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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
УДК 612.172-045 

Коц Сюзанна Миколаївна,  

доцент, к.б.н.,  

доцент кафедри анатомії та фізіології людини ім.Я.Р.Синельникова, 

Коц Віталій Павлович,  

доцент, к.б.н.,  

доцент кафедри анатомії та фізіології людини ім. Я.Р.Синельникова,  

Яценко Вікторія Володимирівна,  

 студентка природничого факультету. 
 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. 

 

ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ  ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО  ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Робота по  питанням функціонального стану організму дітей, моніторингу та вивчення стану 

здоров’я і залишається першочерговою соціальною, медичною, педагогічною та економічною 

проблемою [1, 3, 8-11, 14-16, 18].  

Головну роль у адаптації організму до факторів навколишнього середовища грає серцево-

судинна система. Адаптивні можливості організму залежать від рівня  функціонування серцево-

судинної системи.  

Діти - майбутнє України, генофонд нації.  Дитячий організм більше піддається впливу 

негативних факторів, ніж організм  дорослих. 

Період навчання на сучасному етапі є складним процесом. Він вимагає перебудови, та 

призводить до психічного стресу, перенапруги.  Розробляються форми, методики, різні способи 

профілактики підвищеної тривожності в умовах участі в оздоровчо-розважальних програмах 

позаміських закладів [17]. 

Відмічаються на даний час ускладнення системи освіти, здійснюється її вимушене 

реформування. Зростає навантаження навчальне, зміни та інтенсифікація навчального процесу, 

інтенсивність програм навчання, обумовлене це на сучасному етапі обстановкою з 

розповсюдженням та захворюваністю на СOVID19.  Час на виконання домашнього навчання 

збільшується. Для дітей кількість часу, який витрачається на вивчення матеріалу, підготовку до 

занять, виконання завдань значно зросла. А це означає, зростає кількість часу, проведеного сидячи, 

не в русі – як наслідок маємо - гіподинамія, гіпокінезія.  

Під впливом гіподинамії, сидячого способу життя, стресу, перевтоми, підвищеної тривожності, 

низької стресостійкості, надмірного навантаження, неправильно організованого режиму праці та 

відпочинку, сну, неправильного харчування збільшується ризик, як захворювань  серцево-судинної 

системи, дихальної систем та негативного впливу на організм дітей в цілому. Вченими 

реєструються негативні тенденції щодо показників дихальної, серцево-судинної систем та 

адаптаційних можливостей [6,7,8,18]. Дослідниками активно вивчаються рівень функціонування 

серцево-судинної системи, характеристики показників у дітей та молоді. На даний час 

продовжують проводитися дослідження рівня рухової активності, тривожності та  функціональних 

показників систем організму, особливо серцево-судинної [1, 2, 3, 7, 8, 11, 12,13, 16, 17, 18].  

Мета роботи полягає у здійсненні оцінки адаптаційних можливостей у дітей молодшого та 

середнього шкільного віку у дітей міської школи навесні наприкінці шкільного року. У дослідженні 

прийняли участь 141 дитина Харківської загальноосвітньої школи. Було сформовано  дві вікові 

групи (молодшого та середнього шкільного віку). Вимірювання проводились у травні 2021 року.  
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Для визначення адаптаційних можливостей серцево-судинної системи використали 

розрахунковий метод адаптаційного потенціалу за Баєвським. 

Методи, що використовувались для вирішення завдань: фізіометрія, метод розрахунків [4,5,6], 

статистичні методи. Робота проводилася з використанням простих вимірювальних приладів: тонометр, 

секундомір за стандартною методикою [4,5,6]. Усі вимірювання проводили у першій половині дня 

натщесерце або через 2-3 години після прийняття їжі. Результати досліджень приведено в таблиці 1. 
 

Таблиця 1  

Розподіл дітей за показником адаптаційного потенціалу 

 
Задовільна 

адаптація, % 

Напруження  

адаптації, % 

Незадовільна  

адаптація , % 
Зрив адаптації, % 

Молодший 

шкільний вік 
8 78 14 0 

Середній  

шкільний вік  
0 38 63 62 37 0 

 

Оцінюючи результат показників адаптаційного потенціалу відзначаємо стан напруження адаптації 

та незадовільної адаптації і у дітей молодшого, і  в середнього шкільного віку. У обох вікових групах не 

відмічається зрив адаптації. Але при цьому у середньому шкільному віці взагалі не відмічено дітей із 

задовільною адаптацією. Напружена адаптація спостерігається у обох вікових групах, але найбільший 

показник спостерігається у молодшому шкільному віці (78%).  У учнів, що відносяться до середнього 

шкільного та молодшого шкільного віку, наявна незадовільна адаптація,  яка в подальшому може 

призвести до зриву адаптації: середній шкільний вік 62%, молодший шкільний вік – тільки 14% 

Отже, тільки у 8% досліджуваних дітей молодшого шкільного віку  високий  рівень  

адаптаційних можливостей, а у 62% дітей середнього шкільного віку та 14% дітей молодшого 

шкільного віку відмічається незадовільна адаптація організму до умов навколишнього середовища, 

зниження функціональних можливостей. Вони чутливіше реагують на різні фактори. У цих дітей 

незадовільний рівень адаптаційних можливостей веде до зниження пристосування до навантажень 

і зниження працездатності.  
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ЩО ТАКЕ СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ І ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ? 
 

Клітини в організмі мають конкретні цілі, але стовбурові клітини - це клітини, які ще не мають 

певної ролі і можуть стати практично будь-якою клітиною, яка потрібна. 

Стовбурові клітини - це недиференційовані клітини, які можуть перетворюватися в 

специфічні клітини, якщо вони потрібні організму. 

Вчені та лікарі цікавляться стовбуровими клітинами, оскільки вони допомагають пояснити, як 

працюють деякі функції організму. Стовбурові клітини також є перспективними для лікування 

деяких захворювань, які на даний момент не піддаються традиційному  лікуванню.  

Стовбурові клітини походять із двох основних джерел: тканин дорослого організму та 

ембріонів. Вчені також працюють над тим, щоб створити стовбурові клітини з інших клітин, 

використовуючи методи генетичного «перепрограмування». 

Організм людини містить стовбурові клітини протягом усього життя. І будь-який організм може 

використовувати ці стовбурові клітини, коли йому це потрібно.  

Стволові клітини також називають тканиноспецифічними або соматичними стовбуровими 

клітинами, дорослі стовбурові клітини існують у всьому організмі з моменту розвитку ембріона. 
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Клітини знаходяться в неспецифічному стані. Вони залишаються в такому стані до тих пір, поки 

організм не потребує їх для певної мети, скажімо, як клітини шкіри або м’язів. 

Повсякденне життя демонструє, що тіло постійно оновлює свої тканини. У деяких частинах 

тіла, таких як кишечник і кістковий мозок, стовбурові клітини регулярно діляться, щоб виробляти 

нові тканини тіла для підтримки та відновлення. 

Стовбурові клітини присