяти модернізації підприємств-забруднювачів.
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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ
Бюджетна політика виступає інструментом впливу на процеси соціально- економічного розвитку
країни і спрямовується на оптимізацію формування бюджетних доходів і використання державних
фінансових ресурсів, управління дефіцитом бюджету й державним боргом, узгодження інтересів у сфері
міжбюджетних відносин та підвищення ефективності державних інвестицій.
Пріоритетні напрями бюджетної політики України щодо забезпечення фінансової безпеки держави
на період 2015-2021 рр. наведено на рис. 1. Ефективна бюджетна політика є вагомою умовою покращення
економічної ситуації країни, подальшого її розвитку та забезпечення фінансової безпеки.
Удосконалення бюджетної політики вимагає її адаптації до умов економічного середовища за
необхідності коригування існуючого стану економіки та рівня фінансової безпеки тощо. Значний перелік
факторів, що обумовлюють пріоритетні напрями бюджетної політики, призведе до деяких змін тактики,
але її основна ціль щодо забезпечення соціально-економічної рівності, повинна залишатись незмінною.
Основними загрозами бюджетній політиці та фінансовій безпеці держави є високий рівень
державного боргу, значний дефіцит державного бюджету, підвищення частки видатків державного
бюджету на фінансування оборони, інфляція.
Поряд з тим, вагомими проблемами є низький рівень захисту від зовнішніх загроз, зокрема, зниження
експорту та одночасно зростання імпорту, низька купівельна спроможність більшості населення, збільшення
зовнішніх зобов’язань перед світовими фондами, несприятливий рівень інвестиційної привабливості.
27

2015

• Стабілізація економіки, забезпечення ефективності, раціональності, жорсткості
та прозорості бюджетної політики, виконання вимог співробітництва з
міжнародними фінансовими організаціями

2016

• Створення передумов зростання економіки за рахунок здійснення структурних реформ, забезпечення
ефективності бюджетної політики, пріоритетністьфінансуваннябезпеки та оборони

2017

• Забезпечення стабільності розвитку економіки, збалансованості державного бюджету,
виконання вимог міжнародних фінансових організацій та розширення співробітництва з ЄС

20182021

• Проактивний характер управління бюджетними коштами із забезпеченням фінансової
стабільності та економічного зростання зі зменшенням рівня державного боргу

Рис. 1. Пріоритетні напрями бюджетної політики України
щодо забезпечення фінансової безпеки в продовж 2015-2021 рр.
Джерело: складено на основі [1]
Найважливішою функцією держави є підтримання відповідного рівня фінансової безпеки, національних
інтересів та підвищення своїх позиції на світовій арені. Фінансова безпека держави – це ступінь захищеності
фінансових інтересів, стан фінансової, грошово-кредитної, бюджетної, податкової, валютної, банківської,
інвестиційної, митно-тарифної, розрахункової та фондової систем, що характеризується збалансованістю,
стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, спроможністю держави ефективно формувати та
раціонально використовувати фінансові ресурси, достатні для задоволення її потреб, шляхом виконання
зобов'язань і забезпечення соціально-економічного розвитку [2, с. 78].
В забезпеченні фінансової безпеки одним з провідних місць є фінансові відносини, що складаються в
бюджетній системі. Оскільки остання є основою функціонування фінансової діяльності будь-якої
держави, фінансова система повинна мати певний запас грошових коштів на випадок непередбачуваних
і надзвичайних обставин, для мінімізації загроз і можливості запобігання нестійкого і нестабільного стану
бюджетної системи, яка відіграє провідну роль в створенні фінансових умов для забезпечення фінансової
безпеки і в цілому національної безпеки держави, повноцінного виконання державою своїх функцій.
Бюджетна безпека є складовою частиною фінансової безпеки держави (рис. 1),
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
Бюджетна безпека
Боргова безпека
Грошово-кредитна безпека
Валютна безпека
Інвестиційна безпека
Банківська безпека
Безпека небанківського фінансового сектору
Рис. 1. Місце бюджетної безпеки в системі фінансової безпеки держави
Бюджетна безпека розглядається як стан забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу
доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів.
До основних критеріїв, властивих бюджетній безпеці відносять:
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- забезпечення стійкості основних параметрів платіжно-розрахункової системи;
- реальність цілей бюджетної політики та її відповідність національним інтересам;
- розширення можливостей держави здійснювати зовнішню і внутрішню політику на основі
забезпечення достатніми фінансовими ресурсами;
- найбільш оптимально залучати та використовувати позикові кошти для фінансування бюджетних видатків;
- попереджати порушення бюджетного законодавства з метою сприяння стійкому соціальноекономічному розвитку держави [3, с. 37].
Високий рівень бюджетної безпеки може свідчити про те, що держава здатна виконувати всі ті
соціальні, політичні, економічні функції та завдання, які покладені на неї, та навпаки.
Для ефективного формування і реалізації бюджетної політики та досягнення необхідного рівня
фінансової безпеки держави необхідно забезпечити:
- вдосконалення механізмів планування бюджетних видатків на середньострокову перспективу та
забезпечення дотримання законодавства при їх практичному здійсненні;
- законодавче закріплення та інституційне впровадження процедури розробки бюджетної стратегії як
інструменту прагматичного підходу до планування бюджету з метою реалізації програми реформ в Україні;
- узгодження планування та прогнозування державної інвестиційної діяльності в рамках стратегії
економічного розвитку держави, що дозволить Уряду узгоджувати обсяг функцій держави із наявними
бюджетними ресурсами та забезпечити економіку достатніми бюджетними інвестиціями для проведення
необхідної структурної модернізації;
- посилення ролі фінансового контролю в бюджетній сфері та дотримання дієвих нормативноправових механізмів в управлінні за бюджетною політикою України.
Отже, бюджетна політика повинна бути спрямована на створення сприятливих умов для покращення
соціально-економічного стану країни та розв’язання проблем, які гальмують розвиток фінансового сектору
держави. Найактуальнішим на сьогодні є збалансуванння розподілу та перерозподілу фінансових і нефінансових
активів для задоволення потреб населення України та досягнення необхідного рівня фінансової безпеки.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАФТОВОЇ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА
РИНКУ УКРАЇНИ
Конкурентоспроможність продукції є одним із найважливіших понять, що визначають успішність
організацій, регіонів, областей та країн. Для здійснення управління конкурентоспроможністю продукції
виникає необхідність дослідження її сутності, показників та закономірностей формування, а також аналізу
всієї системи факторів, їх взаємозв’язку і взаємодії між собою.
Ключовими етапами оцінки конкурентоспроможності продукції є наступні:
- оцінка кон’юнктури ринку;
- оцінювання конкурентоспроможності конкретної продукції;
- визначення кількісного значення показників конкурентоспроможності;
обґрунтування вибору бази порівняння – базових значень показників, з якими порівнюються
відповідні показники оцінюваної продукції;
- визначення методу оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції.
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Головною умовою функціонування м’ясопереробної галузі України є наявність конкуренції як в аспекті
продажу готової продукції, так і в постачанні на переробні підприємства сировини. Згідно з об’єктивними
законами ринку, дефіцит пропозиції продукту регулюється підвищенням його ціни. Водночас збільшення
витрат на закупівлю сировини з боку м’ясопереробних підприємств незмінно спричиняє зростання цін на
готові м’ясні вироби. Ринок продуктів м’ясопереробки складається з таких сегментів: ринок м’яса, ринок
м’ясних напівфабрикатів, ринок ковбасних виробів і ринок м’ясних консервів. За останні роки швидке
зростання промисловості призвело до розширення асортименту продукції, збільшення кількості виробників.
В Україні на ринку м’яса і м’ясопродуктів працює понад 150 м’ясопереробних підприємств
(м’ясокомбінатів), більше 3000 приватних цехів, кілька десятків птахофабрик [1].
У середньому по Україні на рік споживається 56-58 кг м’яса на одну особу. За науково обґрунтованої
норми цей показник має бути 80 кг [2]. Реально ж в Україні в 2020 р. він становив 42‚6 кг, знизившись у
порівнянні з минулим роком, і значно відстає від аналогічного показника країн ЄС (у середньому 65 кг на
душу населення). За рахунок швидкого зростання обсягів вирощування птиці в Україні вдалося частково
вирішити проблему дефіциту м’яса, хоча це призвело до порушення науково обґрунтованої структури
його споживання та раціонального співвідношення між окремими видами.
У той же час в Україні зростає попит на дороговартісну м’ясну продукцію, в тому числі крафтову.
Відповідно до маркетингових досліджень позиціонування товару як крафтового сприяє підвищенню
споживчого інтересу та довіри. Опитування показують – серед продукції однієї товарної категорії і
вартості більше половини респондентів віддадуть перевагу крафтовому товару. Статистичні дані свідчать,
що 85% споживачів довіряють крафтовим товарам, а 68% хоча б один раз купували крафтову продукцію.
Основною конкурентною перевагою крафтової м’ясної продукції є якість, в той же час серед негативних
показників – ціна вище ринкової та невеликий обсяг виробництва, в результаті чого продукції не широко
представлена на ринку, а зачасту потрібно замовляти індивідуально, а то і завчасно.
Серед виробників м’ясної продукції у сфері крафту в Чернігівській області працюють ТОВ «Савин
продукт», ТМ «Тьотя Мотя», які виробляють сиров’ялені ковбаси в асортименті.
Відмінність крафту від промислового виробництва, то воно полягає у невеликих обсягах виробництва,
унікальності продукції виробленої за ексклюзивною рецептурою, реалізації на локальних ринках.
Паралельно з цим є визначення локального виробника. Це виробник харчової чи
сільськогосподарської продукції, який працює в межах певного регіону і реалізує продукцію в радіусі 150200 км від місця виробництва.
Дослідження останніх 5 років говорять про те, що споживач середнього класу все більше звертає
увагу на такі аспекти як екологічність продукції, вплив виробництва цієї продукції на навколишнє
середовище, соціальну відповідальність виробника.
В свою чергу, економічний ефект виробництва крафтової та локальної продукції безпосередньо
стосується розвитку сільських територій. Економічний ефект полягає, передусім, в скороченні ланцюгів
створення доданої вартості від виробника до кінцевого споживача, але при цьому створюється більш
комплексний ланцюг, що залишається в регіоні. Таким чином це позитивно впливає на економіку регіону
чи окремої об’єднаної територіальної громади.
Серед проблем, що заважають розвитку крафтового та локального виробництва продукції АПК в
Україні: працюють лише точкові бізнесові ініціативи, робота багатьох прфільних асоціацій в галузі
крафтового чи локального виробництва є хаотичною та роз’єднаною; розмитість законодавчих рамок, що
регулюють ці галузі.
Крім того, середній клас споживачів в Україні є відносно слабким. Саме тому сьогодні не можна говорити,
що наш споживач буде готовий платити, умовно, на 30% більше за продукцію, що буде вироблена в його регіоні.
Локальне та крафтове виробництво продукції АПК може надати новий поштовх у розвитку сільських
територій України. Але для цього в країні потрібно розвивати внутрішній ринок споживання та
виробництва такої продукції. Також має посилюватися купівельна спроможність споживачів за рахунок
розширення середнього класу, що буде готовий платити більше за якість та простежуваність продукції.
Крім того, така продукція має бути доступною в регіонах і представлена не лише в соціальних мережах,
але й на полицях спеціально створених магазинів крафтових та локальних продуктів.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Інформаційні технології характеризується як створення цифрової (заснованої на байтах та бітах –
мінімально адресованих одиницях інформації) версії аналогових речей на паперових документів, відео та
фотозображень, звуків.
Станом на 2020 р. Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій був розрахований для
176 країн. За період із 2010 по 2020 р. в усіх країнах світу спостерігалося зростання IDI, у
загальносвітовому масштабі показник збільшився на 0,97 бали і становив 5,11[1].
Найвищий індекс мають розвинені країни, у 2020 р. він становив 7,52 бали і перевищив загальносвітовий
IDI. Розвинені країни мають найвищі показники за трьома субіндексами, тому в цілому по групі країн
спостерігаються нижчі темпи приросту порівняно з показниками країн, що розвиваються. Європа є регіоном із
найвищим середнім показником IDI, тоді як середній індекс по Африці значно нижче, ніж в інших регіонах[2].
Метою Індексу діджиталізації праці є оцінка ступеня використання ІКТ у сфері праці в контексті
наявних можливостей і навичок населення окремої країни та груп країн. Для розрахунку Індексу
діджиталізації праці було відібрано сім показників – субіндексів:
1) зайнятість у сфері послуг;
2) зайнятість у сфері наукомістких послуг;
3) доступ до ІКТ;
4) використання ІКТ;
5) упровадження нових організаційних моделей праці на основі ІКТ;
6) експорт інформаційно-комунікаційних послуг;
7) експорт цифрових послуг[3].
Таблиця 1
Структура та динаміка Індексу діджиталізації праці, 2013–2019 рр
Країни з
Країни з
Країни з
Країни з
Індикатор
Рік високим рівнем доходом вище доходом нижче
низьким
доходів
середнього
середнього
рівнем доходів
Індекс
діджиталізації 2013
0,73
0,46
0,38
0,26
праці
2020
0,76
0,51
0,41
0,27
Зайнятість у сфері послуг 2013
0,92
0,70
0,59
0,27
2020
0,92
0,72
0,60
0,30
Зайнятість
у
сфері 2013
0,80
0,42
0,38
0,09
наукомістких послуг
2020
0,79
0,43
0,35
0,06
Доступ до ІКТ
2013
0,90
0,59
0,44
0,22
2020
0,91
0,68
0,56
0,29
Використання ІКТ
2013
0,81
0,35
0,18
0,03
2020
0,88
0,59
0,34
0,13
Впровадження
нових 2013
0,84
0,69
0,60
0,55
організаційних моделей
2020
0,88
0,67
0,57
0,53
праці на основі ІКТ
Експорт інформаційно- 2013
0,18
0,13
0,14
0,13
комунікаційних послуг
2020
0,25
0,13
0,19
0,19
Експорт
цифрових 2013
0,65
0,36
0,30
0,51
послуг
2020
0,70
0,37
0,29
0,37
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Значення субіндексів було стандартизовано (приведено до єдиного вигляду). Стандартизація була
здійснена за допомогою розрахунку відносних величин, де за базу порівняння було використано еталонне
значення, яким був найвищий показник по групі однієї з 55 відібраних країн світу. За період 2013–2020 рр. у
чотирьох групах країн із різним рівнем доходів спостерігалося зростання Індексу діджиталізації праці
переважно за рахунок підвищення субіндексів «Доступ до ІКТ» та «Використання ІКТ». Найвищий Індекс
діджиталізації праці мають країни з високим рівнем доходів: у 2020 р. він становив 0,76 за рахунок зростання
субіндексів «Доступ до ІКТ», «Використання ІКТ», «Упровадження нових організаційних моделей праці на
основі ІКТ», «Експорт інформаційно-комунікаційних послуг», «Експорт цифрових послуг».
У 2020 р. Індекс діджиталізації праці десяти країн із високим рівнем доходів перевищив
середньогруповий індекс (Ізраїль – 0,92, Нідерланди – 0,88, Швеція – 0,88, Велика Британія – 0,86,
Швейцарія – 0,85, Фінляндія – 0,84, Норвегія – 0,78, Німеччина – 0,78, Сінгапур – 0,77, Бельгія – 0,77).
Найнижчий Індекс діджиталізації праці мають країни з низьким рівнем доходів: у 2020 р. він становив
0,27 за рахунок зростання субіндексів «Зайнятість у сфері послуг», «Доступ до ІКТ», «Використання ІКТ»,
«Експорт інформаційно-комунікаційних послуг». Індекс діджиталізації праці трьох країн із низьким
рівнем доходів перевищив середньогруповий індекс (Малі – 0,35, Непал – 0,35, Гвінея – 0,34).
ЛІТЕРАТУРА:
1. Digitalization. Gartner IT Glossary. URL: https://www.gartner.com/it-glossary/digitalization/.
2. Vectors of Digital Transformation. OECD Digital Economy Papers. № 273. OECD Publishing. Paris,
2019. URL: https://doi.org/10.1787/5ade2bba-en.
3. Ochs T., Riemann U. A. IT Strategy Follows Digitalization. Encyclopedia of Information Science and
Technology, Fourth Edition. Hershey, PA: IGI Global, 2018. DOI:10.4018/978-1-5225-2255-3.ch075.

Тулякова А.О.,
студентка кафедри міжнародних економічних відносин,
Теслик А.В.,
студентка кафедри міжнародних економічних відносин,
Замора О.М.,
к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин.
Сумський державний університет.
МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ:
ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ У РАМКАХ ПРОГРАМ
«ЕРАЗМУС+» ТА «ГОРИЗОНТ 2020»
Важливою складової підвищення конкурентоспроможності України є здійснення структурних
реформ і покращення якості освіти та виявлення й використання потенціалу людей, що перебувають в
академічному просторі. У зв’язку з чим пріоритети зовнішньої політики нашої країни мають характер
спрямованості на залучення міжнародної технічної допомоги, що, в контексті глобалізаційних процесів,
окреслюють актуальність обраної теми дослідження.
Однак, існує дискусія в українських наукових колах щодо ефективності форм міжнародної допомоги,
які вже були реалізовані в державі та тривають зараз. Вона розкриває проблеми недостатнього рівня
причинно-наслідкового зв’язку між зовнішньою допомогою та внутрішніми шляхами вирішення проблем
України, неврахування її специфічних рис розвитку, виявлення слабких сторін правового та інституційноінформаційного забезпечення реалізації грантової діяльності. Вищеперераховані позиції обумовлюють
необхідність системного аналізу результатів впровадження проектів за грантового фінансування
міжнародними організаціями та огляд можливих шляхів покращення ситуації в майбутньому. Для цього
необхідна всебічна характеристика міжнародної технічної допомоги ЄС для України, а саме – аналіз
реалізації грантових проектів за фінансування ЄК в період 2014-2020 роки та прогнозування їхнього
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впливу на подальшу співпрацю в рамках програм «Еразмус+» і «Горизонт Європа» та соціальноекономічний розвиток країни.
В Україні регулюючими документами в питаннях, пов’язаних із міжнародною технічною допомогою
є Закон України «Про міжнародну технічну допомогу» та Постанова Кабінету Міністрів України «Про
створення єдиної системи залучень, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».
Відповідно до їхніх положень допомогу в подібній формі визначають як надання фінансових та інших
ресурсів та послуг, що надаються на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки країни. [1]
Фінансова та технічна підтримка Європейського Союзу є одним із найрезультативніших інструментів
забезпечення національного реформування та розвитку й ефективного спрямування потенціалу країн, що
розвиваються та мають статус партнерів ЄС. Угода про асоціацію з ЄС від 2014 року надала Україні
доступ до різних програм Європейського Союзу і цим сприяла соціально-економічному розвитку. За
шестилітній період виконання грантових проектів, профінансованих в рамках програм «Еразмус+» та
«Горизонт 2020», почали оптимізуватися шляхи реєстрації освітніх проектів, відбувалося полегшення
фінансових операцій та відзначалося підвищення ефективності залучення коштів. [2]
Так, фінансовий інструмент «Еразмус+» має на меті сприяти розвитку співробітництва в сфері освіти,
професійної підготовки, молодіжної політики та спорту. «Еразмус+» реалізується у відповідності до
Болонського процесу, до якого Україна приєдналася у 2005 році. Структура програми включає в себе три
ключові напрямки: індивідуальна мобільність, співпраця задля розвитку інновацій та обміну успішними
практиками, підтримка реформ, а також напрям Жан Моне та Спорт. [3]
Програма «Горизонт 2020» – це найбільша рамкова програма Європейського Союзу, що була спрямована
на фінансування двох видів діяльності: досліджень та інновацій. Вона була фінансовим інструментом
виконання лісабонської стратегії Європейського Союзу до 2020 року «Європа 2020», до виконання якої Україна
була також залучена у 2015 році. «Горизонт 2020» об’єднував в собі Рамкову програму з досліджень та
інноваційного розвитку; Рамкову програму конкурентоспроможності та інновацій; Європейський інститут
інновацій та технологій. Її функціонування підтримувала і буде підтримувати Мережа національних та
регіональних контактних пунктів по всій Україні, а також портал «Горизонт 2020». [4]
Якщо діяльність програми «Еразмус+» спрямована на розвиток потенціалу майбутніх досліджень, то
«Горизонт 2020» фінансував безпосередньо їхню реалізацію та комерціалізацію. [2] Найбільша кількість
проектів у рамках програми «Еразмус+» була реалізована за напрямом «Академічна мобільність»:
загальна кількість реалізованих проектів становить 94%, у межах напряму найбільше відбулося проектів
молодіжної мобільності: 3306 проектів. Загальна сума фінансування проектів мобільності з Україною
становить понад 42 100 599 євро. [5] За трьома пріоритетними напрямами «Горизонт 2020» станом на
2020 рік було профінансовано 184 проекти за участю українських вчених та підприємств. Найбільшу
кількість проектів було здійснено за напрямом «Соціальні виклики» – 45,7% від усіх реалізованих
проектів. [4] Про потребу пріоритетністі участі нашої країни в програмах ЄС свідчить активізація
учасників із академічного та наукового просторів, що в перспективі буде означати підвищення
конкурентоспроможності країни в цілому.
Варто зазначити, що в українських наукових колах існує дискусія щодо використання грантових
програмних коштів не в повному обсязі на прикладі досвіду нашої країни та Польщі. Вона вказує на
основну причину - проблеми з відставанням розвитку сфери науки, порівняно з європейською, що не
дозволяє генерувати грантові заявки відповідного рівня. Проте, є чітке розуміння, що за підтримки
програм Європейського Союзу «Еразмус+» та «Горизонт 2020» можуть бути досягнуті пріоритетні
завдання України в напрямку модернізації та покращення освіти, комерціалізації наукових результатів,
реалізації цілей сталого розвитку та демократизації суспільства. Зокрема, міжнародну мобільність можна
розглядати в якості інструменту обміну досвідом та набуття ґрунтовних професійних навичок як для
представників академічного, так і громадського сектору.
Отже, за результатами аналізу, можна підтвердити величезну роль програм Європейського Союзу для
України, що резюмується в отриманні поштовху до покращення якості освіти, розширення спектру
можливостей в галузях науки та інновацій, способу виявлення та оптимізації наукового та академічного
потенціалу. Однозначно підтвердженою є важливість міжнародної технічної допомоги як засобу для
стимулювання сталого соціально-економічного розвитку України. Збільшення фінансування програми
«Еразмус+» у 2021-2027 роках та нова програма «Горизонт Європа» на ці роки є можливістю для України
проявити свій потенціал у повній мірі.
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ЕКСПРЕСІЯ МОМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ
В процесі творення композиції
художник-початківець, намагаючись дотримуватись засад
академізму, часто пригнічує первинну ідею, через страх зробити помилку. В результаті сьогодень такий
мистецький продукт може виглядати застарілим та не зацікавлювати глядача.
Акт моментальної творчості – противага боязкості та скутості, що дозволяє художнику стати автором
сміливої та цікавої роботи, яка водночас відповідатиме всім законам композиції.
В момент, коли у митця з’являється ідея, думка чи емоція він швидко ескізує. Таким чином
зображення виходить природним та сміливим, без нав’язливих та надуманих форм.
Адже в стані сконцентрованості на своїй думці та охопленні відчуттям – художник сповнюється
енергетикою, яку він передає завдяки своєї роботи. Побачивши таке зображення глядач не може
залишитись байдужим. Воно або відштовхне його або притягне.
Наприклад, порівнюючи картину створену грамотно, проте без урахування експресії та енергетичного
вираження з картиною, що народилась завдяки акту моментальної творчості, у більшості випадків глядачу
кинеться в очі саме експресивний витвір мистецтва.
Згідно з дослідженням, підсвідомість - це система керування актом моментальної творчості, що несе собою
багатогранне наповнення людської пам’яті та інтуіції. Тому дозволяє художнику створювати оригінальні,
гармонійні та енергетично наповнені мистецькі продукти. Звідси відкриваються і візуальні переваги такого
принципу, адже завдяки підсвідомості лінія чи пляма збагачується високою енергетикою, стає “живою”, формує
цікаву композицію. Таким чином, при контактів з глядачем зачіпає його та запам’ятовується.
Ще одним прикладом є створення проектів студентами ЛНАМ. Серед багатьох ескізів, викладачі
вибирали саме ті, що були зроблені динамічно, не задумуючись. Такі зарисовки часто з’являлись не в
момент планування проєкту, а випадково, коли автор займався будь-якими сторонніми справами і не був
сконцентрований на поставленому завданні.
Необдумані ескізи, нарисовані на чернетці, чи іншому матеріалі, який знаходиться під руками в
момент осінення ідеєю, зазвичай виходять найвдалішими і мають шанси з маленької зарисовки
перетворитись на мистецькоцінний об’єкт.
Під час такого процесу автор рисує швидко графічну, живописну роботу, або ж ескіз для створення
об’ємно-просторової композиції. Для ескізу знадобиться декілька секунд. Для завершеної роботи – 1-2
хвилини, у тому випадку, якщо це живописний твір.
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Спосіб творчого акту стосується не лише графіки та живопису, але і ескізів для створення
декоративно-прикладних об’єктів авторського та дизайнерського характеру. А також ескізів для
довгочасних живописних та рисункових постановок.
Наприклад, початком виконання проєкту об’ємно-просторової гутної композиції зі скла є ряд ескізів.
Кожен з них має свій неповторний характер, проте варто вибрати один для продовження роботи. На основі
найвдалішого з них розпрацьовується фор-ескіз. На цьому етапі проводиться аналіз початкової зарисовки
у збільшеному вигляді: лінійний ескіз можна переробити у композицію на лінію-пляму або пляму, також
розробити його у різних кольорових гамах, змінити певні елементи, при потребі, чи додати деталі,
фактуру, а також у випадку плоскісної зарисовки – переробити її у тривимірний характер.
Проте початковий ескіз – це основа, найважливіший етап у проектуванні. Він забезпечує стійку схему
композиції. Через динамічність рука художника в процесі не прив’язується до деталей – у результаті композиція
виходить цільною. Тобто швидкими рухами автор не здатен деталізувати, він механічно рисує цільний об’єкт.
Фор-ескіз – процес деталізації та спосіб виявити варіанти подачі такої роботи. В окремих випадках,
коли перша зарисовка є самодостатньою в плані академічних засад, і не потребує доопрацювання, її
можна відразу перевести у макет – третій етап проектування; далі у технологічний процес.
Таким чином, у вже готовому продукті зберігається характер, форма, напрямки первинної ідеї.
Акт моментальної творчості може стати як самостійною завершеною композицією так і ескізом для довготривалої
роботи. Завдяки такого способу є можливість створити цікавіше зображення, як по плямах, так і по лініях, формах,
силуету. Це пошук «безпрограшного» варіанту композиції. Можливість внести у світ якісну роботу.
Яскравим прикладом акту моментальної творчості є роботи неоекспресіоністів. Особливо це
вбачається у полотнах таких художників як Жан Мішель Баскія, Мануель Нері, Жуліо Помар. Для даного
напрямку характерно: жвавість, динаміка, вираження емоцій.
Експресія виходить з підсвідомості, адже свідомість є набагато повільнішою, розсудливішою.
Підсвідомість – система керування актом моментальної творчості. Вона несе собою багатогранне наповнення
людської пам’яті та інтуіції. Тому дозволяє художнику створити оригінальні, гармонійні та
енергетичнонаповнені продукти. Завдяки підсвідомості лінія чи пляма стає емоційнозбагаченою, «живою»,
формує цікаву композицію. Таким чином при контакті з глядачем зачіпає його та запам’ятовується.
Ескіз, створений експресивним способом, виграватиме від ескізу, що створювався повільно,
витираючи і виправляючи більшість ліній. Крім того, така композиція не буде плагіатом.
На приклад, керуючись розумом замість підсвідомості художник намагається створити довершену
роботу. Таким чином він опирається на вже побачені ним роботи інших авторів. Це породжує плагіат, або
копіювання елементів чи почерку. Натомість розслабившись, рисуючи на підсвідомому рівні митець
втілює свою неповторну форму, лінію, кольорову гаму. У результаті загальний твір стає авторським. Його
більше не зможе повторити навіть художник, якому належить цей мистецький продукт.
Згідно з цього, акт моментальної творчості - це сміливе вирішення композиції, виконане
експресивним способом на протязі декількох секунд. Застосовується при ескізуванні (будь-якого
продукту образотворчого мистецтва), а також написанні завершеного твору (у живописі). Завдяки
динамічності і свободі рухів дає автору можливість позбутись скованості у творчому процесі, виразити
себе, створити роботу гідну будь-якого проекту та галереї.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Горальський А. (2002)Теорія творчості / пер. з пол. О. Гірного. Львів: Каменяр.
2. Клименко В. В. (2006)Психологія творчості: навчальний посібник для вузів.
3. Піхманець Р. В. Психологія художньої творчості (теоретичні та методологічні аспекти). Київ:
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магістрантка кафедри хореографії та музичного мистецтва
ПВНЗ «Європейський університет»
ВЕКТОР ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ПЛАСТИЧНИХ
ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ
СУЧАСНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА НА УРОКАХ
ХОРЕОГРАФІЇ
Напрямки розвитку юного підростаючого покоління в сучасному українському суспільстві визначають його
творчий, естетичний та фізичний розвиток. Етичні норми поведінки дитини яскраво виявляються у художньоестетичній діяльності, зокрема, в активному освоєнні нею різних видів мистецтва. Удосконалюючи ритмічно пластичні здібності, дитина виробляє в собі навички усвідомлювати художні образи, прагне самостійно
відтворювати власне сприйняття оточуючого середовища в ритмах звуків, рухах тулубу, рук, ніг, голови, і на цій
підставі вигадує та імпровізує, створює нові форми власного уявлення, поєднує їх з власними тілесними рухами в
пластичному ритмоутворенні. Інтерес до мистецтва формується під впливом середовища, умов суспільного життя
та цілеспрямованого виховання. Сьогодні, стратегія виховання і розвитку засобами мистецтва не обмежується
поінформуванням дітей про його твори чи їх перцепцією, а поширює, активне включення дітей в художню
діяльність. Хореографічне мистецтво стоїть в авангарді реалізації сучасної стратегії виховання дітей мистецтвом.
Розвиток ритміко-пластичних здібностей здійснюється через залучення особистості до різних видів творчої
діяльності, яка дозволяє втілити глибину власного світосприйняття через пластику і ритмомелодику.
Хореографічна обдарованість належить до найскладніших мистецьких явищ, оскільки вимагає від
кожного виконавця координації рухів, здатності до імпровізації, акторської майстерності, але практика не
виключає парадигми, що у дитячому віці можна досягти розвитку суто природніх пластичних здібностей і
за допомогою виконання хореографічних вправ надати поштовх до удосконалення виконавських навичок.
Новації у сфері хореографічного мистецтва наповнюють новим змістом поняття «сучасний танець»
генеруючи його з загальними потребами сучасного суспільства у розвитку ритміко-пластичних здібностей
дітей, та мають на меті формування у вихованців особистісних компетентностей у виконавській діяльності,
виховання естетичних вподобань відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дитини.
Реформа сучасної освіти зумовлює необхідність адаптувати напрямки виховання творчої особистості
засобами мистецтва та підготовку ефективних оптимальних методик та технологій, що відповідають
сучасним методологічним та теоретичним принципам. Але, вектор впливу хореографічного мистецтва
на пластичний потенціал дитини ще недостатньо визначений. Це дає підстави стверджувати, що
проведення теоретичного експериментального дослідження проблем розвитку ритміко-пластичних
здібностей, їх компонентів та рівнів, безумовно, є актуальним та доцільним.
Сучасний танець можна використовувати у навчальному процесі, як засіб формування пластичних
здібностей. Ритмічно-пластичні здібності молодших школярів можуть проявлятися на початковому рівні
оволодіння технікою виконання елементів сучасного танцю Вправи екзерсису впливають на розвиток фізичних
здібностей пластичних рухів в цілому формують здоровий організм, та створюють умови для розвитку творчих
здібностей за рахунок розвитку уяви в імпровізаційній складовій уроку, виховують прагнення до пізнання.
Висновки. Через емоційну сферу ми сприймаємо навколишній світ, а отже, від її здоров'я залежить не
тільки наш світогляд, але навіть здоров'я фізичного тіла та ефірного. Тому кінетичні і соматичні комунікативні
форми і по сей день активні в безпосередньому інформаційному обміні. Більш того, кінетичним шляхом
відбувається трансляція найбільш сокровенних смислів людського існування, вербалізуємого знання, яке не
може бути адекватно відображено в слові. Вираз таємниці, глибинних смислів здійснюється за допомогою іншої
мови - невербальної мови мистецтва. Спочатку притаманна художньої активності людини комунікативна
функція дозволяє визначити мистецтво як один з дієвих засобів спілкування не тільки між окремими людьми, а
й між культурами. Особлива конструктивна природа хореографічного мистецтва робить його специфічним і
виключно досконалим засобом фіксації і зберігання загальнолюдського досвіду і ціннісних смислів культури.
Тому хореографічне мистецтво, будучи своєрідною мовою, здатне також виступати як один із способів
залучення індивіда до соціуму засобами формування пластичних здібностей.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ НА
ЗАНЯТТЯХ З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ПРИ ВИВЧЕННІ
КОМПЮТЕРНИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.
Навчальною програмою з дисципліни «Медична інформатика» передбачено вивчення теми «Компютерні
системи підтримки прийняття рішень в медицині» в результаті вивчення якої студенти мають демонструвати
вміння створювати окремі компоненти системи підтримки прийняття рішень в медицині.
На практиці з метою підтримки прийняття рішень в медицині, у вирішенні проблем різного роду
(інтерпретація, діагностика, лікування, реабілітaція, планування, управління, тощо) використовуються
медичні експертні системи. Експертні системи «переробляють велику кількість знань, подають знання в
простій уніфікованій формі, мають незалежний механізм логічних висновків, можуть пояснити
результати, отримані в процесі обробки знань». [1]
З кожним роком з’являється все більше медичних експертних систем, які вдосконалюються технічно
та теоретично. Попри це на сьогоднішній день існує необхідність у створенні навчально-методичного та
програмного забезпечення для насичення навчального курсу професійно-орієнтованими завданнями,
оскільки більшість діагностичних систем поширюється на комерційних основах і можуть служити лише
демонстраційним прикладом та не забезпечують формування у студентів вміння самостійно створювати
окремі компоненти системи підтримки прийняття рішень. При створенні навчально-методичного
забезпечення варто дотримаватись принципу професійної спрямованості навчання, що веде до
підвищення рівня мотивації студентів. Використання професійно-орієнтованих завдань на кожному
практичному занятті активізує діяльність студентів, підвищує їхню зацікавленість до використання
інформаційних технологій, збільшує мотивацію вивчення медичної інформатики, що, в свою чергу,
сприяє кращому формуванню інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх лікарів
Для розробки власної експертної системи під час заняття найдоцільніше обрати табличний процесор
MS Excel, оскільки на попередніх заняттях з медичної інформатики студенти вже працювали в програмі
MS Excel, тому виконання завдань в табличному процесорі лише вдосконалить їхні уміння та навички. [2]
В представленому нище прикладі практичного завдання за основу прийняття рішень взято
інтерпретацію результатів лабораторних досліджень на COVID-19. В експертній системі такого типу
знання подано за допомогою продукційних правил типу «якщо …, то…» (формально-логічна модель).
Для студентів на занятті інформація представлена у вигляді таблиці, в якій в залежності від наявності в
організмі специфічних антитіл (IgM, IgG) та результату ПЛР-діагностики зазначена інтерпретація
результатів лабораторних досліджень, стадія хвороби, статус (контактний, хворий).

Рис. 1. Вигляд форми експертної системи після завершення роботи (з інтерпретацією).
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На основі цієї таблиці студенти створюють продукційні правила, з якими потім працюють при
створенні експертної системи. Працюючи з продукційними правилами типу «якщо …, то …» необхідно
використовувати логічну функцію ЯКЩО (ЕСЛИ, IF) з пункту меню ФОРМУЛИ.
Інтерпретація розраховується автоматично за попередньо внесеною формулою типу:=IF(AND([Адреса
клітинки для першої ознаки лабораторного дослідження] = ”негативний”; [Адреса клітинки для другої ознаки
лабораторного дослідження] = ”негативний”;…);”Назва першого варіанту інтерпретації”;
IF(AND(…);…;IF(AND(…); ”Назва останнього варіанту інтерпретації”;”–”)))))…
Таким чином під час виконання даного завдання студенти мають нагоду попрацювати з інформацією
професійного характеру, проаналізувати, узагальнити її та створити продукційні правила на її основі, а
також оволодіти вміння створювати окремі компоненти системи підтримки прийняття рішень в медицині
(Рис. 1). Заохочується творчий підхід студентів під час виконання завдань на занятті. Студенти можуть
створити систему підтримки прийняття рішень в іншій програмі, відмінній від MS Excel, наприклад MS
Access, та продемонструвати її роботу. Наведені приклади практичних завдань враховують вхідний рівень
знань, умінь і навичок студентів з інформатики, їхній досвід роботи в комп’ютерних програмах на
попередніх заняттях з медичної інформатики, що допомагає створити умови для доступності,
послідовності навчання.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Bulakh, I.Y., Liakh, Y. Y., Martseniuk, V. P. & Khaimzon, I. Y. (2012). Medical informatics: textbook.
Kyiv: AUS Medicine Publishing.
2. Пудова С.С., Казакова О.В. Використання професійно-орієнтованих завдань на заняттях з
медичної інформатики при вивченні експертних систем студентами-стоматологами. Фізико-математична
освіта. 2019. Випуск 1(19). С. 177-183.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Відомо, що форми дистанційної освіти, коли викладач і студент розділені відстанню і часом, наприклад,
кореспондентське навчання, існували на Заході ще з 1840-х рр., тоді ж були зроблені перші спроби теоретичних
обґрунтувань їх провідними вченими в цій галузі, але тільки наприкінці 1960-х рр. почала створюватися
теоретична база ДО. В Україні поняття «дистанційне навчання» почало функціонували лише з 2000-х років.
Приблизно до 2000 року дистанційним в Україні вважали навчання з використанням спеціально
виготовлених друкованих матеріалів, аудіо- та відеоматеріалів, компакт-дисків, а також навчання з
використанням Веб/Інтернету, відомих у країнах СНД, відповідно, як портфельна (кейсова) та мережева
технології дистанційного навчання.
Лише у грудні 2000 року Міністерством освіти і науки України була затверджена «Концепція
дистанційної освіти в Україні», згідно з якою дистанційним навчанням у нашій країні є навчання з
використанням Веб/Інтернету [16], відоме на Заході як електронне навчання (e-learning).
Першовідкривачами у розробці і запровадженні так званих портфельної (з використанням навчальних
матеріалів на паперових носіях) та мережевої технологій дистанційного навчання у нашій країні були,
відповідно, Львівський банківський інститут (1996 р.) та Міжнародний науково-навчальний центр
ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій і систем Національної академії наук України і Міністерства
освіти і науки України (1996 р.). Отже, на теренах освіти нашої країни також виникла потреба у вивченні
зарубіжних і розробленні вітчизняних теорій дистанційного навчання.
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Цікаво, що в основі сучасних теорій впровадження ДН лежить синтез ранніх теорій, що були
популярні та актуальні для попередніх століть.
Однією із найбільш поширених теорій обґрунтування ДО є теорія реінтеґрації актів викладання і
вивчення (Десмонд Кіґен). Основним у концепції дистанційного навчання Д. Кіґена є відокремлення
процесу навчання від процесу самого вивчення в часі і місці перебування. Науковець стверджує, що
успішне дистанційне навчання потребує поновлення цих двох процесів.
Появі та розвитку ДО, на думку В. Бикова і В. Кухаренко, сприяли масштабні об’єктивні тенденції
глобалізації світу, підвищення динаміки соціально-культурного розвитку суспільства, а поряд з цим і
активізація попиту користування новими інформаційно-комунікаційними технологіями.
Вперше можливість отримувати освіту на відстані було реалізовано у 1858 році у Лондонському університеті,
коли кандидатам зі всього світу було дозволено складання іспитів для отримання академічних ступенів бакалавра
та магістра всіх спеціальностей, окрім медицини. Таке навчання тоді називали кореспондентським.
Масштабний розвиток дистанційного навчання спостерігався впродовж першої половини ХХ
століття, завдяки масовому поширенню поштового, телеграфного, телефонного зв’язків, а також через
розвиток радіо та телебачення.
Визначною подією у формуванні та розвитку ДО є заснування Французького національного центру
дистанційного навчання (CNED) у 1939 році. На сьогодні цей центр має філіали у 120 країнах світу і
здійснює навчання 185000 студентів за 2500 навчальними спеціальностями.
Сам же термін «дистанційне навчання» офіційно визнали у 1982 році, коли Міжнародна рада з
кореспондентської освіти (ІССЕ) змінила назву на Міжнародну раду з дистанційного навчання (ІСDE).
Останні 2 роки все більше зростає потреба в дистанційній та комбінованій формах навчання. Разом з цим
більше уваги приділяється підвищенню вимог до якості освіти та необхідності змін у професійно-технічній освіті.
Слід зазначити, що на відміну від української системи освіти, в європейській педагогічній та освітній
практиці дистанційне навчання вже давно набрало популярності і стрімко виходить в лідери серед інших
форм надання освітніх послуг.
Сучасний освітній процес за дистанційною формою в закладах фахової освіти підтримується, в
переважній частині, шляхом реалізації можливостей інформаційного суспільства, насамперед ІКТ,
базовою основою яких є мультимедійні та комп’ютерні спеціалізовані програми і телекомунікаційні
системи забезпечення віддаленого доступу до електронних навчальних ресурсів, з взаємодією педагогів і
студентів (слухачів) переважно в опосередкованій формі.
Найбільш поширеним програмним забезпеченням організації освітнього процесу за дистанційною формою
навчання є пакети таких некомерційних програм, як «Абітурієнт», «Деканат», MOODLE. Головне їх
призначення – зберігання і відображення освітніх ресурсів, організація Інтранет доступу до них та керування
діяльністю навчальним закладом. У зв’язку з цим у контексті архітектурної і функціональної будови ці
інформаційні підсистеми є засобами управління професійно-технічним навчальним закладом, а спеціалісти
програмної інженерії частіше за усе порушують і вирішують питання, пов’язані з пошуком єдиного механізму
взаємодії між цими системами та їх забезпечення сумісності зі світовими стандартами в галузі освіти [14].
Електронні навчальні ресурси, як базова основа дистанційного навчання, потребують нормативно
визначених і стандартизованих дидактичних підходів щодо їх розроблення, оскільки вони в наукових
джерелах зустрічаються дуже рідко. Це призводить, з одного боку, до того, що наявні освітні ресурси не
можуть бути використані поза межами системи, засобами якої вони були створені, а також не
інтегруються з організаційно-педагогічними і дидактико-психологічними процесами інших освітніх
закладів. Звідси наявність значної кількості схожих ресурсів і неможливість їх зіставлення, модифікації,
виявлення переваг і недоліків, творчого використання іншими навчальними закладами.
Отже, у контексті впровадження дистанційної форми підготовки кваліфікованих робітників, поряд з
організаційно-педагогічними питаннями та розробленням засобів комп’ютерно-програмної конвертації,
виникає актуальне завдання забезпечення сумісності електронних навчальних ресурсів у єдиному
дидактико-психологічному форматі з метою їх подальшого використання всіма освітянами.
Також слід зазначити, що основою усіх варіантів цих моделей є організація опосередкованої взаємодії
суб’єктів навчального процесу – педагогів і студентства, але у звичних традиційних формах (лекція,
семінар, практичне заняття і т. д.) та віддаленого доступу до інформаційних освітніх ресурсів,
представлених у форматах електронних підручників, посібників, конспектів лекцій, методичних
рекомендації, практичних завдань, курсових робіт та ін.
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ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ :
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Моральна свідомість – невід'ємна складова суспільної свідомості, це людська форма духовного
освоєння дійсності. Вона ґрунтується на соціальних відносинах, будучи соціальною й об’єктивною.
Розвиток суспільного життя визначає її зміни і розвиток, а вона складає основу розвитку суспільства.
Останнім часом спостерігається значне погіршення моральних відносин між людьми, посилення цинізму,
грубості, жорстокості, агресивності, нездатності зрозуміти іншого, виявити повагу, толерантність,
співпереживання, милосердя, справедливість, що породжує духовну кризу, яка особливо позначається на стані
моральної свідомості молоді. Відчуженість від національної культури, знецінення престижу освіченості й
інтелектуальної діяльності, підміна морально-духовних цінностей матеріальними, унаслідок чого відбувається
стрімке зниження моральних критеріїв своєї та чужої поведінки, складають те невирішене коло проблем при
формуванні життєвої позиції сучасної молоді, якими має перейматися система освіти в усіх її ланках.
«Моральна сфера – складний конструкт людської психіки і поведінки, в основі якого лежить
унікальне утворення, що отримало назву моральної свідомості», – зазначає Р. Павелків [7].
Моральна свідомість – одна з форм суспільної свідомості, що відображається в суспільному бутті людей
і містить у собі цінності, норми, ідеали. Моральна свідомість діє на двох рівнях регуляції людських стосунків:
емоційно-чуттєвому й раціонально-теоретичному. Емоційно-чуттєвий – це психічна реакція людини на
подію, явище (емоції, почуття, настрій), що визначає ставлення людини до інших (співчуття / обурення,
довіра / недовіра, ревнощі, ненависть); до себе (скромність, гідність, марнославство, гордість, суворість); до
суспільства в цілому (почуття громадського обов'язку, патріотизм). Раціонально-теоретичний – це моральні
знання про норми, принципи, ідеали, поняття, які теоретично обґрунтовують моральність і її структурні
елементи. Цей рівень свідчить про те, якою повинна бути дійсність. Це ідеальний варіант того, що необхідно
досягти (загально-історичні потреби суспільного розвитку) [6, с. 158].
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На основі різних підходів щодо трактування моральної свідомості з’ясуємо, що даний феномен у
психолого-педагогічній теорії розуміється як:
 відображення у свідомості людини принципів і норм моралі, які регулюють взаємовідносини
людей, їх ставлення до суспільства (Д.Фельдштейн) [4];
 найважливіша складова свідомості суб’єкта, його моральних взаємин, що містить у собі як
пізнання сутності моралі, так і загальнолюдських норм і правил поведінки, а отже, систему ставлень
людини про ці норми і правила (Ю. Алєксєєва) [1];
 особливий конструкт психіки, що забезпечує розуміння і прийняття моральних законів та
організацію відповідно до них власної поведінки; компонент свідомості людини, що відображає ступінь
асиміляції особистістю суспільної моралі, засвоєння, інтерпретації, а іноді й розвитку людиною
моральних принципів (Р. Павелків) [7];
 підсистема свідомості (і самосвідомості): світогляд, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації,
спрямованість, соціальні потреби, мотиви та інтереси, прагнення, соціально орієнтоване мислення,
почуття, воля” [3, с.26];
 зіткнення двох мотивів, що утворюють різні та суперечливі смисли одного і того ж. Тут мають
вплив ідеали, соціальні норми, цінності, власні особистісні якості (В. Столін) [9];
 реальне ставлення людей (одне одного, до різних форм соціальних спільностей) з точки зору
морально-оцінних уявлень, що склалися про добро та зло (В. Сєрова) [5];
 найвища форма психічного відображення соціального середовища особистістю, яка включає
моральні знання, накопичені в попередньому досвіді, ставлення особистості до оточуючих і моральних
норм (М. Кабатченко) [5];
 відображення у свідомості людини принципів, норм моралі, які регулюють взаємостосунки
людей, їх ставлення до громадських справ, до суспільства. При цьому взаємостосунки та ставлення
людини мають характер моральної діяльності (А. Малихін) [4];
 інтегративне психолого-педагогічне утворення емоційно-когнітивного й емоційно-поведінкового
змісту. Це – синтез її основ: моральних почуттів, моральних знань і суджень, потреб і мотивів, поведінки
(В. Плахтій) [5, с. 95].
 процес відображення індивідуальною свідомістю морального аспекту суспільних подій та актів
поведінки, в результаті яких здійснюється їх моральна оцінка, робиться вибір та регуляція діяльності і
поведінки відповідно з інтересами суспільства, які виявляються у вимогах (нормах) суспільної моралі"
(О. Бондаревська) [2, с. 41].
Формування й розвиток моральної свідомості – це процес усвідомлення, засвоєння, прийняття
людиною моральних норм та правил і перетворення їх на дієвий регулятор поведінки. Процес
становлення моральної свідомості студентів наразі залишається малодослідженою. Проте потребує
підвищеної уваги в умовах соціальних трансформацій, бо студентський період характеризується як
найбільш активний та значущий у розвитку моральних якостей, формуванні світогляду, оволодінні
комплексом соціальних ролей дорослої людини (професійні, сімейні, громадянські). У цей період
відбувається формування моральної самосвідомості, здійснюється вироблення та закріплення ціннісних
орієнтацій та ідеалів, сталого світогляду, громадянських якостей особистості.
С. Савченко визначає студентство як одну з найпроблемніших соціальних груп, якій властиві
динамічні внутрішні зміни й пов’язане з ними ускладнення взаємозв’язків у соціальній структурі
суспільства. Це зумовлено мобільністю студентства за статевими, соціальними, віковими показниками;
його відносною автономністю й підвищеною адаптивністю до соціально-економічних і політичних змін
у суспільстві, інституціональних і ціннісно-нормативних актів; активною участю студентства в
соціальних змінах; високим інтелектуальним потенціалом і відчуттям соціального альтруїзму, що
забезпечує «соціальний ліфт» між різними групами; суперечливістю соціальної ролі студентства, що, з
одного боку, виступає суб’єктом нової соціальної діяльності, з іншого – фактором соціальної стабільності,
володіючи своєрідним привілеєм на майбутнє [8, с. 79].
Студентський період є сензитивним для усвідомлення власних моральних якостей, а також отримання
та осмислення нових знань із проблем моралі. У своєму моральному становленні студент проходить
декілька фаз розвитку:
 перша збігається з початком здобуття вищої освіти, а вже до закінчення першого курсу
спостерігаються значні перетворення у правильності, повноті знань про моральні якості та моральні
норми особистості, з'являється стійкість моральної самооцінки;
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 друга – стабільно-інволюційна, коли параметри моральних знань набувають відносної стабільності та
знаходять свій відбиток у розвитку моральних якостей, що виражаються у ситуаціях морального змісту;
 третя – позитивно-стабільна – повнота моральних знань, стабільне емоційне ставлення до норм
моралі, збільшення рівня адекватності моральної самооцінки [10, с. 11-15].
Та в становленні моральної свідомості студентства є чимало протиріч, головні з яких – це прагнення
студента мати високий моральний авторитет серед однокурсників і зростання деморалізації суспільства,
що викликає у молоді дезорієнтацію в моральних цінностях, дезорієнтованість у виборі вектору
формування власного «Я»; а також песимізм щодо прогнозування морального розвитку власної
особистості і зниження активності в поведінковому прояві моральних норм.
Отже, ці внутрішні протиріччя необхідно враховувати в освітній діяльності, спрямованій на
формування моральної свідомості студентської молоді під час професійної підготовки в ЗВО, що повинно
становити перспективу подальших досліджень за даною проблемою.
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ПIДГOТOВКA ВЧИТEЛЯ ДO РOЗВИТКУ OБРAЗНOГO МOВЛEННЯ
МOЛOДШИХ ШКOЛЯРIВ НA УРOКAХ УКРAЇНСЬКOЇ МOВИ В НОВІЙ
УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Вихoвaння мoвлeннєвoї культури згідно з Концепцією Нової української школи [1] тiснo пoв’язaнe з
oвoлoдiнням мoвними зaсoбaми в будь-якiй мoвлeннєвiй ситуaцiї, умiнням кoристувaтися бaгaтствoм
укрaїнськoї мoви, прaвильнo й вирaзнo вислoвлювaти свoї думки. Фoрмувaння у мaйбутнiх учитeлiв
Нової української школи умiнь i нaвичoк кoристувaтися мoвними зaсoбaми у прoцeсi сприймaння,
рoзумiння тa прoдукувaння тeкстiв уснoї i писeмнoї фoрм є прoвiднoю мeтoю нaвчaння укрaїнськoї мoви.
Вiд тoгo, як вчитель вoлoдiє oзнaчeними фoрмaми мoвлeннєвoї дiяльнoстi, зaлeжить йoгo внутрiшня
культурa, мoрaльнi пeрeкoнaння тa eстeтичнi iдeaли. Oбрaзнe мoвлeння є пoкaзникoм якiснoгo, eмoцiйнo
бaгaтoгo мoвлeння i виступaє як мoвлeння, в якoму пeрeдбaчaється вживaння слiв i слoвoспoлучeнь у
нeзвичaйнoму мeтaфoричнoму знaчeннi, щo дaє мoжливiсть худoжньo вiдтвoрювaти дiйснiсть.
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Бaгaтoaспeктнiсть i склaднiсть прoблeми рoзвитку oбрaзнoгo мoвлeння спричинили її рoзгляд з
рiзних пoзицiй: збaгaчeння слoвникoвoгo зaпaсу учнiв нa рiзних eтaпaх мoвлeннєвoгo рoзвитку дiтeй
(Н. Гaвриш, Н. Гoлуб, Л. Кулибчук, Т. Кoршун, В. Тихoшa тa iнш.); культурa мoвлeння (Н. Бaбич,
Б. Гoлoвiн, O. Гoрoшкiнa, В. Кoстoмaрoв, Л. Мaцькo тa iн.); кoмунiкaтивний aспeкт вивчeння мoви
(A. Бoгуш, Л. Вaрзaцькa, Н. Гaвриш, В. Кaпiнoс, Т. Кoтик С. Кaрaмaн, Т. Лaдижeнськa, В. Мeльничaйкo,
М. Пeнтилюк, К. Пoнoмaрьoвa, М.Стeльмaхoвич тa iн.). Aнaлiз нaукoвo-мeтoдичнoї лiтeрaтури зaсвiдчив,
щo пiдгoтoвцi мaйбутнiх учитeлiв дo рoзвитку oбрaзнoгo мoвлeння мoлoдших шкoлярiв придiляється щe
нeдoстaтньo увaги. Дoсi нeмaє спeцiaльних нaукoвих дoслiджeнь, присвячeних рoзгляду цiєї прoблeми в
пoчaткoвих клaсaх. Вiдсутнi рoзрoбки тeoрeтичних зaсaд рoзвитку oбрaзнoгo мoвлeння.
Вaжливiсть рoзвитку oбрaзнoгo мoвлeння з oпoрoю нa всi види мoвлeннєвoї дiяльнoстi нe зaвжди
усвiдoмлюється вчитeлями пoчaткoвих клaсiв. A чeрeз вiдсутнiсть нeoбхiдних рeкoмeндaцiй ця прoблeмa
в шкiльнiй прaктицi рoзв’язується щe нeдoстaтньo. Шкoлярi нeрiдкo зaзнaють труднoщiв в уснoму i
писeмнoму виклaдi свoїх думoк, бeз вiдпoвiднoгo рoзумiння сприймaють тa зaстoсoвують худoжнi зaсoби
тeкстiв, бeз бaжaння викoнують твoрчi рoбoти. Oтжe, виникaє пoтрeбa в пoшукaх пoдoлaння виявлeних
нeдoлiкiв, у визнaчeннi oптимaльних мeтoдик пiднeсeння мoвлeннєвoї спрямoвaнoстi урoкiв укрaїнськoї
мoви тa урoкiв рoзвитку зв’язнoгo мoвлeння, в пoбудoвi цiлeспрямoвaнoї систeми рoбoти учитeля
пoчaткoвих клaсiв з рoзвитку oбрaзнoгo мoвлeння мoлoдших шкoлярiв, щo стaнoвить пoзитивний
пoкaзник рoзвитку якiснoгo мoвлeння (склaдoвa вихoвaння культури мoвлeння).
Пoняття «oбрaзнiсть», «oбрaзнe мoвлeння» вчeнi рoзглядaють в кoнтeкстi aкцeнтувaння нa мoвних
зaсoбaх, щo викoристoвуються в будь-якoму худoжньoму тeкстi (В. Винoгрaдoв, Г. Винoкур,
I. Гaльпeрин, Б. Гoлoвiн, O. Єфимoв, Л. Нoвикoв, O. Фeдoрoв, З.Фрaнкo тa iн.).
Фoрмувaння в мoлoдших шкoлярiв умiнь i нaвичoк кoристувaтися мoвними зaсoбaми у прoцeсi
сприймaння, рoзумiння тa прoдукувaння тeкстiв уснoї i писeмнoї фoрм є прoвiднoю мeтoю нaвчaння
рiднoї мoви. Вiд тoгo, як учeнь вoлoдiє цими фoрмaми мoвлeннєвoї дiяльнoстi, зaлeжить йoгo внутрiшня
культурa, мoрaльнi пeрeкoнaння тa eстeтичнi iдeaли.
Здoбуття мoлoдшими шкoлярaми eлeмeнтaрнoї лiнгвiстичнoї oсвiти тiснo пoв’язaнe з фoрмувaнням
тaких oснoвних рис мoвлeннєвoї культури, як змiстoвнiсть, лoгiчнiсть, тoчнiсть, прaвильнiсть, вирaзнiсть,
oбрaзнiсть тoщo.
Худoжню oбрaзнiсть вчeнi (A. Кoвaль, Д. Шмeльoв, O. Фeдoрoв тa iн.) визнaчaють вiдпoвiднo дo
уявлeння прo мoву худoжньoгo твoру як цiлiсну систeму, кoжний eлeмeнт якoї eстeтичнo знaчущий,
oбрaзнo зумoвлeний, мoтивoвaний oбрaзним змiстoм цiлoгo. У худoжнiх твoрaх вiдбувaється aктуaлiзaцiя
сeмaнтики слoвa тoбтo вислoвлювaння, якe спiввiднoсить цe слoвo з кoнкрeтними прeдмeтaми тa рeчaми,
дiями i стaнaми, oзнaкaми i влaстивoстями, пoчуттями i уявлeннями [47, c. 191-192].
Фoрмувaння в мoлoдших шкoлярiв умiнь i нaвичoк кoристувaтися мoвними зaсoбaми у прoцeсi
сприймaння, рoзумiння тa прoдукувaння тeкстiв уснoї i писeмнoї фoрм є прoвiднoю мeтoю нaвчaння
рiднoї мoви. Вiд тoгo, як учeнь вoлoдiє цими фoрмaми мoвлeннєвoї дiяльнoстi, зaлeжить йoгo внутрiшня
культурa, мoрaльнi пeрeкoнaння тa eстeтичнi iдeaли.
Здoбуття мoлoдшими шкoлярaми eлeмeнтaрнoї лiнгвiстичнoї oсвiти тiснo пoв’язaнe з фoрмувaнням
тaких oснoвних рис мoвлeннєвoї культури, як змiстoвнiсть, лoгiчнiсть, тoчнiсть, прaвильнiсть, вирaзнiсть,
oбрaзнiсть тoщo. У дисeртaцiйнoму дoслiджeннi ми спiввiднoсимo «oбрaзнiсть мoвлeння» з культурoю
мoвлeння як нaукoю прo сукупнiсть тaких якoстeй, якi нaйбiльшe впливaють нa aдрeсaтa в кoнкрeтнiй
ситуaцiї i вiдпoвiдaють зaвдaнням i змiсту мoвлeння.
У шкiльнiй нoрмaтивнiй дoкумeнтaцiї тa прaктицi рoбoти вчитeлiв нe зaфiксoвaнo цiлeспрямoвaнoгo,
систeмaтичнoгo хaрaктeру рoбoти з рoзвитку oбрaзнoгo мoвлeння мoлoдших шкoлярiв. Нe визнaчeними
лишaються шляхи рeaлiзaцiї пiдхoду дo рoзвитку oбрaзнoгo мoвлeння, щo пoзбaвляє вчитeлiв oрiєнтиру у
вибoрi типiв впрaв, дидaктичнoгo мaтeрiaлу тa iнш. Oкрeслeнe питaння нeдoстaтньo висвiтлeнe сучaснoю
лiнгвoдидaктикoю нi в тeoрeтичнoму, нi у прaктичнoму aспeктaх й нe вiдпoвiдaє зaпитaм сьoгoдeння.
Aнкeтувaння вчитeлiв пoчaткoвих клaсiв пoкaзaлo, щo 100% рeспoндeнтiв ввaжaє рoбoту з рoзвитку
oбрaзнoгo мoвлeння кoриснoю, aлe прoвoдить її нeрeгулярнo, придiляє нeдoстaтньo увaги збaгaчeнню
мoвлeння учнiв пoчaткoвих клaсiв oбрaзнoю лeксикoю тoму, щo брaкує мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння i чaсу,
пeрeдбaчeнoгo прoгрaмoю. Рeзультaти aнкeтувaння свiдчaть, щo вчитeлi пoчaткoвих клaсiв мaйжe нe
викoристoвують мoжливoстeй мiжпрeдмeтних зв’язкiв для рoбoти нaд oбрaзним мoвлeнням(80%).
Рoзвивaти oбрaзнe мoвлeння учнів Нової української школи мoжнa тiльки в зв’язку з рoзвиткoм
oбрaзнoгo мислeння. Пiдгoтoвчий eтaп спрямoвaний нa пiдгoтoвку дo рoзумiння рoлi вирaзникiв oбрaзнoстi
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у зв’язнoму мoвлeннi. Вiн рeaлiзується чeрeз oргaнiзaцiю спoстeрeжeнь зa мoвлeнням худoжньoгo стилю, зa
слoвaми тa вислoвaми, вжитими в пeрeнoснoму знaчeннi. Нa oзнaчeнoму eтaпi дiтям дaється пoняття прo
oбрaзний вислiв, явищe бaгaтoзнaчнoстi слiв, пoрiвняння. Нa oзнaйoмлювaльнoму eтaпi вiдбувaється
усвiдoмлeння тa рoзумiння вирaзникiв oбрaзнoстi як лeксичних худoжнiх зaсoбiв мoвлeння. Вiн рeaлiзується
чeрeз фoрмувaння вмiння сaмoстiйнo утвoрювaти вислoви з oбрaзним змiстoм шляхoм зaсвoєння зрaзкiв
oбрaзнoгo мoвлeння тa нaслiдувaння, склaдaння oбрaзнoмoвлeннєвих вислoвiв зa aнaлoгiєю.
Твoрчим eтaпoм пeрeдбaчaється свiдoмe вживaння вирaзникiв oбрaзнoстi у твoрeннi зв’язнoгo тeксту.
Вiн рeaлiзoвується чeрeз вирoблeння нaвичoк сaмoстiйнo дoбирaти тa ствoрювaти oбрaзнi вислoви i
дoрeчнo вживaти їх в уснoму i писeмнoму мoвлeннi. Вся рoбoтa нaд oбрaзним мoвлeнням вeлaся зa трьoмa
взaємoпoв’язaними нaпрямaми:
- aнaлiз тa iнтeрпрeтaцiя тeкстiв худoжньoгo стилю;
- рoбoтa з лeксикo-грaмaтичними вирaзникaми oбрaзнoстi;
-врaхувaння психoлoгo-лiнгвiстичнoї oргaнiзaцiї oбрaзнoмoвлeннєвoгo прoцeсу.
Пeрших двa нaпрями рeaлiзувaлись чeрeз систeму впрaв зa мiрoю дoпoмoги тa ступeнeм
сaмoстiйнoстi i твoрчoї aктивнoстi. Нaйвaжливiшi з них тaкi:
- спoстeрeжeння зa вирaжaльними мoжливoстями слoвa, рeчeння, iнтoнaцiї, якi пoєднуються з
кoлeктивним дoбoрoм влучних мoвних зaсoбiв, слoвeсним мaлювaнням;
- кoнструктивнi впрaви (дoпoвнeння, пoширeння, зiстaвлeння, рeдaгувaння, вiднoвлeння, пeрeкaз тeксту);
- пoбудoвa кaзoк, рoзпoвiдeй, oписiв, мiркувaнь зa рoбoчими мaтeрiaлaми;
- влaснi твoрчi вислoвлювaння.
Систeмa oпрaцьoвaних кoмплeксних впрaв зa мiрoю дoпoмoги i ступeнeм твoрчoстi пoбудoвaнa нa
тeмaтичнo близькoму мaтeрiaлi, зoрiєнтoвaнa нa структуру прoцeсу фoрмувaння oбрaзнoмoвлeннєвих
знaнь у їх єднoстi зaсвoєння i зaстoсувaння у зв’язнoму мoвлeннi. Пoслiдoвнiсть їх визнaчaється мiсцeм
урoку в систeмi iнших, вiдвeдeних нa вивчeння тeми. Нa пeрших урoкaх, присвячeних зaсвoєнню нoвoгo,
дoцiльними є впрaви пeршoї тa другoї груп. Дaлi, кoли учнi нaвчaться рoзпiзнaвaти вирaзники oбрaзнoстi,
зaстoсoвуються впрaви трeтьoї i чeтвeртoї груп з вищим ступeнeм сaмoстiйнoстi i твoрчoстi. Рoзвивaльний
eфeкт кoмплeксних впрaв пoлягaє в тoму, щo ситуaцiя спiлкувaння сприяє усвiдoмлeнню грaмaтичних
пoнять тa фoрм, a рoзв’язaння грaмaтичних зaвдaнь стимулює мoвлeннєву твoрчiсть.
Oстaннiй, нaпрям, трeтiй – рoбoтa нaд психoлoгo-лiнгвiстичнoю oргaнiзaцiєю oбрaзнoмoвлeннєвoгo
прoцeсу – пoлягaє у врaхувaннi психoлiнгвiстичних тa вiкoвих oсoбливoстeй мoлoдших шкoлярiв. Рeзультaти
дoслiджeнь I. Oвчиннiкoвa, Н. Бeрeснєвa, Л. Дубрoвськoї, E. Пeнягiнoї щoдo лeксикoну мoлoдшoгo шкoлярa тa
хaрaктeристики лeксичнoгo кoмпoнeнтa мoвнoї кoмпeтeнцiї сприяли вирiшeнню прoблeми вiдoбрaжeння в мoвi
кaртини свiту дитини. Дoслiдникaми дoвeдeнo, щo внутрiшнiй лeксикoн є схoвищeм усьoгo, щo пoв’язaнe iз
слoвaми в пaм’ятi, сiткoю знaнь прo нaвкoлишнiй свiт, a aсoцiaцiя їх дaє мoжливiсть виявити тi вiднoшeння, якi
iснують мiж вiдoбрaжeнням дiйснoстi тa лeксичнoї систeми в свiдoмoстi [45, с. 64].
Таким чином, обрaзнe мoвлeння рeaлiзується зa дoпoмoгoю вирaзникiв oбрaзнoстi. Дo вирaзникiв
oбрaзнoстi вiднoсимo: - фoнeтикo-слoвoтвoрчi - рiзнoмaнiтнi прeфiкси з eмoцiйним зaбaрвлeнням, суфiкси
нa oзнaчeння згрубiлoстi тa пeстливoстi; - лeксикo-сeмaнтичнi - бaгaтoзнaчнi слoвa, синoнiми, aнтoнiми,
oмoнiми; - синтaксичнi вирaзники - прислiв’я, прикaзки, крилaтi вислoви; фрaзeoлoгiзми - iдioми; - трoпи eпiтeт, пoрiвняння, мeтaфoрa; - стилiстичну фiгуру - ритoричнe зaпитaння; - eлeмeнти iнтoнaцiйнoї вирaзнoстi.
Дeфeнiцiю «рoзвитoк oбрaзнoгo мoвлeння» визнaчaємo як цiлeспрямoвaний, систeмний прoцeс, щo включaє
трeнувaнням мoвлeннєвих нaвичoк, спрямoвaних нa рoзумiння вирaзних мoжливoстeй мoви, нaкoпичeння
дoсвiду викoристaння мoвних зaсoбiв, фoрмувaння кoгнiтивних aспeктiв сeмaнтики мoвних oдиниць.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Дистанційне навчання існує досить давно, але в сучасному тлумаченні є новим поняттям. Через
швидке поширення коронавірусної інфекції більшість країн оголосили карантин і в школах було введено
дистанційне навчання. Україна не є виключенням.
Сучасна дистанційна освіта – це розгалужена система передачі знань на відстані за допомогою різних
засобів і технологій, яка сприяє отриманню школярам необхідної інформації для використання у
практичній діяльності [1].
Важливим фактором досягнення успішних результатів самостійної освітньої діяльності учнів є рівень
ефективності організації педагогічного процесу викладачем [2]. Розробка та використання спеціальних
методів вивчення математики є особливо важливим питанням при розгляді ефективної дистанційної освіти.
Наприклад, зосередимо увагу на освітню програму з геометрії для учнів 10 – 11 класів рівнів
стандарту та профільного на порталі МОН України [3].
В геометрії 10 класу профільного рівня кількість годин на рік складає 105. Але в рівні стандарту
кількість годин лише 51. Якщо переглянути перші теми різних рівнів помітимо, що тема «Вступ до
стереометрії», як окрема, зовсім відсутня в навчальному плані рівня стандарту.Але зміст навчального
матеріалу залишається однаковим в обох рівнях, що свідчить про те, що ця тема є наскрізною для першого
семестру геометрії 10 класу.
Метою вивчення теми «Вступ до стереометрії» визначено: засвоєння учнями основних понять
стереометрії, аксіом та основні наслідки з них, зображення просторових геометричних фігур у
стереометрії. На вивчення теми зазвичай відводиться 15 годин у профільному рівні, що при звичайних
умовах є достаньою кількістю, без залучення резерву годин. Проте, за умов дистанійного навчання
проведення традиційних уроків, незалежно від формату, є проблематичним. Ця проблема значно
посилюється при зменшеній кількості годин.
Для організації освітньої діяльності в умовах дистанційного навчання потребується залучення
сучасних методів навчання та методичного забезпечення. Використання інтерактивного програмного
забезпечення і сучасних методів мають важливе значення для підвищення інтересу учнів, міцності
отриманих знань, розуміння сфери застосування отриманих знань та навичок. Важливо допомогати учням
розвивати інтерес до питань, які стосуються тем, а також покращити їх здібності до критичного мислення.
Аналіз навчально-методичних матеріалів, а також дидактичних ресурсів, що створені вчителями та
державними установами з метою підтримки вивчення теми «Вступ до стереометрії», свідчить, що вагому долю
серед них займають різноманітні моделі, презентаційні матеріали інформаційно-графічного характеру [4].
Зазначений вище аналіз підтверджує, що одним з основних засобів навчання є наочність. В даний
час, завдяки технологічним і програмним засобам, можливо вивести вивчення математики на принципово
новий рівень. Беручи до уваги рівень діджиталізації сучасного школяра, його рівень розвитку в сфері
технологій та зацікавленість в споживанні мобільного цифрового контенту, можна дійти висновку, що на
сьогодні головним засобов реалізації самостійньої освітньої діяльності в умовах дистанційного навчання
або як дидактичний ресурс в процесі навчання на уроках є мобільний телефон, смартфон [5].
Впровадження гаджета в освітній процесс робить значно більшим можливості будь-якого навчання. Як
зазначають вітчизняні науковці, «більшість сучасних учнів в закладах освіти – грамотні та мотивовані. Базові
знання із цифрових технологій вони отримують за межами школи й часто завдяки самоосвіті та взаємному
навчанню серед однолітків… Технологічні навички та вміння у них розвиваються й удосконалюються разом
із розвитком самих технологій. Для учня не є проблемою, не виходячи з помешкання, завантажити відеоурок на запропоновану тему, дізнатися про погоду на найближчий час, обмінятися повідомленнями з
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друзями в соціальній мережі, пограти тощо. Окремі учні можуть знайти інформацію про умови вступу до
різних закладів вищої освіти, придбати квиток на потяг або концерт тощо»[6].
Для організації самостійної освітньої діяльності учнів у вивчені математики можна вибрати
мобільний додаток. Мобільний додаток надає можливість навчатися в будь-якому місці і в будь-який час,
забезпечуючи безперервність і максимальну гнучкість процесу навчання. Використання мобільних
додатків дозволяє ефективно організувати процес навчання, мати безперервний доступ до навчальних
матеріалів, надає можливість займатися самоосвітою та покращувати знання будь-де та будь-коли, що є
вкрай важливим для учнів при підготовці до контрольних чи самостійних робіт.
Було проведено аналіз мобільних додатків в Play Market та App Store на теми «функції» та «вступ до
стереометрії». В результаті, було отримано велику кількість додатків на дані теми навчання математики. Але якщо
порівняти навчально-методичні матеріали та ресурси, що створені вчителями та дидактичні ресурси додатків,
можна дійти висновку, що майже жоден додаток неможливо повноцінно використати для організації самостійної
освітньої діяльності учнів у вивченні математики в умовах дистанційного навчання. Тому, розробка сучасного
дидактичного супроводу вивчення тем шкільного курсу математики до сих пір є актуальною проблемою.
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РОЗРОБКА ЗАВДАНЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВ
ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ PYTHON В СЕРЕДОВИЩІ MINECRAFT
Одним із важливих розділів шкільного курсу інформатики є «Моделювання. Основи алгоритмізації
та програмування», а розвиток алгоритмічного мислення є надзвичайно важливим для школярів в ракурсі
опанування умінь й навичок планування та організації діяльності. Однією з вагомих проблем вивчення
програмування в курсі інформатики є вибір середовища програмування.
На даний час багато вчителів віддають перевагу вивченню мови Python, починаючи із 7 класу. Слід
зазначити, що учні базової школи (7-9 класи) потребують особливих підходів до навчання програмування.
На нашу думку, найбільш зручним і мотивуючим підходом у навчанні програмування семикласників є
використання ігрових технологій.
Підліткам важливо поєднувати ігрові технології з навчанням [1]. У цьому зв’язку для навчання
школярів програмування пропонуємо звернути увагу на середовище Minecraft, яке має потужну освітню
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компоненту і надає різні можливості для впровадження у навчальний процес. Minecraft — це гра з
відкритим світом, де гравець може створювати, будувати та досліджувати.
Середовище підлаштовується під різні дисципліни, а гармонійне поєднання ігрових та навчальних
технологій дає змогу учням сприймати складний навчальний матеріал у ігровій формі, що більш цікаво та
комфортно для них. Незважаючи на високий розвиток середовища, слід відзначити недостатність методичних
розробок для навчання школярів, які б враховували інтереси школярів і були б доступними для сприйняття.
У 2013 році для Raspberry Pi була випущена версія Minecraft[2]. Ця версія містила Python як мову
програмування та внутрішній API, який дозволяв користувачам взаємодіяти зі світом гри, навчаючи їх
елементарним навичкам програмування. API складається з трьох різних бібліотек: перша призначена для
взаємодії з гравцями (наприклад, показ повідомлень), друга використовується для маніпулювання
блоками та предметами в ігровому світі (наприклад, створення матеріалів або створення нових істот),
остання для редагування світу в Minecraft [3].
Представимо розроблені практичні завдання для навчання підлітків мови Python в середовищі Minecraft.
Розроблений комплект містить завдання двох типів - тренувальні завдання для відпрацювання основних
умінь програмування мовою Python в середовищі Minecraft та ігрові ситуації креативного характеру.
Наведемо приклади розроблених завдань:
Тренувальне завдання 1. Побудова вежі з каменя. Створити програму, яка створює поруч з гравцем
вежу з каменя висотою 10 блоків.
Завдання передбачає виконання у такий спосіб: створити змінну pos з координатами гравця;
визначити цикл for, що виконує 10 ітерацій; додати в цикл команду створення нового блока, в якій до
координати Y слід додати змінну циклу.
Тренувальне завдання 2. Розробити програму, яка створює поруч з гравцем вежу висотою 30
випадкових блоків.
Додаткові завдання: додати у цикл for команду sleep(1). Відстежити зміну значень змінних; змінити умову
коду, додати можливість побудові вежі одного кольору. Запрограмувати вибір способу побудови користувачем.
Ігрові ситуації сформульовані у вигляді завдань для учасників (Стіва, Алекса тощо), які є героями в
середовищі Minecraft і виконавцями коду. З одного боку, ситуації пов’язані між собою сюжетною лінією,
а з іншого боку можуть бути розв’язані незалежно одна від одної.
Ігрова ситуація 1 «Копач». Стів втомився шукати золоту руду для своєї нової кирки. Щоб зберегти час
від шахтарства, напишіть код, який дізнається, чи є в землі під гравцем будь-яка руда (залізо, золото, алмаз).
Програма отримує поточні координати гравця і по одному перебирає блоки під ногами, перевіряючи, чи не
є вони рудою. Якщо знайдеться потрібний блок або блоки, повідомте Стіва, де він знаходиться.
Ігрова ситуація 2. «Неприступна фортеця». Незабаром настане темрява! Стів та Алекс загубили свою
домівку, а блоків для побудови нового будинку в них зовсім немає. Починають з’являтися зомбі, і без
нашої допомоги вони не впораються. Створіть код, який побудує захисну оселю для Стіва та Алекс.
Параметри оселі: будинок має бути розміром 5 x 5 x 5 блоків, матеріал стіни – обсидіан, мати вхід з
дверима та принаймні 1 віконце для того, щоб дізнатись чи є небезпека зовні.
Таким чином, середовище Minecraft надає широкі можливості для навчання школярів програмування
мовою Python. Розроблено комплект практичних завдань, що включає 15 тренувальних завдань та 7
ігрових ситуацій, окремі з яких наведено. Всі розроблені завдання є авторськими та апробованими в
практичній роботі з індивідуальної підготовки школярів.
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасна школа й суспільство потребує вчителя, який готовий працювати в інноваційному режимі, в
умовах надзвичайно динамічних змін постіндустріального суспільства. Успішність інноваційних
процесів в освітній сфері значною мірою визначається сукупною здатністю суб’єктів інноваційної
діяльності до генерування й впровадження нових ідей, підходів, технологій. Все більше уваги в
дослідженнях з освітньої інноватики приділяється вивченню ролі вчителя, його особистісній,
методологічній і технологічній готовності як суб’єкта інноваційної діяльності [1]. Тому актуальною є
проблема формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності.
Вітчизняними та зарубіжними науковцями активно розробляються проблеми соціокультурних основ
інноваційної діяльності, що акцентують увагу на суб’єктах інноваційних перетворень (Г. Васянович,
І. Зязюн, Ю. Карпова, В. Кремень, М. Подимов, М. Поташник, А. Пригожин, К. Роджерс та ін.) та
орієнтуються на гуманістичний характер взаємовідносин усіх учасників освітнього процесу:
співробітництво, взаєморозуміння, діалог (І. Бех, Є. Бондаревська, Л. Вознюк, І. Дичківська, А. Капська,
Н. Осухова, І. Підласий, С. Подмазін, С. Харченко та ін.). Нині значно зросла кількість досліджень, в тому
числі дисертаційних, присвячених підготовці вчителів до інноваційної діяльності, розвитку їх
інноваційного, творчого потенціалу, готовності до проектування інноваційних педагогічних систем і
технологій, управління інноваційними процесами (І. Богданова, І. Гавриш, Л. Даниленко, І. Дичківська,
О. Дубасенюк, Н. Дука, О. Коберник, М. Кларін, І. Підласий, В. Докучаєва, Т. Побєдова, Л. Подимова,
О. Шапран та ін.) [1]. Попри значну кількість досліджень, проблема формування готовності до
інноваційної діяльності майбутніх учителів досліджена недостатньо.
Однією з основних особливостей педагогічних інновацій є той факт, що вирішальну роль на всіх
етапах інноваційного процесу відіграє суб’єктивний фактор. Тому дослідники, які займаються
інноваційною проблематикою сьогодні все частіше звертаються до вивчення окремої людини як суб’єкта
інноваційної діяльності, основного елемента інноваційної системи. Інтерес науковців до суб’єкта
інноваційної діяльності посилився на початку ХХ століття, потім на декілька десятиліть дещо знизився,
поступившись місцем проблемі науково-технічного прогресу, де людина розглядалася як засіб науковотехнічного розвитку. Проблема суб’єкта в наш час актуалізувалась тому, що технократичні концепції
виявилися не зовсім продуктивними у вирішенні задач інноваційного розвитку суспільства. Саме тому
суспільні уявлення про прогрес стали безпосередньо пов’язуватися з духовним, моральним потенціалом
особистості. Узагальнюючи підходи до розуміння сутності інновації, науковці розглядають її перш за все
як продукт творчої, інтелектуальної діяльності, результатом якої є внесення цілеспрямованих
прогресивних змін у життєдіяльність людини, суспільства, природи [1]. Сутнісною ознакою інновації
О. Дубасенюк, зокрема вважає її здатність суттєво впливати на загальний рівень професійної діяльності
педагога, розширювати інноваційне поле освітнього середовища в навчальному закладі, регіоні [2, с. 14].
Варто наголосити, що інновація – це не просто створення і впровадження новацій, це зміни, які мають
суттєвий характер, супроводжуються змінами в стилі діяльності, образі мислення її суб’єктів. Категорія
новизни відноситься не тільки до часу, а й до якісних характеристик змін [2].
Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності Л. Подимова та В. Сластьонін розуміють
інтегративну якість особистості, яка поєднує особистісні й операційні компоненти, забезпечує ефективність
цієї діяльності. В структурі готовності вони виділяють мотиваційний, креативний, технологічний,
рефлексивний компоненти [4]. Особистісні професійно важливі характеристики учителя як суб’єкта
інноваційної діяльності репрезентують структуру й зміст його готовності до інноваційної діяльності як
особливого особистісного стану, який визначається наявністю у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення
до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей,
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здатності до творчості й рефлексії. Така готовність є основою активної суспільної і професійно-педагогічної
позиції суб’єкта, яка спонукає до інноваційної діяльності та сприяє її продуктивності [4, с. 277]. Саме така
готовність до інноваційної діяльності є важливим складником підготовки майбутніх педагогів до
професійного саморозвитку [5; 6; 7], адже саме це робить їх конкурентоспроможними в сучасних умовах.
Отже, оскільки успішність інноваційних процесів в освітній сфері значною мірою визначається
сукупною здатністю суб’єктів інноваційної діяльності до генерування й впровадження нових ідей,
підходів, технологій – важливою проблемою є підготовка майбутніх педагогів під час їхньої професійної
підготовки в ЗВО до інноваційної діяльності. На нашу думку, результатом такої підготовки має стати
формування готовності до інноваційної діяльності. Подальших досліджень потребує вивчення структури
«готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності», а також умов і чинників її розвитку.
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ЯК У ДИТИНІ РОЗВИНУТИ СИЛУ ВОЛІ
Сила волі - це здатність людини зробити те, що вона вирішила, навіть якщо тимчасові труднощі (у
вигляді обставин або поточного настрою) цьому заважають. [2]
Виховання волі у дитині - це частина гармонійного розвитку особистості. Вона вчиться керувати
своїми емоціями, діями та поведінкою, стає більш впевненою у собі та рішучою. Ці якості знадобляться
малюкові вже в першому класі школи. А в дорослому житті цілеспрямованість та витримка допоможуть
досягати поставленої мети.
Сила волі - не вроджена, а набута характеристика характеру. Коли розпочинати розвиток вольових
якостей у дитини? Не варто сподіватися, що малюк по клацанню пальців стане цілеспрямованим.
Потрібен час [3].
З раннього віку необхідно забезпечити дитині максимально сприятливі умови для виховання сили
волі. Це не означає, що батьки повинні з пелюшок «загартувати» малюка у спробі навчити його бути
дисциплінованим та виконавчим. Планомірний розвиток позитивних якостей принесе свої плоди вже до
7-8 років, коли дитина піде до школи.
У віці 3-х років у дітей проявляється важлива якість, що має пряме відношення до волі, самовладання. Вони вчаться стримувати свої емоції - не влаштовувати істерики, якщо батьки
відмовляються купити чергову іграшку, чи спокійно стояти у черзі біля кабінету лікаря.
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У віці 4 -7 років діти вже вміють контролювати свою поведінку і розуміють, що таке "можна" та "не
можна". У дитини розвиваються корисні вольові звички та індивідуальні риси характеру відповідальність, наполегливість, дисциплінованість [2].
Психологи дають батькам такі рекомендації щодо виховання сили волі у дітей:
1. Дисципліна
Головна зброя проти безволі - дисципліна. Багатьом дітям дошкільного та молодшого шкільного віку чіткий
режим дня допомагає бути більш відповідальними, організованими та зосередженими у важливих справах.
2. Вміння завершувати розпочате
Одна з негативних якостей безвільної дитини - небажання завершувати розпочате. Нерозуміння
завдання, проблеми у досягненні мети, ліньки - можливо безліч причин, які спонукають дітей залишати
відносини незавершеними.
Батькам слід привчати дитину до того, що будь-яка розпочата справа має бути закінчена. У процесі
навчання в школі йому це знадобиться.
3. Відповідальність
Безвольні діти часто «страждають» на нехлюйство. Вони непунктуальні, незбирані, непосидючі. Це
негативно впливає на успішність школяра.
Вже в молодших класах дитина повинна розуміти, що це її обов'язок. Тільки він, а не мама з татом, у
відповіді за отримані оцінки. Це розвиває дисципліну та високий рівень відповідальності. Так, батьки
повинні контролювати виконання дитиною домашніх завдань та її позаурочний розклад, за необхідності
допомагаючи йому. Але не можна допускати, щоб дитина усувалася від своїх прямих обов'язків,
перекладаючи на маму та тата виконання уроків.
4. Мотивація
«З-під палиці» змушувати дитину щось робити – це не виховання вольових якостей у дитини, а
придушення її особи. Натомість батькам краще організувати життя малюка таким чином, щоб у нього
була мотивація до досягнення поставлених завдань.
Батькам важливо навчитися правильно мотивувати дитину. І це не кишенькові гроші за виконану
вдома роботу. Треба пояснити малюкові, яку користь він отримає після завершення справи: вивчені уроки
роблять розумнішими; заняття у спортивній секції додають фізичної сили; порядок у кімнаті налаштовує
на продуктивні заняття; чистий зовнішній вигляд підвищує шанси завести нових друзів.
5. Впевненість у собі
Людина, яка не вірить у свої сили не може виявляти силу волі. Завдання батьків – виховати у дитині
впевненість у собі. Це знадобиться йому у дорослому житті.
Постійна критика "на благо", моралі, суворі заборони та покарання - не найвідповідніші методики для
формування впевненості в собі та сили волі.
6. Терпіння
Терпіння - одна із складових сили волі. Це важлива якість особистості, яка загартує характер. І його
краще розвивати у дитині одним із перших. Малюк повинен розуміти, що іноді треба терпляче почекати,
перш ніж рішуче діяти далі. Терплячі діти більш усидливі та зосереджені.
7. Користь невдач
У розвитку сили волі та завзятості навіть невдачі бувають корисними. Важливо пояснити дитині, що
«промах» - це не привід відступати від мети, а чудова мотивація зробити роботу над помилками та стати
кращою. Негативний досвід теж досвід. Він вчить дитину не боятися труднощів.
Якщо дитину спіткала невдача (неважливо - погана оцінка у школі чи третє місце на математичній
олімпіаді), батькам важливо підтримати її та показати позитивний настрій. Дитина повинна розуміти, що
проблеми переборні [1].
Для людини дуже важливо бути наполегливим і в потрібний момент проявити самодисципліну, бо
більшість досягнень залежить саме від цих якостей [2].
Література:
1. Як розвинути силу волі: 7 простих способів. vc.ru URL: https://vc.ru/life/91652-kak-razvit-silu-voli7-prostyh-sposobov
2. Як «подружити» дитину із силою волі. Технологія модифікації поведінки URL:
https://7spsy.com/blog/kak-podruzhit-rebenka-s-siloy-voli
3. Як виховати у дитини силу волі. Я – родитель URL: https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kakvospitat-u-rebenka-silu-voli/
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА
УРОКАХ ЧИТАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
На сьогоднішній день особливо актуальною стає проблема формування творчих здібностей молодших
школярів уроках читання в Новій українській школі. Духовне відображення українського народу неможливо
уявити без впливу художньої літератури на формування національної самостійності, бо саме література є одним
із активних чинників суспільного виховання совісті, моралі, загальнолюдських цінностей інтелектуальності.
Перед освітнім процесом поставлено завдання виховання творчої особистості, починаючи з початкової школи.
Творча активність розвивається у процесі діяльності, має творчий характер, яка змушує учнів
пізнавати, дивуватися, знаходити рішення у нестандартних ситуаціях. Книга виховує дитину, надає
наснаги, допомагає жити, всебічно розвиває, примушує хвилюватися за своїх героїв, понурюватися у світ
казок, фантазій, пригод, вона дає можливість стати її головним героєм та відчути на собі все вище сказане.
Тому читання книжок в системі виховання сучасної Нової української школи займає особливе місце.
Відповідно до концепції Нової української школи [1], кожна з ключових компетентностей містять
спільні наскрізні вміння, які потрібно розвивати впродовж усього життя. Серед них – уміння читати та
розуміти прочитане. Нова українська школа відходить від «читання заради читання». Зусилля вчителів і
батьків треба спрямувати на те, щоб дитина розуміла прочитане, могла оцінити якість і достовірність
інформації, переказати її, висловити своє ставлення.
Робота з дитячою книжкою на уроках читання формує і розвиває особистість дитини. Проблема
уроків читання завжди привертала увагу вчених-методистів, педагогів, психологів. Детально розроблені і
дбайливо сформовані рекомендації щодо читання дітьми з урахуванням вікових особливостей знаходимо
у спадку К. Д. Ушинського, В. О. Сухомлинського. Психолого-педагогічним аспектом процесу навчання
й читацької діяльності присвячено роботи Л.С.Виготського, П. Я.Гальперіна,О. І. Нікіфорової та ін.
Окремі аспекти проблеми формування школярів-читачів зайняли своє вирішення в наукових працях
вітчизняних вчених-педагогів Н. Скріпченко, О. Савченко, В. Острогорського, В. Неділька, Т. Бугайко,
В. Науменко, В. Мартиненко, О. Джежелей, та інших. інші.
Як зазначив Виготський Л.С. «Творчість — це процес створення суб'єктивно нового, заснованого на
здатності породжувати оригінальні ідеї і використовувати нестандартні способи діяльності.»[2]. У
сучасних дослідженнях європейських вчених «творчість» визначається описово і виступає як поєднання
інтелектуальних і особистісних факторів. [5].
Отже, творчість - це діяльність, результатом якої є нові матеріальні і духовні цінності; вища форма
психічної активності, самостійності, здатність створювати щось нове, оригінальне. В результаті творчої
діяльності формуються і розвиваються творчі здібності.[4].
З психологічної точки зору молодший шкільний вік є сприятливим періодом для формування творчих
здібностей тому, що в цьому віці дитина вперше усвідомлює відношення між ним і навколишніми,
починає розбиратися в громадських мотивах поведінки, моральних оцінках, значущості конфліктних
ситуацій, тобто в цьому віці формування особистості набуває свідому фазу. Якщо раніше провідною
діяльністю була гра, то тепер стало навчання - еквівалент трудової діяльності, причому оцінка інших
залежить і визначається шкільними успіхами.
Формування творчих здібностей дітей буде ефективним лише в тому випадку, якщо воно буде являти
собою цілеспрямований процес, у ході якого вирішується ряд приватних педагогічних завдань, спрямованих
на досягнення кінцевої мети. П. Б. Блонським були точно помічені основні відмінні риси дитячої творчості:
дитячий вимисел нудний і дитина не критично ставиться до нього; дитина раб своєї бідної фантазії. Головним
чинником, що визначає творче мислення дитини, є його досвід: творча діяльність уяви знаходиться в прямій
залежності від багатства і різноманітності минулого досвіду людини.
Звідси випливає і перша найважливіше завдання у формуванні творчого мислення молодших
школярів. Для того щоб сформувати в учнів уміння творчо вирішувати поставлені перед ним завдання,
необхідно перш за все подбати про розвиток у них широкого кругозору, про створення реальної
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почуттєвої основи для уяви. Формування творчих здібностей невіддільне від формування виконавських
умінь і навичок. Чим різнобічне і досконаліше вміння і навички учнів, тим багатша їхня фантазія,
реальніші їхні задуми, тим більш складні завдання виконують діти [3].
Для учня молодшого шкільного віку спілкування з літературним твором має приносити радість,
задоволення. Ось чому з перших днів перебування дитини в школі значне місце в навчально-виховному
процесі Нової української школи посідає робота з дитячою книжкою, уміла організація уроків читання
для розвитку здібностей. Сучасного молодшого школяра треба навчити не просто читати (розкодовувати
текст), а читати книжки, вчити бачити в них співбесідника, навчити «розмовляти» з ними, відгукуватись
на їх думки, вчинки. Розібратися у цьому дитині має допомогти вчитель, який добре володіє методикою
читання і своїм вмінням спілкуватись з книжкою.
Відповідно будуть запропоновані такі завдання для формування творчого мислення та творчої уяви
учнів початкових класів:
- класифікувати об'єкти, ситуації, явища за різними підставами;
- встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
- бачити взаємозв'язки та виявляти нові зв'язки між системами;
- робити припущення прогнозного характеру;
- виділяти протилежні ознаки об'єкта;
- розділяти суперечливі властивості об'єктів у просторі і в часі;
- представляти просторові об'єкти.
З метою активізації на уроках читання у формуванні творчих здібностей учнів Нової української школи
доцільно використовуються прийоми, що впливають на емоційно-вольову сферу: переконання, схвалення,
заохочення. Переконання застосовується тоді, коли учень не впевнений у своїх силах, слабо концентрує у своїй
діяльності вольові зусилля. Найбільше вплив надає прийом схвалення на нерішучих учнів, які сумніваються в
правильності виконання завдання. Поширеним засобом у формуванні здібностей учнів є заохочення. Воно може
бути спрямоване на оцінку різних сторін їх роботи, наполегливості та виконання завдання тощо.
Отже, для формування творчих здібностей на уроках читання молодших школярів в Новій українській
школі, найоптимальнішими методами виступатимуть: розмова про прочитане, обмін думкою, спеціальні
вправи створені задля розвитку творчих здібностей; переказ прочитаного; передача прочитаного за ролями;
ілюстрування прочитаного; творча діяльність дітей, спрямовану на користування та добір рими, власнi твори
казки і історій; літературні iгри, облік прочитаного. Методи дослідження: спостереження за діяльністю
школярів на уроках читання молодших школярiв, розмови з учнями, тестові завдання, переказ, кросворди.
ЛІТЕРАТУРА :
1. Концепція Нової Української школи : МОН, 2016. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/
education/zagalna-serednya/ ua-sch-2016/konczepcziya.html
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте // Выготский Л. С. Психология
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОСВІТИ В ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ»
У системі професійно-технічної освіти, яка орієнтована на реалізацію вимог сучасного суспільства до
підготовки кваліфікованих робітників в умовах інформаційного простору, особливе місце має підготовка
майбутніх кваліфікованих робітників на засадах використання інформаційно-комунікаційних технологій.
У навчальних закладах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, які здійснюють
професійну підготовку та перепідготовку безробітніх, незайнятого дорослого населення, питання застосування
ІКТ створює можливості для більш ефективного використання часу на підготовку кваліфікованого робітника.
Застосування технологій та засобів ІКТ у закладах професійно-технічної освіти державної служби
зайнятості є цілеспрямованою системною роботою навчального центру щодо створення умов та
забезпечення засобами застосування ІКТ слухачів, викладачів та співробітників з метою підвищення рівня
інформатизації та володіння засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
ІКТ дає змогу підвищити інтерактивність освітньої системи в навчальному закладі, перейти від
пояснювально – ілюстративного способу навчання до діяльнісного, за якого слухач стає активним суб’єктом, а
не пасивним об’єктом педагогічної дії. Тож навчання здобувачів освіти із застосуванням інтерактивних
комплексів стає якіснішим, цікавішим і продуктивнішим, сприяє усвідомленому засвоєнню знань та
формуванню мотивації до навчання, а головне – сприяє адаптації до життя в інформаційному суспільстві.
Розробка моделі імплементації ІКТ у навчальний процес є необхідною умовою впровадження засобів
ІКТ при організації навчання безробітніх.
При імплементації інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, необхідною
умовою є узгодження напрямів та форм реалізації ІКТ, методів та форм оцінки ефективності
впровадження, термінів реалізації тощо.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі може забезпечити
передачу знань і доступ до різноманітної навчальної інформації нарівні, а іноді й інтенсивніше та
ефективніше, ніж за традиційного навчання. У разі впровадження комп’ютерної техніки в навчальний
процес значно спрощуються такі значні за обсягом роботи організаційного характеру, як розробка і
коригування навчальних планів, повсякденна і достовірна інформація про контингент студентів,
використання навчальних лабораторій, наявність підручників і навчальних посібників тощо. Безумовно,
подібна комп’ютерна мережа повинна бути інтегрована як методично, так і технологічно.
Інформаційно-комунікативні технології дозволяють будувати процес навчання таким чином, що: у
зміст навчання включається вивчення стратегій розв’язування завдань, в тому числі творчих;
забезпечується аналіз і засвоєння студентом своєї власної діяльності; зміст професійного навчання
будується з урахуванням реальних виробничих процесів.
Із впровадженням ІКТ у систему професійно-технічної освіти стала актуальною проблема розробки
й використання нових форм і методів представлення навчального матеріалу, яка передбачає
вдосконалення та видозміну традиційних форм організації навчального процесу.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення дисциплін професійного
спрямування у закладах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості дає можливість підвищити
наочність навчання за рахунок використання різних форм подання навчального матеріалу (текст, графіка,
рисунки, діаграми, таблиці, аудіо -, відеозаписи тощо). Крім того, застосування комп'ютерної техніки дає змогу
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поєднати технічні можливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в поданні навчального
матеріалу як живого спілкування педагога зі слухачем, так і організації його самостійної роботи.
З метою успішного впровадження та розвитку ІКТ у навчальний процес закладів професійнотехнічної освіти державної служби зайнятості система оцінки ефективності іх застосування повинна:
1) визначати вплив ІКТ на процес та результати;
2) відстежувати якісні зміни у навчанні на основі ІКТ;
3) визначати баланс у розвитку основних аспектів організації традиційного начання та нових форм ІКТ.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє вирішити проблему якісно нового
підходу до організації навчання.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість: створення єдиної
інформаційної системи навчального закладу; створення визначених інформаційних систем для розвитку
інформаційної культури педагогів та слухачів; створення комп’ютерної інфраструктури, єдиної локальної
мережі навчального закладу; оновлення наповнюваності сайту навчального закладу; практичне засвоєння,
а в подальшому застосування педагогами та слухачами ІКТ в навчальному процесі.
Слухачі навчальних закладів служби зайнятості мають навчитись самостійно відтворювати здобуті
знання, вміти самостійно вдосконалювати свої професійні вміння та навички, вдосконалювати свою
особистість. Все це в комплексі дає змогу сформувати особистість кваліфікованого робітника, який буде
здатним адаптувати свої знання та вміння до умов та вимог конкретного виробництва чи сфер діяльності.
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РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Провідну роль в організації громадянського виховання молоді в умовах розвитку та формування
демократичних традицій і практики життєдіяльного суспільства відіграють заклади вищої освіти. Як
зазначає Л. Огородник, в умовах закладу вищої освіти «формування всебічно освіченої, компетентної,
толерантної, патріотичної особистості відбувається з обов’язковим урахуванням загальнолюдських
цінностей, передусім таких, як: висока повага до закону; пошана до національних цінностей інших
народів; права людини на життя, гідність, безпеку, рівні можливості; право на свободу думки, совість,
вибір конфесії, участь у політичному житті; обов’язки, що виражаються в повазі до державної
демократично обраної влади, національних меншин та їхніх культур тощо» [1, с.64].
В Україні завдання щодо громадянського виховання здобувачів вищої освіти представлені у таких
нормативно-правових документах: Законах України «Про громадські об'єднання», «Про громадські
молодіжні та дитячі організації», Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)»,
«Концепції громадянської освіти та виховання», «Концепції громадянського виховання особистості в умовах
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розвитку української державності», «Концепції національно-патріотичного виховання молоді», «Концепція
виховання дітей та молоді в національній системі освіти», Державній цільовій соціальній програмі «Молодь
України» та інші. Проголошені закони, концепції, програми виділяють пріоритетність системи освіти,
зокрема вищої, як фактора формування громадянської компетентності студентської молоді.
За таких умов, навчання в сучасній вищій школі має не лише освітню і професійну орієнтацію, а й стійку
виховну спрямованість. Зокрема, освітній процес спрямований на формування в здобувачів вищої освіти
високого рівня загальної культури, сучасного гуманістичного світогляду, громадянських якостей. Саме у вищій
школі здійснюється активний розвиток громадянської компетентності майбутньої національної інтелігенції.
Розглядаючи громадянську компетентність студентів, ми поділяємо думку А. Токарєвої та
І. Чижикової щодо того, що громадянська комптетентність є шляхом до певної політичної та/або
соціальної спільноти; це розуміння та здійснення прав і обов'язків цієї спільноти; це громадянська
самоідентифікація та якість особистості, що вимагає від неї активної участі у
політичному/громадянському житті та характеризує міру її залучення до суспільного життя; це моральна
цінність, яка базується на почутті патріотизму, повазі до прав людини, розумінні особистого обов’язку,
відповідальності, терпимості, солідарності [2, c. 90].
Виділяють кілька напрямів набуття громадянської компетентності студентської молоді у закладах
вищої освіти:
 орієнтування у проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні, володіння
процедурами участі у діяльності політичних інститутів демократичної держави;
 застосовування процедури і технології захисту власних інтересів, прав і свобод інших громадян,
виконання громадянських обов’язків в межах місцевої громади та держави, способи та стратегії взаємодії
з органами державної влади на користь собі та громадянському суспільству;
 використовування способів діяльності й моделей поведінки, що відповідають чинному
законодавству України, задовольняють власні інтереси особи та захищають права людини і громадянина;
 розвиток здатності робити свідомий вибір та застосовувати демократичні технології прийняття
індивідуальних та колективних рішень та ін.
Отже, сьогодні громадянська компетентність студентської молоді активно розвивається у середовищі
закладів вищої освіти під час аудиторної та позааудиторної роботи, у тому числі через залучення молоді
до виховних заходів суспільного спрямування, роботи органів студентського самоврядування,
студентських громадських організацій, волонтерського руху тощо.
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ВПЛИВ ГЛЯНЦЕВИХ ВИДАНЬ ПРО МОДУ НА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО
Вивчення світового інформаційного простору – дуже важливий і водночас складний процес. Очевидно, що
інформація несе певний посил суспільству, формує погляди та має безпосередній вплив на підсвідомому рівні.
Сучасна культура нерозривно повʼязана із різноманітними засобами масової інформації, а особливо останнім
часом почала набувати популярності саме глянцева періодика, яка має неабиякий вплив серед своїх читачів.
Елітарність журналів на модну тематику полягає в авторитетному впливі на аудиторію, яка займає певну
нішу у класовій структурі суспільства. Ця тенденція постійно забезпечує читачами такий жанр масової культури
як глянцевий журнал. Така особливість дозволяє модним виданням мати неабиякий престиж серед суспільства,
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який занадто значний, щоб його ігнорувати. Прикладом може слугувати журнал Vogue, який досі залишається
одним із найвпливовіших журналів про моду та стиль життя. Створений у 1892 році Vogue спочатку існував як
щотижнева газета, демографічною групою якої були вищий і середній класи людей [3, с. 41]. Vogue розповідав
про те, чим вони займаються у вільний час, які мають звички і що вони одягають на світські зустрічі з іншими
багатими та відомими людьми. Така ознака цього журналу дозволила «іншим» людям, тим, які не були ні
багатими, ні відомими, побачити, як це – жити як один із заможних. Це також, певною мірою, давало їм
можливість імітувати свій спосіб життя і уявляти себе одним із модельних представників журналу Vogue. Це
помітно навіть і сьогодні, оскільки багато людей віддають перевагу глянцевим журналам для того, щоб
дізнатися про останні тенденції моди і бути в курсі модних подій.
Аналізуючи різні розділи (одяг, їжа, житло тощо) українських та зарубіжних журналів, можна дійти
висновку, що усі вони мають вплив на читацьку аудиторію і очікують певного «фідбеку» від свої споживачів.
Модні глянці, наприклад, можуть зорієнтувати читача на карʼєрне зростання, яке потребує певного
зовнішнього вигляду, наявності гарного добротного будинку, дорогої машини тощо. Взагалі, у цьому навіть є свої
переваги. До позитивних моментів можна віднести можливість релаксації при візуалізації матеріалів, що
дозволяють поринути у світ мрії та бажань, забути про проблеми, які на той момент здаються складними [1, с. 10].
Крім того, подібні журнали містять необхідну та корисну інформацію як правильно, наприклад,
побудувати свій робочий графік, як вести здоровий спосіб життя, пропонують допомогу у виборі свого
індивідуального стилю, надають поради та консультації кращих стилістів, модельєрів, психологів тощо.
Читач може субʼєктивно і з користю для себе приймати інформацію з глянцевих видань.
Публікації у «гламурних» журналах часто формують поведінку читачів та створюють у них повністю
інший погляд на життєвий простір. Феномен глянцевого журналу цікавий тим, що, завдяки суспільним
трансформаціям це видання виходить за межі споживчого гіда, набуваючи характеру соціально
значущого проекту. У прагненні залучити більше споживачів глянець розширює своє інформаційне поле,
роблячись більш глибоким та змістовнішим [4, с. 47].
Для читача журнали про моду, на наш погляд, не повинні бути життєвою програмою, хоча багато хто
вважає, що слід дотримуватися порад фахівців, які вчать як одягатися, що їсти і тому подібне. Можливості
читача та поради різноманітних професіоналів, які працюють у сфері моди, дуже часто виявляються
несумісними, оскільки соціальна дистанція між ними надто велика. Немає жодного сумніву, що журнали
на модну тематику інформативні, і читач може взяти собі на замітку подану інформацію, але жодною
мірою не керуватися сліпо цими порадами та рекомендаціями.
Однак, незважаючи на це, сучасні глянцеві видання досі залишаються важливими путівниками не
тільки у світі моди, а й помічниками і порадниками у вирішенні проблем, з якими регулярно стикається
суспільство. У звʼязку з цим має наукове та практичне значення вивчення і осмислення їх соціального
впливу в нашому суспільстві [2, с. 68]. Особливо це стосується української молоді, оскільки вона у
перспективі має становити активну частину суспільства.
Отже, будучи одним із найбільш значущих інформаційних каналів для молодого покоління, глянцевий
журнал є доволі важливим ресурсом формування соціально значущої поведінки читача. Подібні вісники – є
невідʼємною частиною культури, а їх первинна функція – передача інформації читачеві. Безперечно, треба
дбати про себе, не забувати про свій зовнішній вигляд, але при цьому необхідно памʼятати, що найвищі
цінності будь-якого цивілізованого суспільства полягають насамперед у його духовному розвитку і ніякі
«гламурні» поради не повинні впливати на наш світогляд і нашу поведінку. Видання глянцевих журналів дає
лише можливість людині орієнтуватися в модних тенденціях, реалізовувати свої потреби, захоплення, а
також дає можливість на якийсь час забути про свої проблеми, які її оточують.
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СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ
Поширення соціального сирітства, безпритульність та бездоглядність частини дітей – одна з найбільш
гострих соціально-демографічних проблем сучасної України, що хвилює все суспільство, громадські
організації, громадян країни. Ця проблема обумовлена складною системою чинників, серед яких провідну
роль посідають такі як зміна форм сімейної організації, ослаблення виховного потенціалу сім'ї, втрата
фундаментальних людських цінностей, руйнування традиційних моральних норм, зростання безробіття,
зниження життєвого рівня населення [4]. Незважаючи на успішне вирішення багатьох суспільних задач,
розширення меж реалізації людських можливостей, масштаби соціального сирітства не зменшуються, а
зростають, а саме воно набуває нового вигляду та різноманітних форм. Першочергове завдання сучасної
науки і практики полягає в тому, щоб виявити найбільш вагомі фактори, які обумовлюють прогресуюче
зростання масштабів соціального сирітства і визначити заходи, які могли б цьому протидіяти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми. Розробка теоретичних основ дослідження
соціального сирітства належить О. Коваленко, І. Осиповій, Н. Павлик, О. Терновець, Г. Шепелевій, В. Яремчуку
та ін. Причини виникнення соціального сирітства досліджують А. Галатир, Л. Кальченко, Г. Хархан та ін.
Соціальні та психологічні особливості дітей трудових мігрантів та вплив трудової міграції на поширення
соціального сирітства досліджували А. Ваврик, І. Загарницька, Х. Ілик, О. Малиновська, М. Шевцова та ін.
Теорія прив’язаності є основою оцінки потреб дитини та її сім’ї, підґрунтям для її здійснення,
формування її індикаторів, що свідчать про потреби для розвитку дитини, батьківський потенціал й
фактори сім’ї та середовища. Дітям просто необхідно сформувати прив’язаність, і не лише для їх
когнітивного розвитку, а й навіть для фізичного [5].
В Україні відсутня повна інформація про кількість соціальних сиріт, про їх наявність наразі свідчать
лише дані щодо дітей, які цілодобово знаходяться в закладах інституційного догляду. На часі створення
такої бази даних соціальних сиріт, але вона буде повною лиш тоді, коли відбуватиметься контроль за
моніторингом випадків розлучення дітей з батьками, незважаючи на тривалість розлуки.
Для вирішення проблеми руйнації сімейних цінностей необхідно не лише декларувати важливість
цих цінностей, а розробляти і вживати конкретні виховні заходи, починаючи з дітей раннього віку, а
особливу увагу приділяти у підлітковому та юнацькому віці. Необхідним є створення єдиної стратегії
виховання, у якій би різні виховні інститути не протидіяли, а доповнювали один одного.
Централізованість дій у поєднанні з комплексним підходом, спрямованим на створення умов для
нормального виховання наступного покоління, як в родині, так і за її межами, дадуть реальний шанс
виростити повноцінних громадян суспільства, які на належному рівні зможуть нести відповідальність за
його нормальний розвиток і процвітання.
З метою подолання соціального сирітства необхідним є створення єдиної стратегії виховання, у якій
би різні виховні інститути не протидіяли, а доповнювали один одного, та діяльність яких була б
спрямована на успішну соціалізацію всіх категорій дітей.
Раціональне витрачання ресурсів – це боротьба з причинами проблеми, а не подолання наслідків.
Виходячи з того, що безпека країни залежить від багатьох факторів, то така складова як соціальні
проблеми, зокрема соціальне сирітство, не може не впливати на стан речей. Тому дієва профілактика
соціального сирітства має стати пріоритетним напрямком державної політики. Аналізуючи події останніх
років, можна зазначити, що громадян, які ведуть антисоціальний спосіб життя, легше долучити до
заворушень, що ведуть до дестабілізації ситуації в суспільстві. До того ж, діти, які виховувалися поза
родиною або в асоціальних родинах, є групою найбільшого ризику щодо ведення злочинної діяльності.
Вирішити проблему соціального сирітства або хоча б зменшити її поширеність можна лише
комплексно, за наявності синергії дій між суб’єктами та об’єктами: органами державної влади та
місцевого самоврядування, громадськими (недержавними) організаціями, науковцями, засобами масової
інформації (ЗМІ), сім’ями, дітьми. Після ґрунтовного дослідження проблеми, усвідомлення причин
виникнення на базі певних висновків сформовано низку рекомендацій.
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Суспільство має визнати факт колективної відповідальності за загальні проблеми (зокрема соціальне
сирітство), почати просвіту суспільства з питань поінформованості про саму проблему та шляхи її вирішення.
Органам державної влади та місцевого самоврядування необхідно систематизувати, надати чіткі
формулювання, визначити функції і повноваження органів влади, місцевого самоврядування щодо
застосування єдиних норм для забезпечення прав дітей і захист їх інтересів на всіх рівнях і в усіх сферах.
Це сприятиме забезпеченню співвідношення дій різних структур щодо захисту дітей і підтримки сім’ї.
У той час, коли родина може бути неспроможною забезпечувати життєві потреби дитини, певні
послуги можуть врятувати дитину від розлуки з батьками. Задля цього варто провести аудит уже існуючих
послуг та визначити потреби, які на сьогодні більш необхідні дітям та сім’ям, результатом чого має стати
затвердження базового пакету послуг, які гарантуватимуть, що кожна сім’я отримає доступ до них, які
допоможуть захистити її від загроз, забезпечать дитині можливість розвиватися в безпечному і
сповненому любові сімейному середовищі[1].
Забезпечити належне фінансування з бюджетів усіх рівнів послуг для дітей і сімей у громадах, до яких
вони відносяться. Запровадити алгоритм залучення недержавних організацій до співпраці з соціальними
службами на місцях. Розробити ефективну комунікаційну стратегію для отримання всебічної підтримки
процесу профілактики соціального сирітства з боку учасників і громадськості. Упорядкувати статистику
сімей трудових мігрантів та соціальних сиріт для чіткої координації роботи з ними.
Фахівцям, які безпосередньо надають послуги. Соціальні служби у справах дітей, вчасно виявивши
проблему, повинні допомагати сім’ям, вживати заходів для недопущення її поглиблення, а не карати,
тобто вибудувати довірливі відносини з батьками: щоб першим, хто приходить на думку в скрутній
ситуації, був саме соціальний працівник.
Іншим фахівцям (учителі, лікарі, працівники поліції, священнослужителі, державні службовці тощо),
діяльність яких направлена на дітей. Повинні усвідомлювати провідну роль у справі надання консультацій
батькам. Співпрацювати у сфері захисту дітей. Виявляти запити на допомогу на початкових стадіях як
ранньої профілактики соціального сирітства.
Засобам масової інформації (ЗМІ). Створювати якісний контент для утвердження в суспільстві
сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству.
Науковцям. Застосувати науковий підхід до вирішення проблеми, зокрема розглянути економічний
аспект зв’язку: зростання соціальних виплат із збільшенням кількості соціальних сиріт; недостатньої
соціалізації дитини з рівнем компетентності майбутніх спеціалістів на ринку труда.
Батькам. Сміливо йти на співпрацю з соціальними службами, усвідомлювати, що спільна робота – це
шлях до створення сприятливого середовища. Вирішуючи фінансову проблему, не руйнувати інститут
сім’ї. Постійно працювати над собою, роблячи відповідальне батьківство досконалим. Приділяти увагу
статевому вихованню дитини.
Дітям та молоді. Бути обізнаними щодо своїх прав. Долучатися до прийняття рішень.
Розглядаючи вплив соціального життя на особистість, можна зазначити, що сучасна молодь
орієнтується на особистий успіх, підприємливість, матеріальну забезпеченість, прагне до
самоактуалізації, саморозвитку, самовдосконалення поза сім’єю [2, 3]. Подібні зміни в системі ціннісних
орієнтацій молоді впливають на функціонування сім’ї, і як наслідок, вступаючи до шлюбу та народжуючи
дитину молоді батьки виявляються неготовими до виконання своєї нової соціальної ролі і іноді
неспроможні до побудови стабільних стосунків у родині. Це призводить до зниження рівня
народжуваності, сімейного насильства, збільшення розлучень та зростання кількості одиноких матері
(батька), зростання кількості дітей-сиріт, у тому числі соціальних сиріт.
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ANALYSIS OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR THE
OPTIMIZATION OF TRANSPORT PROCESSES AND SYSTEMS
The transport services market is associated with the constant change of a conjuncture and terms. Considering sea
and river transport, almost the entire volume of shipment and processing of cargo in ports is performed in the course
of international traffic. Additionally, it was estimated that the involvement of freight forwarders in the process of cargo
transportation provides a solution to the problem of choosing the most efficient route for different types of traffic by
focusing on ensuring the minimum transport costs for small and medium exporters. The very estimation of total
transport costs requires significant labor and time costs due to the growing number of alternative routes.
Thus, the issues of development and justification of delivery options as well as the performance of foreign
trade and cargo transits by forwarding companies remain among of the central problems. Such circumstances are
determined by the specifics of such kind of production activity in the market of transport services.
In scientific research, much attention is devoted to the optimization of transport processes and systems. Notably,
vessel management is a set of issues related to different levels of planning (both operational and strategic) and various
forms of navigation. Taking into account the specifics of the extent of information and the variety of alternatives,
resolution of the emerging problems is usually based on mathematical modeling. At that, the models of the
considerable size are normally encountered, which complicates their practical application. Such situation is attributed
to the large amount of information describing the transportation process and the accompanying conditions.
With regard to the cases when the characteristics of the vessels, directions or lines are strictly formalized,
studies [1] focused on simulation models with heuristic algorithms. Such models are static and do not take into
account the dynamically changing environment in which sea transport operates. Furthermore, the obtained
solutions cannot be considered optimal.
Some researches [3, 4] reflect the set of the admissible routes with their subsequent optimization. Such a
solution enables to take into account operational restrictions and requirements for the organization of fleet traffic,
which allows to significantly reduce the dimension of the problem and eliminate additional logical checks from
the decision-making process.
The researchers also proposed a two-stage scheme for solving the problem of operational fleet planning based
on the optimal reservation of ships on pre-designed routes [3, 4].
It is necessary to give a particular credit to the study [5] suggesting a plan for the operation of vessels with
regard to the dynamics of such processes of exploitation of roller fleet. This approach should be considered
forward-looking because it takes into account the dynamic nature of the processes under consideration.
Thus, the main tasks associated with the organization of the work of ships of different types are relatively welladdressed in the scientific literature. Despite the differences in formulations, the goals of such developments are quite
similar and include the development of economic and mathematical models that allow to solve the problem of rational
implementation of cargo transportation. However, the authors do not stipulate in their reasoning the need to assess the
commercial feasibility of choosing a variant of transportation from the starting point to the final. Based on this, the task of
the effective development of cargo flows and the optimization of cargo transportation in the framework of improving the
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organization of freight forwarding services remains relevant, gaining special importance in market relations. Much
importance is given to the solution of this problem in relation to the capacity of the transport system.
Most cases of cargo delivery issues involve their variability in the use of different transport corridors and hubs
as well as the possibility of using a particular mode of transport, including transportation in mixed connections.
The solution to the problem of the elaboration of options for the sea shipment of goods involves solving the following
tasks: exploring the route of ships (navigation conditions, width of channels, etc.); characteristics of ports of call of vessels:
depth near waterfront, equipment by reloading machinery, width of waterfront, availability of warehouses, etc .; cargo
analysis (cargo space dimensions, storage requirements and transportation conditions, etc.); determination of the category
of cargo; formulation of requirements for vessels, selection of ships qualified for cargo delivery.
Therefore, the results of collecting and processing the wide scope of information, which involves the use of
the latest information support and "human capital", forms the basis for solving the abovementioned and similar
problems. Accordingly, one of the options to increase the efficiency of the sea shipment of goods is the application
of project methodology by freight forwarding companies.
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техніки та судових експертиз Служби безпеки України
ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ
ВИРОБНИЦТВА
Неруйнівний контроль у виробництві надає можливість реалізовувати безперервний контроль від
операції до операції, також дозволяє стежити за правильністю зміни властивостей заготовок, і деталей, і
подальшим складанням виробів; а надалі перевірити якість готового виробу [1].
Засоби неруйнівного контролю розподіляються за такими напрямами:
- дефектоскопія (виявлення дефектів типу порушень суцільності – тріщин, раковин, розшарувань і т. д.);
- контроль геометричних характеристик (зовнішніх і внутрішніх діаметрів; товщини стінок,
покриттів і шарів; ступеня зносу; ширини і довжини виробів і т. д.);
- визначення фізико-механічних і фізико-хімічних характеристик (електричних, магнітних і
структурних параметрів, відхилень від заданого хімічного складу, твердості, пластичності, якості
зміцнених шарів, вмісту і розподілу феритної фази і т. п.);
- технічне діагностування (визначення технічного стану об'єкта в період експлуатації). Вибір
методу і приладу неруйнівного контролю для вирішення завдань дефектоскопії, товщинометрії,
структуроскопії і технічного діагностування залежить від параметрів контрольованого об'єкта і умов його
обстеження. Дефекти типу порушень суцільності є наслідком недосконалості структури матеріалів і
виникають на різних стадіях технологічного процесу і в процесі експлуатації [2].
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Завданнями, що виникають з вимог CALS-технологій, є автоматизація розробки технологій контролю,
розшифровки його результатів і архівування. До складу засобів представлення інформації входять пристрої,
призначені для перетворення отриманих від вхідних перетворювачів електричних сигналів в динамічні, або
статичні зображення досліджуваних випромінювань або полів. Ці засоби кількісно характеризують дефекти
типу порушень суцільності, відхилення розмірів, зміни фізико - механічних властивостей, сигналізують про
можливість виникнення аварійної ситуації або досягнення обраних рівнів розбракування виробів. Там, де
інформація по контрольованому об'єкті видається приладом у вигляді електричних сигналів (ультразвукова
дефектоскопія, вихрострумова дефектоскопія та ін.), завдання розшифровки та архівування результатів
контролю вирішуються в електронній формі. У той же час такі методи, як радіографічний,
рентгенотелевізійний, магнітопорошковий, капілярний і ін., результати яких оператор оцінює візуально по
зображеннях дефектів, автоматизовані в повному обсязі. Створення автоматизованих систем обробки та
аналізу зображень на рівні можливостей людського зору для зазначених методів є актуальним завданням.
Технологія CALS передбачає подання в електронній формі всіх даних і документів, які
використовуються для опису виробу або того, як він виробляється і експлуатується, для інформаційної
підтримки різних процедур, використовуваних протягом усього життєвого циклу виробу (включаючи
проектування, випробування, виробництво, експлуатацію та утилізацію).
Для того, щоб отримувати інформацію про якість контрольованих об'єктів в електронній формі,
потрібно перш за все вирішити питання автоматизації. В автоматизованих засобах ПК всі процеси
контролю і розсортування виробів виконуються автоматично без участі оператора [3]. До їх складу
входять засоби переміщення контрольованих об'єктів, пристрої стабілізації їх положення в процесі
контролю, системи механічного сканування перетворювачем (ультразвуковим, вихрострумовим і ін.)
поверхні виробу, сполучні елементи електричних виконавчих пристроїв, системи супроводу
проконтрольованої продукції, блокувальні пристрої і т. д.
Як правило, вартість і обсяг робіт зі створення автоматизованих засобів ПК значно перевищують
витрати на приладову частину. Робота всіх вхідних в них пристроїв повинна бути узгоджена з роботою
основного технологічного обладнання. Процес розробки і проектування автоматизованих засобів ПК не
повинен віддалятися в часі від процесу розробки основного обладнання для виробництва.
Особливу складність представляють системи сканування, що застосовуються в машинобудуванні там,
де неможливе розбирання конструкцій і утруднений підхід до контрольованих поверхонь складної
конфігурації. У процесі сканування повинен підтримуватися постійний зазор між перетворювачем,
джерелом поля і контрольованим виробом. Рух перетворювача і контрольованого виробу відносно один
одного може бути поступальним, обертальним, складним зворотно - поступальним і т.п. системи сканування
вимагають високої точності виготовлення. Масове виробництво промислових роботів і маніпуляторів
дозволило створити на цій основі різноманітні технологічні комплекси НК. В основу їх створення покладена:
- сукупність приладів НК, які серійно випускаються, що мають вихід на комп'ютер;
- промислових роботів, що виконують функції переміщення датчика приладу щодо об'єкта контролю;
- програм розбракування виробів, а також спеціалізованих пристроїв зв'язку приладу, робота і
об'єкта контролю між собою.
В останні роки досягнутий істотний прогрес в обчислювальній промисловій рентгенівській
томографії (отримання пошарових зображень контрольованих об'єктів), де ці зображення спочатку
існують в електронній формі, і в автоматичній розшифровці рентгенівських знімків. В принципі, ця
технологія може бути застосована для всіх випадків, коли оператор змушений візуально оцінювати
зображення контрольованих об'єктів. Технологія автоматичної розшифровки передбачає наступне:
- введення зображення і супровідної інформації в комп'ютер;
- попередній аналіз зображення, забезпечення придатності до подальшої комп'ютерної обробки за
спеціальними програмами;
- пошук і виділення контурів дефектів, їх ідентифікація, визначення геометричних характеристик
за допомогою спеціальних програм;
- автоматичне отримання висновків щодо дефектності контрольованих об'єктів;
- статистична обробка одержуваних результатів;
- занесення результатів контролю в архів.
Кожен новий виріб в умовах сучасного виробництва вимагає використання як традиційних, так і
принципово нових матеріалів і конструкцій. У зв'язку з цим виникає необхідність не тільки
використовувати існуючі, а й створювати нові методи і засоби для контролю їх якості.
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АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОРФІНГУ ЗОБРАЖЕНЬ
Морфінг (morphing) [1-6] – технологія комп'ютерної графіки, що створює плавний перехідний ряд
зображень від одного об'єкта до іншого. Сам термін походить від слова metamorphosing – проведення
перетворення, у якому один образ поступово перетворюється на інший. Сучасні комп'ютерні програми
дозволяють оперувати вихідним фотозображенням та створювати його нові модифікації, даючи можливість
оператору синтезувати оригінальні вирази обличчя людини та конвертувати їх у тривимірні моделі.
Для отримання статичного морфінгу спочатку завантажуються вихідні знімки (частіше два - початкове
і кінцеве зображення), а потім на них виставляються точки відповідності (пари контрольних точок на тих
самих ділянках першого і другого знімків). У деяких програмах це завдання може вирішуватися
автоматично, проте для досягнення найкращого результату потрібно виконувати вручну. Слід зазначити, що
автоматичне виставлення контрольних точок, як правило, не забезпечує задовільного результату (але суттєво
прискорює процес) - положення точок потрібно буде підкоригувати. Зрозуміло, що для досягнення
найкращих результатів потрібно встановити точки на всіх ключових ділянках зображень.Після розстановки
контрольних точок буде створена серія проміжних кадрів, що забезпечують плавний перехід початкового
образу у кінцевий. При створенні динамічного морфінгу точки виставляються у початковому і кінцевому
кадрах, а у проміжних кадрах їх розстановка здійснюється автоматично [1].
Перш ніж приступити до самого процесу морфінг-перетворення, потрібно підібрати відповідні фотографії,
інакше результат буде виглядати нереалістично. Тут важливими є два моменти. По-перше, у зображених на знімках
персонажів має бути однаковий ракурс і наявність певних подібних рис - зокрема, краще взяти двох людей із
подібною довжиною волосся. По-друге, лице осіб на фотознімках повинні повністю відображати лице людини.
Розглянемо найбільш пошипені програмні забезпечення для морфінгу.
Sqirlz Morph [2] —програмне забезпечення, що яке може виконувати трансформацію зображень до двох
або більше зображень. Воно працює за допомогою «системи точок прив’язки», де точки розміщуються на
зображеннях у тій самій відносній області, а потім ці точки повільно переміщуються, щоб перетворитися
одна в одну. Точки відповідності виставляються вручну. Передбачено автоматичне припасування вихідних
зображень за розміром, проте краще зробити це попередньо в графічному редакторі.
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WinMorph – ефективна програма для трансформації та перетворення зображень та відео. З його
допомогою може створюватися як статичний (з урахуванням одного чи двох зображень), і динамічний
морфінг, тобто відеоморфінг. Програма працює як самостійна програма або у вигляді плагіна до Adobe
Premiere, Vegas Video і Wax. Процес отримання морфінгу реалізований складніше, ніж в інших
розглянутих рішеннях. У ролі контрольних точок тут використовуються лінії та полігони, ступінь їхнього
впливу при трансформуванні регулюється через параметри.
MorphMan [2] – інструмент створення класичного морфінгу з урахуванням одного, двох і більше
знімків чи відеороликів. Програма представлена у двох редакціях: базової MorphMan 4.0 та полегшеної
MorphMan 2000. Відмінність першої редакції від другої полягає в тому, що вона дозволяє робити не тільки
звичайний статичний морфінг з декількох зображень, але також динамічний морфінг шляхом
перетворення одного відеоролика на інший. Процес створення морфінгу здійснюється без будь-яких
автоматизацій, повністю вручну (рис. 1), тобто всі точки відповідності потрібно виставляти з нуля.

Рисунок 1 – Використання програмного забезпечення MorphMan
Контрольними точками в цій програмі можуть бути як точки, так і полігони, лінії, трикутники і т.д., а
особливостями трансформування і прозорості можна керувати за допомогою кривих. Передбачено також
пошаровий морфінг, коли різні фрагменти зображення регулюватимуться різними кривими. Вихідні
зображення для проекту повинні бути повністю підготовлені, оскільки інструменти для їхнього
обертання, обрізки тощо маніпуляцій у програмі відсутні.
Abrosoft FantaMorph [3] – морфінг-редактор, що дозволяє отримувати кілька варіантів морфінгу,
включаючи ефект напливу, морфінг-перетворення одного об'єкта на інший, плавне зникнення та ін. Програма
представлена в трьох редакціях: базовий FantaMorph SE і двох розширених - FantaMorph Pro і FantaMorph Delux.
Редакція SE розрахована на широке коло користувачів і дозволяє створювати прості варіанти морфінгперетворень з одного або двох зображень з розміщенням точок відповідності вручну. Редакції Pro та Deluxe
включають різноманітний інструментарій для отримання професійного морфінгу на базі багатьох зображень із
застосуванням фільтрів та кіноефектів та розширеним контролем перетворень за допомогою кривих.
Будь-який тип морфінгу створюється автоматично, а після завершення його роботи, при необхідності,
дозволяє вручну корегуються точки відповідності. У редакції FantaMorph Deluxe процедура може бути
спрощена підключенням модуля Face Locator, призначеного для виявлення основних фрагментів осіб та
автоматичного розміщення точок відповідності. Проте все одно без ручного коригування положення
точок не обійтись. Для зручності управління контрольними точками можна їх групувати шляхом
створення ліній, що об'єднують точки. Передбачено редагування вихідних знімків.
Morpheus Photo Morpher [3] - морфінг-редактор, призначений для отримання ефекту напливу та
традиційного морфінгу з урахуванням точок відповідності. Побудова такого морфінгу можлива з урахуванням
двох чи безлічі вихідних зображень. Програма представлена у трьох редакціях: базовий Standard та двох
розширених – Professional та Industrial. Редакція Standard розрахована на широке коло користувачів і дозволяє
легко трансформувати одне зображення в інше. Редакція Professional забезпечує створення більш високоякісних
морфінгефектів і підтримує розширений спектр форматів виведення. Крім того, в ній передбачений інтерфейс і
є ряд додаткових можливостей: підтримка прозорості, розширений інструментарій для роботи з точками
відповідності та ін. У редакції Industrial, крім усього перерахованого, при створенні морфінгу замість вихідних
зображень можливе використання відео (AVI, MPG) або WMV-файлів, передбачено розширене управління
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точками відповідності та є додаткові опції управління у вікні перегляду морфа. При налаштуванні параметрів
морфінгу дозволяється включати кольоровий фон і застосовувати постефект розмиття.
Fun Morph – простий інструмент для морфінгу зображень, під час якого один образ перетворюється
на інший з урахуванням точок відповідності. Контрольні точки розставляють у всіх ключових зонах
автоматично або вручну. У вихідних зображеннях можна провести обрізку знімків, здійснити колірну і
тонову корекцію, розмити знімки або, навпаки, збільшити їх різкість. Висновок проаналізовано перелік
програмного забезпечення для морфінгу, розглянуто можливості та особливості кожного з додатків,
описано та охарактеризовано особливості роботи з ними.
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КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ЗА
ЗОВНІШНІМИ ОЗНАКАМИ ЛЮДИНИ
Сьогодні комп’ютерні зображення використовуються в медицині для діагностування захворювань [1-5].
Як відомо, постійне сидіння за комп'ютером або тривала взаємодія зі смартфонами та планшетами як
мінімум не покращує зір. Проте технології не тільки шкодять здоров'ю, але й можуть допомагати йому.
Наприклад, фахівці розробили мобільний додаток, здатний сканувати фотографії у пошуках очних
захворювань. За допомогою алгоритмів штучного інтелекту програма може засікти білі відблиски в очах
ще до того, як діагноз поставить окуліст. Це може допомогти зберегти як зір, а й життя. Додаток
називається White Eye Detector і розроблений лікарем з Техасу разом з його помічниками. Програма
здатна аналізувати фотографії у пошуках ознак хвороби під назвою лейкокорію. Ці ознаки полягають у
білих відблисках у зіницях. Ідея прийшла доктору Браяну Шоу на думку після того, як його
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чотиримісячному синові поставили діагноз ретинобластома в обох очах. На фотографіях зі спалахом
зазвичай спостерігається ефект червоних очей, з яким намагаються боротися. Тим часом він показує, що
з вашими очима все гаразд. Біле відбиття від очей може означати різні захворювання, такі як
ретинобластома, катаракта, хвороба Коутса. Все це може призвести до втрати зору.
Підрозділ Google Health представив штучний інтелект, який може з точністю до 93% діагностувати 26
шкірних хвороб за знімком ураженої ділянки шкіри та історії хвороби. Нейромережа може діагностувати по
фото акне, псоріаз, меланому та інші поширені захворювання шкіри. Дослідники зазначають, що створили
програму не на заміну дерматологів, а спрощення роботи лікарів. Алгоритму для роботи потрібен знімок
ураженої ділянки шкіри, а також дані про пацієнта - ті, що зазвичай запитує лікар: стать, вік, історія хвороби.
Нейромережі навчили на 14 021 фотографіях та 3 756 знімках діагностованих дерматологами випадків.
Раніше інженери з американського університету Джона Хопкінська створили розумний стетоскоп на основі
штучного інтелекту. Пристрій може діагностувати пневмонію без лікаря. Воно складається з приладу та
програми. Прототип зараз тестують у Перу, Бангладеш, Малаві та США.
Американська компанія FDNA розробила програму DeepGestalt – система навчилася розпізнавати
генетичні захворювання з фотографії, використовуючи алгоритм так званого глибокого навчання. Штучний
інтелект вивчив близько 17 тисяч зображень людей із генетичними захворюваннями, щоб на підставі отриманих
знань ставити діагноз щодо фотографії людини. Також відомі такі додатки як: Face2Gene, VisualDx.
Face2Gene – додаток для розпізнавання осіб, який у процесі аналізу фотографій пацієнтів штучним
інтелектом визначає конкретні фенотипи та ймовірність їх зв'язку з генетичним розладом. Програма призначена
лише для використання лікарями-генетиками, а результати діагностики потребують додаткової верифікації.
Face2Gene використовує суворі заходи безпеки для захисту інформації про пацієнтів [2]. Коли фотографії
пацієнтів завантажуються, програма використовує лише знеособлені дані особи під час аналізу фотографії.
Додаток також відповідає правилам та стандартам конфіденційності даних HIPAA та Європейського Союзу.
Принцип роботи програми заснований на збиранні великої бази фотографій з підтвердженими синдромами від
лікарів-практиків, саме тому особливо важливе широке поширення програми серед лікарів.
VisualDx - мобільний додаток для діагностики різних захворювань стану шкіри [3]. Завдяки бібліотеці
Apple CoreML всі знімки обробляються прямо на мобільному телефоні, не вивантажуючись на сервер. Для
навчання програми в неї було завантажено близько 32 тис. знімків. Сервіс доступний за підпискою за ціною
від $100 на рік. Восени 2017 року сервіс VisualDx отримав нову функцію: за допомогою камери iPhone та
алгоритмів машинного навчання програма автоматично визначає стан шкіри та видає попередній діагноз.
Програма або з високою точністю виявляє захворювання, або суттєво звужує їхнє коло, допомагаючи
лікарям і навіть самим пацієнтам визначити, чим вони хворі. Додаток не замінює дерматолога, а допомагає
йому приймати правильні рішення та призначати лікування відповідно до типу розладу шкіри. Для цього
програма використовує алгоритми штучного інтелекту, що аналізують зображення.
Використовуючи VisualDx, лікар може сфотографувати ділянку шкіри, яка виглядає незвичайно, додати
додаткові дані про пацієнта (наприклад, ліки, які він приймав і країни, куди подорожував), та отримати
пропозиції щодо того, чим може бути спричинена патологія. Відображувані диференціальні діагнози також
мають посилання більш детальну інформацію про захворювання, які можуть викликати конкретний стан.
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АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ВІДБИВНИХ ЗДАТНОСТЕЙ ПОВЕРХОНЬ
Однією з основних та найбільш трудомістких процедур рендерингу є процедура зафарбовування [1-5],
згідно з якою для кожної точки поверхні визначається інтенсивність кольору та екранні координати. На
початку процедури зафарбовування вибирається модель освітлення [1], яка визначає взаємодію об’єкта зі
світлом, яке на нього падає. При цьому враховується розташування джерела світла, його тип, а також оптичні
властивості матеріалу, з якого виготовлено об’єкт. За оптичні характеристики об’єкта відповідає
дистрибутивна функція відбивної здатності поверхонь (ДФВЗ) [1-5] кількох змінних, які характеризують
властивості матеріалу, з якого виготовлено об’єкт.
Методи, які використовуються для моделювання освітлення, оперують з відбитим світлом [1-4].
Відбите світло в своєму складі має дві компоненти: дифузну [1] та спекулярну [1, 5]. Інтенсивність
дифузної складової світла залежить від матеріалу, з якого виготовлено об’єкт. Оскільки дифузне світло
розсіюється рівномірно за всіма напрямками, то місце розташування спостерігача не впливає на
інтенсивність кольору дифузної складової світла.Дифузне світло точкового джерела світла відбивається
від поверхні згідно з законом косинусів Ламберта [5]: інтенсивність відбитого світла пропорційна
косинусу кута між напрямком світла та нормаллю до поверхні (рис. 1):

Рис. 1. Визначення параметрів для моделей освітлення Фонга та Бліна
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k d = 0,1 - коефіцієнт дифузного відбиття, cos ' - косинус кута між вектором
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вказаних одиничних векторів L і N .
Розсіяне світло – це світло, яке відбивається від навколишнього середовища.
Інтенсивність дифузної складової кольору світла з урахуванням інтенсивності розсіяного світла
визначається за формулою [5]:
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де k - коефіцієнт дифузного відбиття розсіяного світла ( 0  k  1 ),
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I - інтенсивність розсіяного світла.
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Формула називається спрощеною формулою зафарбовування [5].
Поверхні деяких матеріалів відбивають світло тільки в певних напрямках, у результаті чого
утворюються яскраві відблиски на поверхні [1-5]. Має місце максимальна концентрація світлової енергії
в епіцентрі відблиску з подальшим її затуханням із віддаленням від нього.
Б.Т. Фонг запропонував в якості ДФВЗ використовувати функцію [1]
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де  - кут між вектором спостереження V та вектором, який визначає напрямок відбитого світла

R (рис. 1), n - коефіцієнт спекулярності поверхні, k - коефіцієнт спекулярного відбиття, який
s

визначає питому вагу спекулярного світла в загальному відбитому світлі.
Блискучі поверхні з концентрованим відбиттям світлової енергії мають великі значення коефіцієнта
спекулярності n , а матові – малі.
Згідно з ДФВЗ, яка була запропонована Фонгом [1], інтенсивність дзеркальної складової кольору
розраховується за формулою
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Об’єднуючи модель освітлення Фонга для розрахунку спекулярної складової кольору з ламбертовою
моделлю освітлення, отримуємо модель освітлення, яка враховує всі три складові кольору: розсіяну,
дифузну та спекулярну. Дана модель освітлення отримала назву моделі освітлення Фонга з ламбертовим
дифузним відбиттям [1, 5] або просто – моделі освітлення Фонга. Згідно з цією моделлю інтенсивність
кольору в заданій точці поверхні розраховується за формулою [1]
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При наявності в сцені і джерел світла формулу переписують у вигляді:
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Д. Блін [1, 5] запропонував в якості ДФВЗ для розрахунку інтенсивності спекулярного відбиття
використовувати функцію
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де H  L  V / L  V (рис. 1).
При використанні моделі освітлення Бліна з ламбертовим дифузним відбиттям [1, 5] інтенсивність
кольору розраховують згідно з формулою:
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Наведена формула називаються формулою зафарбовування.
Розглянуті моделі освітлення є
емпіричними. На відміну від них ДФВЗ
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де


 
P(H ) - функція розподілу щільності нормалей до мікрограні, F ( , H  L) - функція Френеля [5],


H - нормаль до мікрограні.

Модель освітлення з ламбертовим дифузним відбиттям характеризується простотою обчислень,
однак є неповною, оскільки не враховує інтенсивності дзеркальної складової кольору. Дану модель
доцільно використовувати для сцен, об’єкти в якій виготовлені з матеріалів, коефіцієнт спекулярного
відбиття яких наближається до нуля.
Модель освітлення Торренса - Сперроу враховує всі види відбиття світла від поверхні, однак для
знаходження інтенсивностей кольору згідно з даною моделлю використовується велика кількість
складних арифметичних операцій. Використання даної моделі освітлення для формування динамічних
реалістичних зображень можливе тільки у високопродуктивних системах комп’ютерної графіки.
Моделі освітлення Фонга та Бліна хоча і є емпіричними, однак дозволяють з високою точністю
відтворювати спекулярне відбиття. Їх обчислювальна складність значно менша порівняно з моделлю Торренса –
Сперроу, тому вони в переважній більшості і використовуються при формуванні реалістичних зображень.
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АНАЛІЗ БЕЗПЕКОВОГО СТАНУ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
Останнє десятиліття характеризується вкрай неспокійним безпековим станом як у світі, так і в Україні. На
безпековий стан багатьох країн західної Європи, а також США та Канади має суттєвий вплив терористична
загроза, що походить від фундаментальних ісламських організацій. На початку 2010-х років ця загроза походила
від «Ісламської держави Іраку та Леванту» (ІДІЛ), що в подальшому зазнала переформатування та
перейменування й отримала назву «Ісламська Держава» (ІД). Також нестабільності додає агресивна та
непередбачувана державна політика окремих країн, яка часто межує з терористичною (Іран, Сирія, КНДР, РФ).
Останнім часом справжнім вогнищем нестабільності та небезпеки став Афганістан, де на фоні виводу
коаліційних сил НАТО активізувалася терористична організація Талібан та представники місцевих
осередків ультра-радикальної організації ІД, які наприкінці літа 2021 року організували серію
смертоносних вибухів поблизу аеропорту м. Кабул.
Тож більш детально розглянемо вищевказаний випадок. У результаті смертоносного теракту
жертвами вибухів у аеропорту Кабула стали більше ніж шістдесят людей. За остаточними даними від серії
вибухів загинули в основному цивільні особи, які намагалися евакуюватися зі столиці Афганістану, а
також солдати армії США (рис. 1.1).
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Рисунок 1.1 – Наслідки вибуху поблизу аеропорту м. Кабул (фото LIFE SHOT)
В американському військовому відомстві відразу ж підтвердили, що є втрати серед військовослужбовців
США. Напад пов'язують з терористичним угрупуванням ІД, а саме з його відділенням у Середній Азії –
«Корасан» («Хорасан»), яке сповідує середньовічні погляди на релігію й життя загалом.
Відомо, що вибухів було декілька, перший з яких влаштував смертник, а у другому міг бути задіяний
замінований автомобіль. Після серії вибухів також почали надходити повідомлення й про перестрілку
неподалік аеропорту.
Після теракту керівники Пентагон підтвердили, що планують згорнути операцію у країні та закінчити
евакуацію до 31.08.2021 року, як того вимагали лідери Талібану. Після здійснення теракту уряди країн
Західної Європи, як то Німецький уряд та уряд Франції також повідомили та підтвердили свої дії щодо
евакуації своїх громадян та афганців-перекладачів з країни [1].
Теракт мав великий резонанс у міжнародному суспільстві, його наслідки прокоментували багато
світових лідерів та лідерів міжнародних організацій:
- Глава Європейської ради Шарль Мішель;
- Президент США Джо Байден;
- Президент Франції Еммануель Макрон;
- Президент Канади Джастін Трюдо;
- Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон;
- Канцлер Німеччини Ангела Меркель;
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та багато інших.
Терористичний акт був засуджений навіть й лідерами Талібану, звичайно можливо в першу чергу й
через те, що під час нього загинуло більше двох десятків їх представників [2].
Міжнародні аналітики прогнозують нестабільність у регіоні і в подальшому, що окрім терористичної
небезпеки несе й інші загрози, які опосередкованим чином мають вплив на цивільну авіацію та стан
авіаційної безпеки у світі та в Україні. Одна з таких небезпек – неконтрольоване розповсюдження
наркотиків, у тому числі авіаційним транспортом.
Інша небезпека – застосування терористичними організаціями терористів-смертників, котрі не мають
жодних моральних кордонів й бажають лише одного – забрати якомога більше життів та викликати
суспільний резонанс у світових ЗМІ. Щоб продемонструвати свою «силу» терористи-смертники у якості
цілі часто обирають об’єкти цивільної авіації, у тому числі й міжнародні аеропорти, як це було у Кабулі.
Україна, яка веде й більше ніж 7-ми річну війну на сході проти гібридних формувань РФ також кожного
дня піддається терористичній загрозі, але вже від більш досвідченого та підступного ворогу – РФ.
Підсумовуючи викладене можна дійти висновку, що не зважаючи зусилля міжнародних організацій
й вже маючи гіркий досвід попередніх війн та терактів, безпекова ситуація ймовірніше за все
залишатиметься напруженою й надалі.
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URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Теракт_в_аэропорту_Кабула_(2021) (дата звернення: 04.12.2021).
69

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Гайдар Г.П.,
д. ф.-м. н., зав. отделом радиационной физики,
Институт ядерных исследований НАН Украины
НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КРЕМНИИ ПРИ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ОБЛУЧЕНИИ
В современных условиях одним из наиболее перспективных физико-технологических методов является
модификация (целенаправленное изменение) свойств полупроводниковых материалов пучками ионов [1].
Электрофизические характеристики полупроводников можно менять в широких пределах, используя
контролируемое введение радиационных дефектов и проводя необходимые термические обработки [2].
В настоящее время наиболее полно изучено легирование кремния ионами кэВ-ных энергий,
поскольку много лет оно составляло основу микроэлектроники. В процессе создания мощных
ускорителей развивается направление, связанное с применением тяжелых ионов с энергиями в несколько
сотен МэВ. Радиационное воздействие на полупроводниковый материал легких ионов с энергиями
десятки МэВ оставалось до сих пор наименее изученным, что и стало целью выполненных исследований.
Исследованы монокристаллы n-Si (ρ = 3–4 кОмсм), выращенные методом Чохральского,
бездислокационные и с плотностью дислокаций ND  103 см–2. Облучение проводили ионами водорода
(протонами, Н+) с энергией 6,8 МэВ, 13,6 МэВ ионами дейтерия (дейтронами, D+) и 27,2 МэВ ионами гелия
(-частицами, He2+) флюенсами Ф  1016–1017 см–2 при изменении плотности тока ионного пучка от 0,25 до
3 мкА/см2. Бездислокационные кристаллы облучали ионами водорода и гелия, а кристаллы, содержащие
дислокации, облучали ионами дейтерия. Образцы Si толщиной 1–2 мм клеили к подложке специального
держателя, который во время облучения охлаждали проточной водой. В этом случае образец также охлаждали
по краям поверхности, при этом температура образца не превышала 100 оС. Облученные образцы разрезали
вдоль направления облучения (что позволяло исследовать свойства Si в области пробега ионов, торможения и
за областью торможения). Для изучения топографического изображения дефектной микроструктуры Si
проводили механическую (шлифовка) и химическую (полировка) обработки поверхности.
Структурные свойства облученных образцов Si изучали с использованием комплекса методик:
избирательное травление, металлография, рентгеновская топография, растровая электронная микроскопия,
профилометрия. В кремнии проекционная (расчетная) длина пробега Rp ионов водорода и гелия
использованных энергий примерно одинакова (360 мкм), а в случае ионов дейтерия составляет 780 мкм.
В результате проведенных комплексных исследований действия высокоэнергетических легких ионов
на монокристаллы кремния обнаружен немонотонный характер изменений с увеличением флюенса
облучения. Выявлен ряд особенностей поведения радиационных дефектов в условиях их большой
концентрации и неоднородного распределения. По данным рентгеновской топографии и избирательного
травления обнаружено, что наибольшие нарушения структуры (разупорядочения) для всех видов
облучения наблюдались в области торможения ионов, где концентрация дефектов была максимальной.
Установлена зависимость степени нарушения дефектной структуры Si от массы облучающих частиц:
структура области пробега после облучения протонами существенно не менялась, в отличие от сильно
поврежденной (возможно, поликристаллической) структуры после облучения -частицами. В кремнии,
облученном протонами, наблюдались более упорядоченные линии напряжений, связанные с дефектами.
Выявлена зависимость дефектообразования от плотности тока пучка ионов: при незначительных
плотностях тока (~ 0,3 мкА/см2) температура облученного образца не превышала 100 оС, при увеличении
плотности тока на порядок образец разогревался до 500–600 оС.
Установлены существенные изменения ширины вытравленной полосы торможения для легких ионов
разных масс в направлении от края к центру области облучения: 30–90 мкм (для H+), 30–130 мкм (для D+),
140–200 мкм (для He2+). Минимальное значение ширины полосы для всех видов облучения получали на
краю области облучения, где температура образца была ниже вследствие охлаждения.
Выявлено, что в облученном протонами Si область торможения представляет собой достаточно узкую
полосу, которая состоит из пор. В центре области облучения образца при плотности тока пучка протонов,
не превышающей 0,45 мкА/см2, на расстоянии от поверхности, которое равно двойной длине пробега
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ионов (2 Rр), обнаружено вторую протравленную линию напряжений параллельно линии торможения
(эффект дальнодействия). Выявлена зависимость распространения дефектов за пределы линии
торможения ионов водорода от величины плотности тока ионов, то есть от интенсивности облучения: при
увеличении плотности тока до 1 мкА/см2 линия напряжений за линией торможения протонов в кремнии
не наблюдалась (эффект дальнодействия отсутствовал).
При плотности тока пучка 3 мкА/см2 часть Si, толщина которой соответствовала глубине пробега, при
прохождении ионов откалывалась от основного объема кристалла. Этот факт свидетельствовал о том, что
температура Si в области торможения достигла значения, достаточного для выделения водорода из Si-H
связей и заполнения им вакансионных комплексов в процессе облучения [3]. При плотности тока пучка
0,25–0,45 мкА/см2 облученная часть Si отслаивалась только после отжига облученного кремния при
600 оС, то есть эффект определялся температурой отжига образца.
При облучении -частицами выявлена зависимость образования упорядоченной дефектной
структуры (линии напряжений в виде "стенок" дефектов, расположенных перпендикулярно потоку
ионов) от плотности тока пучка: при плотности тока порядка 0,3 мкА/см2 линии напряжений
наблюдаются в области пробега и в запробежной области (эффект дальнодействия); при увеличении
плотности тока пучка до 1 мкА/см2 – только в области пробега ионов гелия (эффект дальнодействия
исчезает). Количество таких линейных структур зависело от интенсивности потока ионов (увеличивалось
с ростом интенсивности) и, следовательно, от температуры нагрева образца при облучении.
Микропрофилограмма поверхности образца показала распухание кремния в области пробега -частиц.
Результаты металлографического исследования образца Si, облученного флюенсом 1017 см–2 при
плотности тока ионного пучка 1 мкА/см2 после селективного травления показали, что область
торможения -частиц представляет собой сильно поврежденную область Si, состоящую из пустот разных
размеров и форм, вытравленных как сплошной слой и в виде отдельных кластеров, сопровождающихся
образовавшимися дислокационными петлями.
Образование пустот при имплантации высокоэнергетических газовых ионов, скорее всего, связано с
высокой концентрацией дефектов вакансионного типа. Вакансии, объединяясь в комплексы, могут
удалять напряжения в решетке, в том числе связанные с осаждением ростовых примесей (кислорода или
углерода), и предотвращать образование дислокаций.
В случае облучения дейтронами дислокационного кремния эффекта дальнодействия не выявлено
(вследствие увеличения энергии, температуры, наличия дислокаций), однако область торможения
дейтронов была не только шире в 1,5–2 раза по сравнению с облучением протонами, но и имела более
сложную структуру. При протонном облучении кремния область торможения – это достаточно узкая
полоса, при -облучении она состояла из пор, тогда как при дейтронном облучении область торможения
– это широкая полоса нарушений, расположенная параллельно плоскости торможения, и "мостики" из
дефектов, вероятно, дефектов упаковки, которые под прямым углом пересекают нарушенную область.
Такая сложная структура, очевидно, обусловлена наличием дислокаций в исходном кремнии, их
движением, взаимодействием с радиационными дефектами при облучении (в условиях высокой
температуры и высокой концентрации дефектов).
При облучении дейтронами в области пробега ионов в Si вблизи центра облучаемой области
обнаружена (на расстоянии  130 мкм от полосы торможения и ближе к облученной поверхности)
дополнительная протравленная полоса напряжений, где температура образца при облучении была
максимальной. Ширина этой полосы составляла около 100 мкм.
Таким образом, использование легких ионов газов с МэВ энергией, с одной стороны, способствует
созданию в кремнии в области ионного торможения разрушенного слоя большего размера, чем в случае
кэВ-ных ионов, и с другой стороны, может способствовать ускоренной рекристаллизации аморфных
слоев за счет повышения температуры при облучении в результате увеличения энергии ионов. Это
способствует послойной сегрегации примесей и дефектов в кремнии, то есть послойному изменению
свойств как в области пробега ионов, так и за ней. Чтобы получить конкретные значения этих изменений,
важно контролировать режим облучения (тип ионов, их энергию, флюенс и температуру облучения). Что
касается облучаемого материала, то необходимо иметь информацию касательно структуры, наличия
легирующих и ростовых (фоновых) примесей (таких как кислород, углерод), других дефектов и их
распределения в объеме кристалла. Понимание процессов упорядоченного накопления и распределения
дефектов и примесей при ионном облучении необходимо для контроля их количества и локализации.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЖІНОЧОЇ СТАТІ
У наш час, з інтеграцією концепції гендерної рівності у чинне законодавство, значно підвищився
рівень необхідності якісної спеціальної фізичної підготовки жінок-поліцейських, оскільки у зв'язку з
деякими особливостями, вони потребують певної специфічності у розприділенні відповідних
навантажень. В першу чергу, слід враховувати той факт, що поліціянтки мають виконувати свої службові
обов'язки не менш ефективно за своїх колег-чоловіків. Затримання правопорушників, захист від атак,
звільнення від захватів, усе це потребує належного рівня підготовленості, удосконалення якого,
здійснюється безпосередньо під час проведення занять з даної дисципліни. Необхідність високого рівня
компетенції у викладачів та інструкторів пояснюється тим, що слід враховувати фізіологічні та
психологічні особливості жінок, не можна стверджувати, що жіноча психологія є більш “крихкою” та не
здатною переносити такі стреси, як це роблять чоловіки, але все ж таки, у зв'язку зі стереотипністю та
“застарілою” манерою виховання жіночої статі, можуть виникнути певні труднощі.
Слід зазначити, що поліцейський будь-якої гендерної приналежності має діяти суворо у межах закону,
отже, високий рівень фізичної підготовки має поєднуватися з чітким знанням нормативно-правових актів,
правової основи діяльності правоохоронців. Приділення особливої уваги якості підготовки жінокполіцейських також пов'язано з тим, що у випадку затримання правопорушника жінкою, з більшою
вірогідністю він буде поводити себе більш розв’язно, спираючись на стереотипне судження “слабкості”,
нехтуючи фактом проходження спеціального курсу відповідної дисципліни [1].
Метою проходження курсу спеціальної-фізичної підготовки у закладах освіти зі специфічними
умовами навчання є забезпечення гідного засвоєння певного комплексу заходів, що мають на меті
формування та вдосконалення відповідних умінь та навичок, здібностей правоохоронця чітко діяти у тій
чи іншій стресовій ситуації, використовуючи напрацьований алгоритм дій. Інакше кажучи, від рівня
засвоєння відповідних знань та практичних умінь залежить безпека життя та здоров’я, до речі, не тільки
громадян, що перебувають під постійним захистом працівників поліції, а й самого правоохоронця [3].
Жінки несуть службу практично у всіх підрозділах національної поліції і наряду з чоловіками
виїжджають на місце події, підлягають екстремальному впливу через специфіку професійних завдань, що
стоять перед ними. Це зумовлює необхідність високого рівня професійної підготовленості, зокрема
фізичної. Проблеми пов'язані з даною практичною складовою, що виникають під час роботи з
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співробітниками органів внутрішніх справ, які вперше приймаються на службу та навчаються за
програмами професійної підготовки, свідчать про низький рівень спеціальної фізичної підготовки [2].
На жаль, у наш час рівень володіння прийомами боротьби співробітників жінок не відповідає
вимогам, що пред'являються до них у практичній професійній діяльності. У зв'язку з цим забезпечення
професійної фізичної підготовки у закладах освіти зі специфічними умовами навчання є плановим і
цілеспрямованим процесом забезпечення готовності співробітників до виконання оперативно-службових
завдань, вмілого та правомірного застосування фізичної сили, спеціальних прийомів боротьби, а також
збереження високої працездатності в стресових умовах [2]. Саме тому слід зазначити, що на заняттях з
фізичної підготовки основна увага має бути зосереджена на освоєнні та вдосконаленні бойових прийомів
боротьби, які займають одне з важливих місць у професійно-прикладній фізичній підготовці
співробітників національної поліції.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ТА ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЗЮДОЇСТІВ
На початковому етапі освоєння рухової дії дуже важливо створення цілісного уявлення про конкретне
технічне, що вивчається. Юний борець поряд із зоровими уявленнями про рухову структуру дії, відомості
про його біомеханічні параметрах (просторових, силових та ін.) отримує і першу інформацію про
тактичну сутність дії, що вивчається, про можливості його застосування у конфліктній взаємодії з
супротивником у поєдинку [1].
Слід враховувати, що освоєння нових форм та варіантів техніки, їх закріплення та вдосконалення
відбувається залежно від закономірностей набуття, збереження та розвитку спортивної форми в рамках
великих циклів тренування [3].
Виділяють три етапи.
І етап. Збігається з першою половиною підготовчого періоду, коли вся підготовка дзюдоїстів
підпорядкована необхідності становлення спортивної форми, створення моделі нової техніки змагальних
рухів (її покращення, практичного освоєння, розучування окремих) елементів, що входять до складу
змагальних дій) та формування їх загальної координаційної основи. На цьому етапі у дзюдоїстів підліткового
та юнацького віку йде пристосування техніки до змінених параметрів фізичного розвитку та підготовленості.
ІІ етап. Технічна підготовка дзюдоїстів спрямована на поглиблене освоєння та закріплення цілісних
навичок змагальних дій як компоненти спортивної форми. Етап охоплює більшу частину другої половини
підготовчого періоду великих тренувальних циклів (спеціально-підготовчий, передзмагальні етапи).
ІІІ етап. Технічна підготовка дзюдоїстів будується в рамках безпосередньої передзмагальної
підготовки та спрямована на вдосконалення набутих навичок, моделювання змагальних ситуацій,
збільшення діапазону їхньої варіативності. Цей етап починається з завершальної частини підготовчого
періоду та поширюється на змагальний період.
Технічна підготовка юних дзюдоїстів співвідноситься зі стадією багаторічного процесу підготовки
(базової підготовки) та етапами підготовки (попередній, початкової спеціалізації, поглибленої
спеціалізації) і залежить від динаміки спортивної форми.
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Тактична підготовка – це процес набуття та вдосконалення дзюдоїстами тактичних знань, умінь,
навичок та тактичного мислення в ході навчально-тренувальної та змагальної діяльності.
Основою тактичної підготовки в дзюдо є вивчення загальних положень тактики дзюдо, правил
суддівства змагань, положення про конкретні змагання, аналіз тактики найсильніших спортсменів,
розробка тактичного плану, збирання та аналіз інформації про найсильніших суперників [2].
Завдання тактичної підготовки дзюдоїстів:
1) вивчити загальні положення тактики дзюдо;
2) освоїти тактичні дії у стандартних та варіативних умовах;
3) створити цілісне уявлення про тактику протиборства;
4) сформувати індивідуальний стиль ведення поєдинку.
Засоби тактичної підготовки дзюдоїстів – тактичні вправи (спеціально-підготовчі або змагальні
вправи, спрямовані рішення тактичних завдань). У змісті тактичного вправи моделюються ситуації
протиборства, а за необхідності та зовнішні умови змагань.
У процесі багаторічної підготовки зростає тренованість спортсмена. З черговим переходом на
наступний етап багаторічного процесу підвищується ранг змагань, у яких бере участь спортсмен,
збільшується відповідальність за результат виступу, набувається нового змагального досвіду, отже, росте
змагальна компетентність. Але оскільки основою зростання компетентності змагання є змагання та
підготовка до них або, простіше кажучи, тренувальний процес, то виникає необхідність управління ним,
отже, і самої компетентністю змагання. Цей крок є невід'ємним та логічним слідом за розробкою та
реалізацією будь-якої методики підготовки.
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ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Проблематика кіберзлочинності як суспільно-правового феномену ХХІ-го століття, а також шкоди, що
заподіюється внаслідок вчинення комп’ютерних кримінальних правопорушень особі, суспільству та державі, є
предметом тривалих дискусій та об’єктом наукових і практичних досліджень. Більше того, протягом останніх
років увага вищих посадових осіб країн світу, міжнародних міжурядових та неурядових організацій прикута до
питання захисту держав від діянь кіберзлочинців з тим, щоб забезпечити безперебійне та ефективне
функціонування державних і приватних інституцій, громадянського суспільства, а також повагу та дотримання
основоположних прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина. Таким чином, наукове дослідження
запобігання кіберзлочинності є актуальним та прикладним у сучасному світі – світі стрімких технічного і
технологічного прогресу, активного формування шостого технологічного укладу, опосередкування системи
суспільних комунікацій через технічні засоби та пристрої тощо. Особливої цінності подібні дослідження
набувають в аспекті забезпечення національної безпеки, зокрема національної безпеки України. Деякі вчені
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вказують, що система національної безпеки є багатокомпонентною, а національна система кібербезпеки є її
спеціальною підсистемою, мета функціонування якої полягає у забезпеченні функціонування та розвитку цієї
системи [1, c. 179]. Отже, дослідження запобігання кіберзлочинності у розрізі механізмів забезпечення
національної безпеки України є своєчасним та актуальним.
Вітчизняні вчені найчастіше оперують дефініцією терміну «національна безпека» з урахуванням позиції
законодавця, яка викладена у статті 1 Закону України «Про національну безпеку України», де вказано, що під
національною безпекою України слід розуміти захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності,
демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних
загроз [1]. Принагідно слід зазначити, що у вказаному Законі в окремому фокусі законодавця знаходиться саме
питання кібербезпеки: у статті 3 вказано, що державна політика у сферах національної безпеки і оборони
спрямовується на забезпечення, зокрема кібербезпеки України [2]. Крім того, Закон «Про національну безпеку
України» визначає специфіку кіберзахисту держави в частині закріплення конкретних повноважень органів державної
влади, до завдань та функцій яких належать питання забезпечення кібербезпеки (наприклад, статті 19, 22, 31).
Отже, з аналізу окремих положень вищевказаного Закону можна дійти до висновку про те, що
кібербезпека є чітко окресленим та стратегічно обґрунтованим елементом політики держави Україна в
рамках забезпечення її національної безпеки і оборони. Подібна позиція законодавця свідчить, по-перше, про
визнання факту існування в житті держави та суспільства проблеми кіберзлочинності та кореспондуючій
такій проблемі необхідності напрацювання і використання ефективних засобів запобігання і протидії; подруге, про визнання державою в особі вищих посадових осіб проблеми кіберзлочинності, реальну оцінку
завданої шкоди внаслідок вчинення відповідних кримінальних правопорушень; по-третє, про усвідомлення
високого рівня загроз для державності й суверенітету України в аспекті поширення та активних кількісних і
якісних перетворень кіберзлочинності; по-четверте, про спрямування доступних державі як універсальній
організації влади на певній території засобів та інструментів на запобігання і протидію такій злочинності, що
виявляється у створенні системи нових інституцій або вдосконалення правового, організаційного та
функціонального інструментарію вже існуючих.
Переходячи до викладу кримінологічного підходу до вивчення інструментарію запобігання
кіберзлочинності як елемента національної безпеки України, варто проаналізувати співвідношення категорій
«запобігання» та «протидія». Вчений Б. М. Головкін слушно вказує на те, що запобігання злочинам є
системою заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів,
а також позитивний вплив на поведінку осіб, схильних до вчинення кримінальних правопорушень. У свою
чергу протидія злочинності – це діяльність органів кримінальної юстиції та інших уповноважених суб’єктів
щодо виявлення, припинення, розслідування та притягнення до відповідальності винних у вчиненні
кримінальних правопорушень [3, c. 175]. Отже, з аналізу запропонованих дефініцій можливим є визначення
принципової різниці між даними категоріями, а саме – протидія злочинності спрямована на викриття та
розкриття вчинених кримінальних правопорушень (тобто ретроспективна реакція уповноважених органів на
факт правопорушення), а запобігання є такою системою заходів та засобів, яка спрямована на недопущення
вчинення кримінальних правопорушень загалом (перспективна діяльність уповноважених суб’єктів). У
межах даного дослідження це є важливим акцентом, особливо в аспекті необхідності розмежування
запобігання злочинності як складного, комплексного явища адміністративно-правової дійсності та протидії
злочинності як визначеної законодавством процесуальної діяльності спеціально уповноважених суб’єктів з
виявлення, викриття, припинення, розслідування, розкриття та притягнення до відповідальності винних у
вчиненні кримінальних правопорушень осіб.
Більше того, якщо умовно визначити специфіку протидії злочинності як діяльності правоохоронних
та судових органів, то цього не буде достатньо для досягнення кінцевої мети – ефективної боротьби зі
шкідливим впливом кіберзлочинності на людину, суспільство та державу, враховуючи те, що захист
державності має підвищений рівень складності та суспільної значимості. Це, крім того, також
пояснюється дослідженнями вчених-кримінологів. Так, Б. М. Головкін ще у 2012 році акцентував на тому,
що репресивною діяльністю органів кримінальної юстиції можна знизити рівень злочинності десь на 10–
15 %. І це гранично допустима межа ефективності діяльності правоохоронної і судової системи [4, c. 317].
Таким чином, визначаючи напрямки боротьби із кіберзлочинністю як загрози національній безпеці та
оборони України, слід вести мову про напрацювання системи засобів саме запобігання такій злочинності як
більш системного, структурованого та такого, що впливає на різні сфери співжиття суспільства, інструментарію.
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Основним документом, у якому визначено мету, особливості та основні напрямки запобігання
кіберзлочинності як загрози національній безпеці України є Стратегія кібербезпеки України, затверджена
указом президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року
«Про Стратегію кібербезпеки України» від 26 серпня 2021 року № 447/ 2021 (далі – Стратегія). У Стратегії
вказано, що Забезпечення кібербезпеки є одним із пріоритетів у системі національної безпеки України [5].
Важливий акцент щодо загроз та ризиків внаслідок поширення кіберзлочинності зроблено із вказівною на те,
що кіберпростір може стати одним з театрів воєнних дій, а в рамках гібридної війни можливим видається також
поширення кібертероризму та кібердиверсій проти національної інформаційної інфраструктури. Окрему увагу
привернуто до реальних, безпосередніх загроз кібербезпеці України, де зазначено, зокрема, що однією з таких
загроз є саме кіберзлочинність, а використання кіберпростору можливе і для вчинення злочинів (кримінальний
правопорушень – прим. ав.) проти основ національної безпеки.
Цікавим також є те, що у Стратегії викладено передумови та чинники, які формують окреслені загрози,
де, крім усього, вказано, що серед таких проблем є відсутність у значної частини державних органів
відповідних структурних підрозділів, необхідного кадрового забезпечення та належного контролю за
кіберзахистом, здійснення фінансування робіт із кіберзахисту за залишковим принципом; недостатня
захищеність від кібератак державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інформаційної
інфраструктури [5]. На мою думку, саме ці два зауваження з боку Ради національної безпеки і оборони
України є найбільш важливими, провідними в аспекті запобігання кіберзлочинності як елемента
забезпечення національної безпеки України. Така позиція пояснюється тим, що ефективність запобігання як
недопущення вчинення того чи іншого кримінального правопорушення вимагає наявності як систем
попередження, так й ефективної та відповідної вимогам часу (з усіма його ризиками та загрозами)
інституціональної мережі, діяльність якої буде спрямована не лише на раніше згадане ретроспективне
реагування на факт вчинення комп’ютерного кримінального правопорушення, але й на попередження з
використанням належним правових, організаційних та функціональних засобів (перспективна діяльність).
Важливо також зазначити, що у Стратегії окремим пріоритетом забезпечення кібербезпеки України є
убезпечення кіберпростору задля захисту суверенітету держави та розвитку суспільства. У межах цього
навіть визначено окрему ціль під назвою «Ефективна протидія кіберзлочинності» (застосування терміну
«протидія», на мою думку, є не зовсім коректним з вищевикладених причин), за якої передбачається, що
Україна забезпечить набуття правоохоронними органами та державним органом спеціального
призначення з правоохоронними функціями спроможностей для мінімізації загроз кіберзлочинності,
посилення їх технологічного і кадрового потенціалу для проведення превентивних заходів та
розслідування кіберзлочинів [5]. Надалі у документі визначаються система напрямків посилення
спроможності у протидії кіберзлочинності, зміст якої становлять заходи з кооперації з міжнародними
наддержавними, міжурядовими та неурядовими організаціями; вдосконалення законодавства;
підвищення рівня матеріально-технічної оснащеності уповноважених суб’єктів тощо.
Проте основним питанням у даному напрямку наукових та практичних пошуків є те, наскільки
ефективними виявляться відповідні заходи та засоби, враховуючи, що кіберзлочинність є динамічним та
потужним за своїм впливом феноменом, а відтак будь-які зволікання з виконанням поставлених стратегічних
завдань є потенційно небезпечними для національної безпеки і оборони України. Крім того, в умовах
економічної кризи з’являється питання про співмірність та виправданість передбачуваних значних витрат з
державного бюджету України на проведення інституціональних та технічних перетворень задля укріплення
кібербезпеки держави. Наразі таких розрахунків немає, що свідчить, крім того, про відсутність реальних
намірів невідкладного проведення системних змін у напрямку запобігання кіберзлочинності як елемента
національної безпеки України. Більше того, в умовах загрози повномасштабного збройного конфлікту на
території держави життєво важливим є питання захисту від кіберзагроз об’єктів критичної інфраструктури.
У досліджуваній в межах цієї роботи Стратегії є пряма вказівка на необхідність створення умов захищеності
таких об’єктів, однак реальних якісних змін (реформ) у цьому напрямку не спостерігається.
Висновки. У межах роботи коротко висвітлено основні аспекти запобігання кіберзлочинності як
елемента національної безпеки України на прикладі задекларованих у Стратегії кібербезпеки України
заходів з боротьби з кіберзлочинністю. Сьогодні ці питання не є ані належним чином розробленими та
дослідженими з точки зору прикладного використання результатів таких пошуків, ані реалізованими хоча
б з урахуванням поточного законодавства.
76

ЛІТЕРАТУРА:
1. Ліпкан В. А., Діордіца І. В. Національна система кібербезпеки як складова частина система
забезпечення національної безпеки України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 5. С. 174-180.
2. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Дата оновлення:
24.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 15.12.2021).
3. Головкін Б. М. Теперішнє і майбутнє кримінології. Проблеми законності. 2020. Вип. 149. С. 168–184.
4. Головкін Б. М. Превентивний вплив системи антикримінального законодавства України на
злочинність. Вісник Академії правових наук України. 2012. № 4. С. 308-317.
5. Стратегія кібербезпеки України: затв. указом Президента України «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України» від 26 серпня 2021
року № 447/ 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#Text (дата звернення 15.12.2021).
6. Holovkin, B.M., Tavolzhanskyi, O.V. & Lysodyed, O.V. (2021). Corruption as a cybersecurity threat in
conditions of the new world’s order. Linguistics and Culture Review, 5 (S3), 499–512. URL:
https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS3.1538.

Грищенко І.В.,
студент юридичного факультету
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОСМІЧНОГО ТУРИЗМУ
У сучасному світі міжнародний туризм перетворився на одну із зовнішньоекономічних галузей, що
розвиваються досить динамічно. Щороку звіти Всесвітньої Туристичної Організації доводять, що
незважаючи на молодість галузі міжнародного туризму, вона змогла завоювати собі важливе місце на
світовому ринку. З цієї точки зору питанню правового регулювання космічного туризму надається
особливого значення. У світі наразі існує достатня кількість заможних людей, які бажають побувати в
космосі чи відвідати космічну станцію. Тому сьогодні космічний туризм набирає популярності у багатьох
країнах світу, йде стрімке формування попиту на такі послуги, а у світлі перспектив, пов'язаних з розвитком
космічного туризму, виникає проблема правового статусу осіб, які здійснюють космічні подорожі.
У міжнародно-правовій теорії питання правового регулювання космічного туризму розглядаються на
стику міжнародного космічного права та міжнародного туристичного права. З цієї точки зору досить
важливо розглянути питання про те, в яку правову сферу потрібно віднести поняття міжнародного
космічного права та міжнародного туристичного права, їх джерела, наявні внутрішньодержавні
законодавчі акти у цій галузі та питання правового регулювання космічного туризму.
У Гаазькій декларації 1989г.[1] наголошується, що «туризм став явищем, яке увійшло в наші дні у
повсякденне життя сотень мільйонів людей та включає всі вільні переміщення людей від місця їх
проживання та роботи, а також сферу послуг, створену для задоволення потреб, що виникають внаслідок
цих переміщень. В українському законодавстві, а саме, у Законі України «Про туризм» туристом є особа
, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування
метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із
зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін [2].
Наразі джерелами міжнародного космічного права є 5 основних міжнародних договорів, а питання
космічного туризму є не врегульованим на міжнародному рівні. Оскільки космонавти розглядаються як
"посланці людства в космос", відповідно до п. 1 ст. 5 Договору про космос [3], то постає питання, чи можна
вважати космічних туристів космонавтами та застосовувати до них відповідний правовий режим ?
Так, у липні 2021 року згідно з оновленими правилами Федерального авіаційного управління США
(FAA), кандидати в астронавти повинні бути частиною льотного екіпажу та зробити внесок у безпеку
космічних польотів. Це означає, що особи, які здійснюватимуть туристичні польоти у космос, не можуть
бути визнані комерційними космонавтами у США [4].
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Відповідно до теорії міжнародного космічного права поняття космічного туризму може об'єднати у собі:
- участь громадян як пасажирів космічного апарату, керованого пілотом (як член екіпажу);
- спостереження явищ та об'єктів у космічному просторі під час космічного польоту, керованого
пілотом та одночасно з землі з відповідним обладнаних місць;
- використання космічної інфраструктури та здійснення її діяльності (перебування в центрі
управління польотом, використання центру та обладнання для підготовки космонавтів, спостереження за
запуском космічних об'єктів на космодромі, візити до обсерваторії тощо);
- Використання космічної техніки, усуненої з експлуатації, а також користування результатами
космічної діяльності для туристичних цілей [5, с. 61].
Хоча загальні права, обов’язки, правила та принципи міжнародного публічного права дійсно стосуються
галузі космічного туризму, цього далеко не достатньо, щоб говорити про будь-яке належне регулювання.
Крім кількох дуже загальних і широких принципів, таких як державний суверенітет над національним
повітряним простором, його відсутність над космічним простором і державна юрисдикція над
зареєстрованими всередині країни космічним апаратом, немає міжнародної угоди, котра в якійсь мірі
врегулювала суборбітальні приватні космічні польоти чи подібну космічну діяльність. Також залишається
не врегульованим питання де повинні бути проведені точні межі між застосуванням міжнародного
космічного права,
та, відповідно, міжнародного повітряного права, оскільки міжнародним
співтовариством так і не визначено лінії поділу повітряного та космічного простору. Існуючі визначення
космічних об'єктів, літальних апаратів та існуючі інтерпретації космічного простору і повітряного
простору як географічних сфер, двох основних наборів тригерів застосування відповідних режимів, все
ще допускають занадто велику невизначеність у цьому відношенні.
Наразі США є країною, яка найбільше залучена до серйозних проектів, що розвивають приватні
комерційні космічні польоти, включаючи космічний туризм, і в значній мірі фактично просувають їх з
метою комерціалізації космічної діяльності, здійснення своїй промислової та космічної політики.
Сполучені Штати зіткнулися з суттєвою потребою зробити крок у прогалини, які залишилися відкритими
на міжнародно-правовому рівні. Результатом стало нове національне законодавство та нормативні акти,
які в першу чергу розглядали приватні комерційні космічні польоти як космічні польоти.
Європа також є великою територією у світі, де серйозно розглядаються приватні комерційні космічні
польоти, а певною мірою також космічний туризм, і розпочато проекти з розвитку необхідних технологій
та інфраструктури.
З теоретичної точки зору, і космічне право, і повітряне право мають міжнародний характер (хоча і з
протилежних вихідних точок відсутності територіального суверенітету та його наявності відповідно), було
б, звичайно, найбільш доцільно розглянути приватні комерційні космічні польоти (і, можливо, меншою
мірою також космічний туризм) на глобальному рівні як єдину узгоджену галузь і визначити на цьому ж
міжнародному рівні, до якої міри його регулювання має здійснюватися головним чином за допомогою
міжнародного космічного права, повітряного права або шляхом поєднання норм цих галузей. Так само, з цієї
точки зору, було б бажано, щоб таке регулювання було закріплено в якомусь міжнародному договорі.
Однак реальність така, що з кінця минулого століття міжнародне співтовариство не може домовитися
щодо космічного договору загального масштабу. Замість укладання міжнародно узгодженого
нормативно-правового акту, швидше за все, виникне підхід, при якому окремі країни (або у випадку
Європи, можливо, Європейський Союз), котрі серйозно зацікавлені в приватних комерційних космічних
польотах, розвиватимуть їхні власні законодавчі та регулятивні ініціативи. США, ймовірно будучи
першими в цій сфері, можуть встановити базову модель національного внутрішнього регулювання
космічного туризму й тоді виникне більш-менш уніфікований режим звичаєвого міжнародного права
щодо приватних комерційних космічних польотів. Фундаментальні принципи космічного права, такі як
відповідальність держави та відповідальність держави, у тому числі за приватну космічну діяльність,
забезпечили б певні гарантії того, що такі космічні подорожі, дослідження та використання космічного
простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, здійснюватиметься на благо та в інтересах усіх країн,
незалежно від їхнього економічного чи наукового розвитку, і є в сферою діяльності всього людства.
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Міністерства внутрішніх справ України
ПРОТИДІЯ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ, ЯК ЕТАП РОЗБУДОВИ
НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ
Проблема незаконного обігу наркотиків і немедичного споживання нарковмісних препаратів – є
глобальною проблемою сучасності. Світовий незаконний обіг наркотиків був організований, а потім став
під контролем кримінальних структур, які досить швидко набули високоорганізованого та міжнародного
характеру. Наркоситуація в Україні не випадає із загальносвітових «трендів».
Кримінальна статистика свідчить про постійне стабільне зростання організованості злочинних структур.
Згідно з опублікованими статистичними даними Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної
поліції України, загалом за 2021 рік ліквідовано 72 підпільні лабораторії з виготовлення наркотиків та
психотропних речовин, з незаконного обігу працівники поліції вилучили понад 3 тони наркотичних засобів
та психотропних речовин, майже 10 млн рослин маку та конопель, а також понад 50 тон прекурсорів.
Поряд із контрабандним постачанням наркотичних засобів, психотропних речовин до нашої країні,
найбільша доля припадає саме на внутрішнє виробництво заборонених речовин. Цьому сприяє ряд факторів:
висока прибутковість даного виду незаконного бізнесу, недостатня контрольованість обігу хімічних
речовин, що використовуються в нарковиробництві (тобто їх доступність), дефіцит добре оплачуваних
робочих місць та труднощі працевлаштування, які зазнає молоде покоління, невисокий рівень життя та
соціального забезпечення значної частини населення, велика кількість фахівців-хіміків, які залишилися без
роботи внаслідок скорочення на хімічних виробництвах та у науково-дослідних інститутах, неготовність
правоохоронних органів до протидії новим видам кримінальної активності та існуючий з 2014 року збройний
конфлікт на сході Україні, який активізував наркотрафік з окупованих територій.
В Україні офіційна статистична інформація стосовно злочинів, які пов’язані з незаконним обігом
наркотичних та психотропних речовин, надається у вигляді 2 статистичних звітів: Єдиний звіт про осіб, які
вчинили кримінальні правопорушення [1] та Єдиний звіт про кримінальні правопорушення [2]. Аналізуючи ці
данні, можна констатувати, що найбільш вживаним наркотиком є канабіс. За рахунок доступності та через
уявлення про низький рівень ризику, він належить до тих речовин, вживання яких найчастіше починається в
підлітковому віці. Однак, за останні десятиріччя спостерігається стрімке зростання кількості та асортименту
синтетичних наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та нових потенційно небезпечних
психоактивних речовин. Однією з основних причин такої тенденції є те, що Україна має добре розвинену
технологічну, виробничу та сировинну базу, що забезпечує масове виробництво хімікатів, які можуть бути
використані для виготовлення синтетичних і напівсинтетичних наркотиків. Така продукція, має більш виражені,
в порівнянні з наркотиками рослинного походження, психоактивні властивості, низькі дози, необхідні для
досягнення наркотичного ефекту, множинність психофізіологічних станів, що продукуються, можливість
отримання аналогів та компактність синтетичних наркотиків, що полегшує їх приховування під час зберіганні і
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перевезенні. Наприклад, значну частку вилучених з незаконного обігу синтетичних наркотиків займають
психостимулятори амфетамінового та метамфетамінового ряду. За даними Всесвітньої доповіді Управління
Організації Об’єднаних Націй з наркотиків та злочинності з 2011 року виробництво та вживання наркотичних
засобів цієї групи стрімко зростає у всій Європі. Така динаміка спостерігається і окремо в нашій країні.
Таким чином, незважаючи на великий обсяг наркотичних засобів, що перебувають у незаконному
обігу, що виготовляються з конопель та інших нарковмісних рослин, їхня частка поступово зменшується
за рахунок експансії «синтетики».
Згідно [3], в 2019 році на розгляді в судових інстанціях перебувало 6 377 адміністративних справ,
пов’язаних із незаконним виробництвом, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням
наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах. За статтями 307 та 309
Кримінального кодексу України кількість облікованих кримінальних порушень склала – 25005 випадків, а
кількість осіб, яким було повідомлено про підозру склала – 13309. Частка підлітків, які вживали хоча б один
раз в житті які-небудь наркотичні речовини склала 18%, а серед дівчат зросла в 1,5 рази у порівнянні з 2015
роком (з 12,7% у 2015 році до 18,1% у 2019 році). 8,7% підлітків вживали канабіс, а 9,2% вживали інгалянти,
вживання двох і більше наркотичних речовин серед усіх опитаних склала 4,2%. Кількість випадків смертей
від отруєнь психоактивними речовинами у 2019 році, в порівнянні з даними 2018 року, зросла на чверть. Така
статистика свідчить, про глобальність проблеми наркозлочинності в Україні.
З метою контролювання обігу небезпечних речовин, в України постановою Кабінету Міністрів
України від 06.05.2020 р № 770 затверджено Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів [4], який постійно доповнюється новими позиціями. Однак, він ніяк не може бути
розширений настільки, щоб вважатися вичерпним, і це використовується злочинцями у своїх інтересах.
Щоб запобігти таким незаконним проявам в українське законодавство введено поняття «аналоги
наркотичних та психотропних речовин». Однак, нормативно-правова база протидії незаконному обігу
речовин, що кваліфікуються як аналоги наркотичних засобів та психотропних речовин та їх кваліфікація
як таких, є недостатньо розроблена та впроваджена.
Тож, ситуація, що склалася, визначає необхідність переорієнтації правоохоронної системи за рахунок
застосування системного підходу у боротьбі з незаконним виробництвом, придбанням, зберіганням,
перевезенням, пересиланням, вживанням, рекламуванням та у вдосконаленні нормативно-правова база. А
у зв'язку з багатоаспектністю проблеми організованої наркозлочинності вбачається за доцільним розробити
науково обґрунтовану концепцію протидії їй в умовах сучасного світу, що буте характеризуватися
об'єднаним міжнародним інформаційним середовищем та обміном досвіду в даному питанні.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС КОНСУЛЬТАТИВНИХ ОРГАНІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ
ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Право на безпечне довкілля – це право людини, яке захищають правозахисні організації та екологічні
організації для захисту екологічних систем, що забезпечують здоров'я людини та належить до основних
(фундаментальних), природних прав. Воно тісно пов’язане з іншими правами людини, такими як право
людини на воду та санітарію, право на їжу, право на охорону здоров'я, право на достовірну інформацію
про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на належні, безпечні
і здорові умови праці, проживання, навчання тощо.
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Значну роль у сфері екологічної політики відіграють природоохоронні консультативні органи як
національні, так і закордонні.
Міжурядова Комісія зі зміни клімату (ІРСС) – провідний міжнародний орган з оцінювання
кліматичних змін. Комісія була заснована Програмою ООН з питань навколишнього середовища
(ЮНЕП/UNEP) та Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО/WMO) з метою надання світові, на
основі існуючих знань, чисто наукової оцінки кліматичних змін та їх потенційного впливу на екологію та
соціально-економічний стан. IPCC — міжурядовий та науковий орган. На сьогоднішній день 194 країни
ООН та ВМО є членами IPCC, яка розглядає та оцінює останню наукову, технічну та соціо-економічну
інформацію, отриману з усього світу та таку, що має відношення до розуміння кліматичних змін. Завдяки
своїй науковій та міжурядовій природі IPCC втілює унікальну можливість надати на розгляд керівництва
повноцінну та збалансовану наукову інформацію. Відповідно робота цієї організації є стратегічною і
водночас політично нейтральною і ніколи політично регламентуючою [1].
Рада Європейського Союзу, як головний законодавчий орган ЄС, має широкий спектр повноважень.
Якщо питання, що розглядається, пов'язане з охороною навколишнього середовища, то вона засідає на
рівні міністрів із навколишнього середовища (Рада з навколишнього середовища). Зустрічі ради на рівні
міністрів із навколишнього середовища є загальною практикою. Рада з навколишнього середовища
збирається чотири рази на рік, мета зустрічей - обговорення актуальних проблем та прийняття рішень із
важливих питань, що стосуються охорони довкілля [2]. Повноваження Ради Європейського Союзу, що
стосуються питань охорони навколишнього середовища, визначаються Договором про заснування
Європейської Спільноти зі змінами відповідно до Лісабонської угоди. Механізм реалізації повноважень
ради здійснюється шляхом ухвалення загальних програм дій із формулюванням пріоритетних цілей, яких
треба досягти, у свою чергу ухвалюються заходи, потрібні для виконання цих програм [3].
Європейська агенція довкілля (ЕЕА) — агенція ЄС для забезпечення незалежною інформацією про
стан довкілля. Розташоване в Копенгагені (Данія). Матеріали ЄАД — це основна інформаційна база для
тих, хто залучений в розвиток, прийняття, проведення і оцінювання екологічної політики, а також для
громадськості. EEA працює в межах 4 основних блоків питань:
1. запобігання зміни клімату;
2. запобігання втратам біологічного різноманіття і розуміння його просторової зміни;
3. захист людського здоров'я і якості життя;
4. використання і управління природними ресурсами і відходами.
Агенція налічує 32 країни-члени і шість країн, що співпрацюють з ЕЕА.
EEA координує Європейську екологічну інформаційну та наглядову мережу (Eionet) – це мережа
співпраці EEA та країн-партнерів. EEA відповідальна за розвиток мережі і координування її дій. Для цього
ЄАД тісно співпрацює з національними фокусними групами (focal points), зазвичай, це національні
екологічні агентства або міністерства охорони природи. Вони відповідальні за координування
національних мереж, що включають багато установ (близько 300) [4].
В Європейському Парламенті діє Комітет з питань довкілля, охорони здоров'я та безпеки харчових
продуктів (ENVI), який відповідальний за: екологічну політику та природоохоронні заходи (зміна клімату,
забруднення повітря, ґрунту та води, відновлення екологічної шкоди), охорону здоров'я (програми та
конкретні заходи у сфері охорони здоров'я, фармацевтична та косметична продукція) та питання безпеки
харчових продуктів (маркування та безпечність харчових продуктів, ветеринарне законодавство щодо
захисту від ризиків для здоров'я людей; медичні перевірки харчових продуктів і систем виробництва
харчових продуктів). Сьогодні ENVI з 81 членом є найбільшим комітетом Європейського парламенту [5].
Генеральний директорат із навколишнього середовища є одним із генеральних директоратів і
спеціалізованих служб, створених Європейською Комісією. Цілями діяльності директорату є:
- забезпечення високого рівня охорони навколишнього середовища, беручи до уваги
різноманітність ситуацій у різних регіонах ЄС;
- розробка політики, яка сприятиме охороні, збереженню та поліпшенню якості навколишнього середовища;
- сприяння заходам на міжнародному рівні, що стосуються регіональних і глобальних екологічних проблем;
- сприяння та підтримка інтеграції вимог з охорони навколишнього середовища у визначення та
імплементацію іншої політики ЕС і дій;
- співпраця з третіми країнами і з відповідними міжнародними організаціями для досягнення
поставлених цілей у сфері охорони навколишнього середовища [6].
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Крім того, в ЄС ефективно працює Європейський консультативний форум з навколишнього
середовища і сталого розвитку. Він був створений у 1997 р. Європейська Комісія може консультуватися
з форумом із будь-яких проблем, пов'язаних із навколишнім середовищем та сталим розвитком у ЄС.
Форум складається з 32 членів, які призначаються Коміciєю [7, с. 276].
Також у системі спеціалізованих установ ЄС значна роль належить Європейській консультативній
раді з навколишнього середовища, саме вона забезпечує діяльність мережі, що полягає у співпраці між
радами, створеними європейськими урядами для надання незалежних, науково обґрунтованих порад із
навколишнього середовища і сталого розвитку. Мережа є потужним засобом для обміну інформацією і
досвідом у Європі. Співпраця між консультативними радами в межах мережі розпочалась у 1993 р.,
більше ніж 30 рад беруть у ній участь. Головним форумом для обговорення питань європейської та
національної екологічної політики є щорічна конференція. Головними завданнями мережі є: поліпшення
консультацій, які держави надають національним урядам; використання досвіду та роботи рад в інших
країнах; розгляд актуальних питань на європейському рівні; вплив, у випадку необхідності, на розробку
політики ЄС на основі спільних дій [8, с. 120 – 121].
Ураховуючи все вищевикладене, можна зробити висновки, що екологічні проблеми – це проблеми,
які держава не в змозі вирішити самотужки. Створені на міжнародній арені інституції охорони довкілля є
гарантом стабільності, екологічного процвітання та збереження навколишнього середовища всього світу.
Забезпечення права на безпечне довкілля є одним з пріоритетних напрямків України. У даному контексті
вагомого значення набувають інтеграційні процеси в Україні та переймання досвіду ЄС.
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ В
УКРАЇНІ
Комп’ютерна програма охороняється в нашій державі авторським правом як літературний твір. При
цьому авторське право на комп’ютерну програму виникає в момент його створення і не потребує
обов’язкової реєстрації. Норми авторського права можуть бути застосовані лише для охорони від
загального відтворення програми а також від копіювання комп’ютерного коду. Перевага патентної
охорони для комп’ютерних програм полягає у можливості захистити певний алгоритм, втілений у
комп’ютерній програмі, від використання його іншими особами без дозволу.
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Комп'ютерні програми бажано охороняти патентним правом, насамперед тому, що в цьому випадку
виключне право виникло б безпосередньо на алгоритм (ідею), а не на одну із окремих форм його
зовнішнього прояву у вигляді програми.
Перевага патентної охорони для комп’ютерних програм полягає у можливості захистити певний
алгоритм, втілений у комп’ютерній програмі, від використання його іншими особами без дозволу.
Натомість авторське право надає значно вужчі можливості, захищаючи лише «вираз» ідеї та залишаючи
поза межами охорони саму ідею програми [1].
У комп’ютерній програмі охороняється все, крім ідей, процедур, методів, процесів, концепцій і
звичайних даних, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані і т.п. Основна сутність
охорони авторських прав і суміжних прав у країні: сприяння збагаченню і поширенню національної
культурної спадщини. Досвід свідчить, що рівень останньої прямо залежить від рівня охорони прав творів
літератури, науки та мистецтв.
Основна позитивна риса охорони за допомогою механізму авторського права полягає в презумпції
авторства: тобто авторське право на комп’ютерну програму виникає під час її створення та для його реалізації
не потрібно обов’язкової реєстрації програми, так як вона може бути проведення за бажанням автора та має
формальний характер. З іншого боку є негативні риси, зокрема такі як досить тривалий термін охорони.
Недоліком авторсько-правової охорони є певне її обмеження. Мова йде про її поширення виключно
на форму твору, водночас зміст авторське право жодним чином не охороняє. От чому наданий авторським
правом захист не поширюється на ідеї і принципи, що лежать в основі програми для ЕОМ чи будь-якого
її елементу, зокрема, на ідеї і принципи організації інтерфейсу й алгоритму, а також мови програмування.
Як літературний твір так і комп’ютерна програма охороняється в незмінному вигляді. І закон
охороняє лише форму комп’ютерної програми, а не її суть (ідеї), зміни форми цього твору автоматично
переводять його в розряд нового об’єкта правового захисту з можливістю нового авторства. Практика
показує, що найефективніший результат дає охорона комп’ютерних програм в усіх трьох сферах
інтелектуальної власності: авторське право, патентне право, «ноу-хау» [2].
Тому, у наукових дослідженнях обґрунтовується необхідність створення спеціального механізму
правової охорони комп’ютерної програми, одним з основних ознак якого є комплексність сучасної
комп’ютерної програми як об’єкта, який надає змогу застосовувати норми авторського права та права
промислової власності, в процесі правової охорони окремих елементів комп’ютерної програми.
Судова практика в цивільних спорах також свідчить про те, що комп’ютерну програму розглядають
не тільки як об’єкт авторського права, але і як винахід.
У справі 752/9813/13-ц за позовом винахідників до Міжнародного науково-навчального центру
інформаційних технологій і систем НАН та МОН України про стягнення винагороди Апеляційний суд міста
Києва у своєму рішенні від 16.09.2015 р. по суті вказав, що комп’ютерна програма являла собою службовий
винахід, суть якого полягала у способі комп'ютерної ідентифікації особи за зображенням її обличчя.
Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому надається може бути: продукт
(пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а
також нове застосування відомого продукту чи процесу [3].
Ще однією з головних проблем щодо правової охорони комп’ютерних програм є недоліки
нормотворчої техніки, оскільки відповідно до законодавчо визначеного поняття «комп’ютерна програма»
містить перелік ознак, які не завжди використовуються на практиці. А якщо певний програмний продукт
не містить однієї або кількох ознак, то не може вважатися комп’ютерною програмою, оскільки всі ознаки
є досить важливими.
Маючи технічну сутність, комп’ютерна програма спрямована на розв’язання будь-якого технічного
завдання, а також задоволення функціональних потреб споживач , що характерно переважно для об’єктів
патентного права [4].
Сучасні комп’ютерні програми мають ознаки об’єкта права інтелектуальної власності – винаходу
(наявність дій або сукупності дій, порядок виконання дій у часі, умови виконання дій, режим) і тому
захищаються патентним правом. Але зараз в Україні, як і в багатьох країнах світу, законодавство
зараховує комп’ютерні програми до об’єктів, що охороняються авторським правом.
Як компромісне рішення проблеми конкуренції правової охорони КП нормами авторського і
патентного права, можна впровадити змішаний авторсько-патентний спосіб правової охорони КП, який
би, поєднавши переваги обох способів, передбачив, по-перше, визначення однозначних умов
патентоздатності КП, по-друге, можливість обрання автором-розробником КП способу її охорони, й по83

третє, особливість експертної процедури факультативного патентування КП на підставі попередньої
презумпції авторства.
Тому, охорона комп’ютерних програм виключно засобами авторського права може бути ефективною
лише в тому випадку, якщо вони мають об’єктивну форму вираження і використовується лише в цій
формі. При реальному функціонуванні програмний продукт застосовується в зміненому вигляді, тому
авторське право не завжди може забезпечити йому захист і повною мірою охороняти авторські права
розробників програмного забезпечення.
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Юридичний факультет
Національного авіаційного університету
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЖІНОК АДВОКАТІВ
У 2021 році необхідне нове покоління тактик, що сприяють різноманітності, щоб сприяти рівності та
включенню в юридичні офіси по всій країні. Привернення уваги до нагальних проблем, з якими
стикаються жінки-юристи, є першим кроком до сприяння змінам.
Сьогодні мало кого здивує жінка-науковець у соціології, біології, політології та праві, хоча в останніх
двох їх співвідношення стосовно чоловіків є трохи меншим. За останні десять років в Україні
спостерігається стійка тенденція чисельного збільшення жінок серед магістрів, аспірантів, кандидатів та
докторів наук, загальна чисельність жінок у вітчизняній науці складає більше ніж 46%. Представництво
жінок є доволі неоднорідним залежно від галузі наукових досліджень [3].
Історія жінок у юридичній професії пропонує унікальну точку зору, з якої можна побачити прогрес
жінок у суспільстві як у Сполучених Штатах, так і в усьому світі. Професія юриста є однією з
найпотужніших, добре оплачуваних і шанованих у світі. Таким чином, прогрес жінок у законодавстві є і
прапорцем, і емблемою прогресу в багатьох культурах. Закон не тільки відіграє основоположну роль у
демократії, але й часто є сходинкою до вищих рівнів керівництва в бізнесі та громадському житті [1].
Таким чином, відкриття закону для всіх громадян має бути метою в демократичних суспільствах.
Жіночий професійний підйом триває деякий час і в юридичній сфері це не інакше.
Багато в чому відкриття планки для широкого діапазону людського різноманіття суперечить традиційним
уявленням про владу в багатьох суспільствах, незалежно від того, чи лежать ці осі різноманітності за ознаками
раси, етнічної приналежності, класу, сексуальної орієнтації чи фізичної неповносправності. У цьому сенсі
різноманітні жінки, які приєдналися до цієї професії в минулому столітті, стоять в авангарді всього, за що
фемінізм колись боровся і за що досі виступає: наполегливі, переконливі жінки, які контролюють кімнату та
консультують угоди — чи то в маленькому місті. арені або на найвищих рівнях влади та бізнесу [3].
Оскільки кількість жінок-юристів продовжує зростати, а студенток-юристів перевищує кількість чоловіків,
згідно з тим же звітом, керівники юридичних фірм, які відчайдушно прагнуть залучити та зберегти найкращі
таланти, можуть захотіти звернути увагу на те, чому так багато жінок у професії незадоволені.
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Їхні причини можуть включати в себе все ще наявний розрив у заробітній платі між гендерами, той
факт, що жінки набагато частіше відчувають, що їм відмовляють у можливостях через свою стать [3].
Підсумовуючи все це разом, можливо отримати зростаючу групу адвокатів, які незадоволені своєю
роботою і набагато швидше покинуть професію, ніж їхні колеги-чоловіки.
На думку заступника Голови НААУ Гвоздій В., в українській адвокатурі тематика гендерної рівності
не була предметом спеціального дослідження. Відповідно до даних ЄРАУ, 36% українських адвокатів є
жінки, 63% - чоловіки; в органах адвокатського самоврядування ця статистика ще більш позитивна на
користь жінок. Міжнародна співпраця дає нам можливості звернути увагу на нові виклики, які виходять
за межі професійної проблематики і перебувають у фокусі уваги відкритих суспільств по всьому світу [1].
Можна подумати, що збільшення кількості жінок-юридичних студентів та юристів означатиме, що
деякі проблеми, з якими жінки традиційно стикаються на робочому місці, зникають, що спонукає більше
людей приєднатися до професії. Але хоча їх кількість збільшилася, ряд факторів сприяє тому, що жінки
не відчувають себе настільки задоволеними своїм становищем у суспільстві, як чоловіки.
Одним із таких факторів є рівень рекламних можливостей. У той час як жінки становлять понад 50%
відвідувачів юридичних факультетів (і з 2016 року, досягнувши 54,1% у 2020 році) і 47% усіх
співробітників, вони становлять лише 19% керуючих партнерів, 21% партнерів і 31% всі не пайові
партнери. Ці цифри є покращенням порівняно з 2012 роком, коли лише 15% пайових партнерів і 25% не
пайових партнерів були жінками, але все ще значно нижче точного представлення на посадах вищого
рівня на основі загального складу. Ще одним фактором є різниця в оплаті праці, яка зберігається в
юридичній спільноті. У 2020 році помічники-жінки зробили 91% від того, що їхні колеги-чоловіки [1].
Можливо, ще більшою причиною для занепокоєння є невідповідність у сприйнятті жінок і чоловіків
своїх юридичних фірм, що може пояснити, чому ситуація змінюється так повільно з чоловіками
(переважно) відповідальними.
Дискримінація та нерівність у юридичній професії сприяють тому, що великий відсоток
представників жіночих меншин зрештою кидає кар’єру. Встановлюючи більш інклюзивну практику на
робочому місці та впроваджуючи упереджувальні переривники в існуючі системи, юридичні фірми
можуть сприяти рівним умовам для жінок.
Переривачі упередження – це інструменти, які легко інтегруються в найкращі практики юридичної
фірми. Виявляючи слабкі місця в існуючих структурах, які негативно впливають на різноманітність та
інтеграцію, юридичні фірми можуть розробляти програми найму, призначення проекту, винагороди та
оцінки ефективності, які стратегічно усувають гендерну та расову упередженість. За останні роки в
Україні були запроваджені суттєві зміни, і шляхом усунення дискримінаційних норм розширено доступ
жінок до понад 450 професій [2].
Боротьба за рівне представництво в судовому світі ще далека від завершення, але неможливо заперечити,
що її роль ще більш очевидна в повсякденному житті, особливо в академічному, громадському та
корпоративному середовищі. Існує тенденція до ще більшої присутності жінок у всіх галузях та дослідженнях
права. Тим не менш, є ще багато питань, які слід розглянути щодо «доісторичних» упереджень щодо жінок у
судовій, законодавчій та виконавчій владі. Таке упередження більше не є адекватним і не відповідає сучасності,
а тим більше — цивілізованим, на які ми всі сподіваємося, де чоловіки і жінки можуть бути головними героями
своїх історій, процвітати та мати реальну якість життя.
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ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЦИФРОВЕ УРЯДУВАННЯ
Електронне урядування вже досить давно асоціюється з розвинутими демократичними державами, і має
чимало аспектів свого прояву в усіх сферах діяльності держави. Однак, прослідковуючи міжнародні тенденції
останніх років у цій сфері, не можна не звернути увагу на те, що електронне урядування починає поступатися
іншому, більш складному поняттю, цифровому урядуванню. Так, якщо звернутися до глобального дослідження
розвитку електронного урядування, результати якого оприлюднює ООН кожні два роки, то можна зустріти
наступні тези: «Дорожні карти цифрового уряду мають підтримуватися довгостроковим баченням, національним
лідерством і необхідним потенціалом. Вони повинні бути в змозі витримати випробування часом і пом’якшити
кризи, свідками яких ми були під час пандемії COVID-19. Глобальне мислення з глобальним поглядом, яке
відповідає національним та місцевим потребам, необхідне, коли ми просуваємося до майбутнього цифрового
уряду…»[1]. Очевидно, що цифрове урядування набирає обертів, безповоротно витісняючи електронне
урядування, громіздке, багатоаспектне та дещо застаріле. Важливо з’ясувати причини такої раптової заміни одного
поняття на інше, а також прослідкувати зв'язок між цифровим урядуванням та забезпеченням прав людини.
Звернемось для цього до поняття цифрового урядування. Цифровий уряд відноситься до використання
інформаційних технологій для підтримки урядових операцій, залучення громадян та надання адміністративних
послуг. Хоча сучасні інформаційні технології забезпечують необхідну основу, виражену термінами
«цифровий» або застарілий «електронний», для цього явища державного сектору технології самі по собі
недостатньо для охоплення масштабів і різних вимірів цифрового уряду, які продовжують справляти все
більший трансформаційний вплив на бізнес уряду в усіх його аспектах, на всіх рівнях і в усіх галузях[2].
Проте в Україні це явище тільки починають досліджувати. Так, серед вітчизняних визначень можна
зустріти наступне: цифрове врядування  це сервісноорієнтована організація функціонування системи
публічного врядування на основі цифрових технологій3. Дуже важливо, на нашу думку, звернути увагу
на «сервісну орієнтованість» такої системи, що вказує нам основну ціль, яку переслідує цифрове
урядування – забезпечення прав людини. Друге, на чому варто зробити акцент – на системі саме
публічного врядування, демократичного за своєю природою, на противагу застарілим концепціям
державного управління, які досі вживаються в законодавстві в сфері здійснення електронного
урядування. І третє – воно (урядування) здійснюється на основі цифрових технологій.
Цифрове урядування – явище складне і що має чимало проявів як у системі публічного урядування,
так і за її межами. Проте, очевидними є відмінності між цифровим урядуванням та електронним:
1. Цифрове урядування  не одна зі стадій електронного урядування, а його якісне перевтілення;
2. Цифрове урядування  це не про кількісні показники. Цифрове урядування  про якісні зміни;
3. Метою електронного урядування від його започаткування було розповсюдження інтернеттехнологій по всьому світу, мета ж цифрового  виведення їх на новий рівень;
4. Розвиток електронного урядування здійснювався, перш за все, екстенсивним шляхом, тоді як
цифрове передбачає розвиток інтенсивний;
5. Цифрове урядування передбачає, передусім, глобальні трансформаційні процеси та нове
розуміння якості цифрового «спілкування» між державою та суспільством. Підсумовуючи, можна
прийти до висновку, що цифрове урядування  це такий спосіб організації публічного управління за
допомогою цифрових технологій, основною метою якого є забезпечення прав, свобод та інтересів людини
і громадянина на всіх рівнях взаємодії з державою[4].
«Трансформація цифрового уряду – це не лише технології. Йдеться, перш за все, про трансформацію
державного управління та інновації як частину загального бачення та стратегії національного розвитку країни.
Важливо розвивати потенціал для трансформації цифрового уряду. Програми цифрових технологій можуть
надати користувачам швидкий і легкий доступ до державних послуг і програм, а також можуть
використовуватися для створення механізмів участі, які дозволяють людям брати участь у прийнятті рішень,
розробці та наданні послуг. Такі технології можуть підтримувати більшу відкритість та підзвітність уряду та
можуть бути використані для підвищення довіри громадськості»[1]. Це і є доказом того, що цифрове урядування
має більшу сервісну спрямованість, більшу орієнтованість на забезпечення прав і свобод людини і громадянина,
що і є свідченням важливості переходу від електронного урядування до урядування цифрового.
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ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦІЙ (ІДЕЙ) ПРО ДЕМОКРАТІЮ
Поняття «демократія», незважаючи на свою давню історію, досі викликає суперечки щодо свого
тлумачення. Безліч філософів, починаючи з часів античності, намагалися розробити різні концепції (ідеї)
демократії, відповідаючи на принципові питання про її визначальні ознаки, умови, цінності, ідеали,
проблеми та перспективи. У науковому дискурсі термін «демократія» має одночасно універсальне та
багатозначне наповнення. На даний час концепцій (ідей) демократії досить багато, а метою цього
дослідження є аналіз загальних концептуальних підходів до визначення природи демократії.
Класичне розуміння поняття «демократія» включає атрибут народовладдя. Подібне сприйняття
демократії походить з часів античності та праць великого мислителя давнини Аристотеля (384-322 рр. до
н. е.), в яких ним було запропоновано класифікацію форм політичного устрою: три «правильні» (монархія,
аристократія і політія) та три «неправильні» (тиранія, олігархія і демократія). Згідно цієї класифікації, у
монархії влада належить одній людині, в аристократії влада перебуває в руках небагатьох «кращих», у
політії керують усі чи більшість громадян; тиранія відрізняється від монархії тим, що передбачає вигоду
одного государя, при олігархії «верховну владу в державному управлінні мають ті, хто володіє власністю,
а при демократії ця влада зосереджена не в руках тих, хто має великий достаток, а в руках незаможних» [1].
Після античних філософів масштабні теоретичні дослідження феномену демократії стали здійснюватися
лише з XVI ст. Осмислення демократії пов’язано з іменами М. Макіавеллі, Дж. Локка, Ш. Монтеск’є,
Ж.-Ж. Руссо, А. Токвіля та інших. Багато дослідників використовували етичні, оціночні критерії та
висловлювалися про те, що демократія  найкращий політичний режим, якого має прагнути кожна
держава. Це переконання настільки вкоренилося в різних філософських, політичних, соціологічних і
юридичних дослідженнях, що його можна назвати «класичною» точкою зору на демократію, яку
поділяють і багато сучасних теоретиків демократії. Відповідно до цього підходу, демократична система
має дві основні переваги перед іншими політичними системами: більшість людей залучено до управління
справами держави; сприяє реалізації інтересів більшої частини населення.
Інтерес представляють ідеї М. Макіавеллі (1469-1527) про види «правильного правління» (монархії,
аристократії та демократії), а також види «поганого правління» (тиранії, олігархії та анархії). Проте,
філософ заявляв, що усі ці види у чистому вигляді непридатні, тим самим закликаючи до їхнього
поєднання (змішаного виду). У цій формулі фактично міститься ідея системи стримувань та противаг, яка
згодом стала стрижнем англосаксонської демократії.
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Монтеск’є (1689-1755) розрізняв три методи правління  республіканський, монархічний і
деспотичний. Він вважав, що «народ має доручати здійснення влади своїм обраним уповноваженим, адже
саме це відрізняє демократичну державу від інших форм державного устрою» [2, с. 47].
Одним із найвідоміших теоретиків демократії був французький політолог та філософ Алексіс де
Токвіль (1805-1859). Він почав вивчати політичні системи загалом та демократичний політичний режим
зокрема, коли у 1830-ті роки жив у США. Саме в цій країні, на думку А. Токвіля, «люди керують
американською державою так само, як Бог править у Всесвіті». Категорії «свобода» та «рівність» у
побудові демократії він ставив понад усе [3, с. 101].
Перший етап процесу демократизації тривав із кінця XVII ст. до початку XIX ст. Йдеться про досвід
Англії та Франції, які за всієї схожості в стратегічних аспектах все ж таки являють собою два різні способи
народження демократії. Якщо метою англійської революції XVII ст. було обмежити владу короля,
створити конституційну монархію, послідовно втілювати в життя принцип поділу влади, то французькі
революціонери XVIII ст. прагнули скинути монарха, передати його прерогативи Національному конвенту
як колегіальному органу народного правління. Внаслідок цього в Англії та Франції виникли держави двох
типів: ліберальна та демократична, різниця між якими у XIX ст. набула принципового характеру.
Головними фігурами, які втілювали ці два революційні рухи, були в англійському випадку Дж. Локк
(1632-1704), а у французькому – Ж.-Ж. Руссо (1712-1778).
Для Локка, який вважається «батьком» лібералізму, держава має діяти лише в строго обмежених
рамках, вихід за які може призвести до громадянської непокори. На його думку, люди повинні мати право
протистояти свавіллю з боку чиновників, чинити опір і навіть застосовувати силу з метою скинути їх,
якщо їхня влада ґрунтується на завоюваннях, узурпації, тиранії. Симпатії Локка завжди на стороні
свободи, в ім’я якої та для захисту від свавілля влади допустиме насильство громадян.
На відміну від Локка, Руссо конструює систему, де всі члени суспільства органічно пов’язані між
собою, де кожен із новачків одночасно є і сувереном, і підданим  тобто водночас і керує, і
підпорядковується. Саме завдяки цьому, вважає Руссо, досягається рівність громадян, які перебувають у
абсолютно однакових умовах.
Синтез цих ідей наприкінці XIX ст. - на початку XX ст. поклав у деяких західноєвропейських країнах
початок виникненню ліберально-демократичних держав або держав ліберальних демократій. Головна
їхня риса  проголошення чотирьох свобод як категорій, що мають високу соціальну цінність: свободи
друку, слова, зборів та асоціацій, що, у свою чергу, зумовлюють інші, не менш значущі, цінності (загальне
виборче право, рівновага влади та ідеологічний плюралізм) [4, с. 28-32].
Подальше становлення демократії, насамперед у Західній Європі та у Північній Америці (США,
Канада), у період після Другої світової війни, йшло, з одного боку, шляхом деякого згладжування
соціальної нерівності, що призвело до кількісного зростання середніх верств населення та підвищення
їхньої участі у політичному житті, з другого  у напрямі дедалі більшого застосування механізму
реального плюралізму. Саме завдяки численним середнім верствам населення у західних суспільствах
почала формуватися нова політична культура, яка суттєво змінила традиційний характер відносин між
силами, що протистоять один одному. Ці сили почали сприймати одна одну не як непримиренного ворога,
а як природного суперника, цінного співрозмовника. Змінилося ставлення до влади. Втрата її тією чи
іншою особою чи групою осіб, наприклад, партією, вже не розглядалася як непоправна втрата, бо загальне
виборче право та політичний плюралізм стали гарантом того, що ті, хто зазнав поразки сьогодні, можуть
стати переможцями завтра. Так само усвідомлювалося, що в демократичній системі влада не набувається
раз і назавжди, що спроби якоїсь особи чи партії назавжди утримати владу у своїх руках пагубні і для
суспільства, і для неї. Очевидно, що системи, в яких зберігається поділ на «друзів  ворогів», не можуть
вважатися демократичними при всій їхній формальній демократичній атрибутиці. Подібний поділ
неминуче породжує придушення одного одним. А, як відомо, використання сили, насильства
компрометує цінність аргументів, що висловлюються на користь демократії, оскільки демократичний
вибір – це, насамперед, відмова від насильства [5].
Отже, історичні шляхи руху до демократії різні та специфічні, але можна впевнено стверджувати, що
всі сучасні демократичні держави функціонують на загальних ліберально-демократичних засадах, на яких
ґрунтуються ідеї про демократію з початку їхнього зародження, та досягли внутрішнього консенсусу
щодо основних цінностей суспільного та особистого життя.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ
Наразі реалії реформування судової та правоохоронної системи потребують створення та впровадження
у процес системи заходів щодо покращення ефективності діяльності органів правопорядку, що
спрямовуються на створення якісної протидії кримінальним виявам, пропонування результативних заходів і
механізмів боротьби зі злочинністю, а також криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності.
Неочікуваний спалах та розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19, спричинили певний хаос
серед людства, наслідки якої відчутно вплинули на світову економіку, свідомість і поведінку людей, що
знайшло своє відображення на міжнародній і регіональній злочинності, діяльності органів правопорядку і
національній безпеці держав у сфері охорони громадського здоров’я. в таких умовах відбулися певні зміни
у структурі злочинної діяльності, з’явилися нові кримінальні вияви, збільшилася кількість злочинів, які
вчиняються організованими злочинними угрупуваннями з використанням новітніх технологій.
Саме тому сучасна злочинність трансформувалася. Її аналіз доводить, що в таких умовах значно
зменшилася вулична злочинність, але різко почала зростати кількість злочинів, що вчиняються із
використанням технологій. Широкого поширення набуло шахрайство, що вчиняється організованими
злочинними групами.
До того ж, поширення ІТ-технологій на широкий загал, комп’ютерні системи утворили специфічну
сферу суспільних відносин. Поруч із позитивними наслідками, комп’ютерні техно-логії активно
використовуються зловмисниками для вчинення «традиційних» злочинів (шпигунство, шахрайство,
крадіжка, тощо), а також стали середовищем для виникнення нових видів злочинів (наприклад,
навмисного розповсюдження шкідливих програм, кібертероризму, викрадення персональних даних
користувачів інтернет-ресурсів, платіжних систем тощо).
Аналіз літератури свідчить, що у переважної більшості кримінальні правопорушення, вчинені із
застосування інформації та комп’ютерних технологій розподіляються на злочини, що порушують таємницю
приватного життя; злочини, пов’язані із розповсюдженням забороненої інформації; економічні злочини,
несанкційований доступ до інформації та саботаж, злочини у сфері інтелектуальної власності [1, с. 5]
З огляду на викладене, нині перед криміналістикою та кожним із її розділів постійно постають нові
завдання, важливі теоретико-методологічні проблеми, спрямовані на вивчення та врахування сучасних
тенденцій науково-технічного прогресу, глобальних і епідемічних загроз світовому співтовариству, їх
впливу на формування криміналістичних знань [2, с. 143–147].
Саме тому в реаліях сьогодення одним із пріоритетних завдань криміналістики є дослідження та
розроблення методико-криміналістичного напряму, який наразі має багато прихованих і невикористаних
резервів і практичних можливостей, здатних оптимізувати діяльність органів правопорядку.
Вони вимагають удосконалення наявних методик розслідування злочинів і розроблення нових,
зокрема методик розслідування злочинів, скоєних в умовах надзвичайних ситуацій; злочинів у сфері
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охорони здоров’я; контрабанди медичних масок та інших товарів протиепідемічного призначення,
фальсифікація та незаконний обіг фальсифікованих лікарських засобів та ін. Разом з тим, напрацювання
криміналістичної тактики повинні охоплювати створення криміналістичних рекомендацій тактики
проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій в карантинних умовах.
Це спричиняє необхідність запровадження нових тактичних прийомів, перегляд можливостей тактичних
комбінацій та тактичних операцій, алгоритмів слідчих дій, у яких учасниками (підозрювані, свідки,
потерпілі та ін.) виступають особи у медичних масках, спеціальних костюмах тощо.
Не менш суттєвим викликом сучасності є кіберзлочинність, що створює стрімкий ріст кіберзлочинів,
кібератак проти організацій і приватних осіб, спостерігається тенденція їх зростання.
Відбулися суттєві зміни і на трудовому ринку. Все більше роботодавців переходять на дистанційну
форму роботи, внаслідок чого нерідко допускається підключення до власних інформаційних систем своїх
організацій, тож найближчим часом передбачається збільшення кібератак злочинцями.
Крім цього, широкого поширення мають різні варіанти адаптованих версій схем телефонного
шахрайства, шахрайства з поставками продуктів, медикаментів, шахрайства по пропонуванню різних
засобів лікування і т.п.
Враховуючи вищезазначене, подальші наукові дослідження проблематики криміналістичної
методики передбачають необхідність проведення сучасних криміналістичних розробок та удосконалення
теоретико-методологічних засад криміналістичної методики – її концептуальних основ, загальних
положень, наукових розробок окремих підсистем (рівнів) криміналістичної методики, проведення
подальших досліджень окремих наукових теорій криміналістики, створення та удосконалення окремих
криміналістичних методик розслідування тощо.
Вбачається, що такі методико-криміналістичні рекомендації потрібні для усіх учасників кримінального
провадження ( в тому числі, судді (суду), прокурора, адвоката), які мають входити у предмет
криміналістичної методики з метою реалізації своїх кримінально-процесуальних функцій. [3, с. 70].
Отже, формування криміналістичних знань є своєрідною реакцією на появу нових способів, форм та
механізмів злочинної діяльності під впливом певних тенденцій розвитку суспільства.
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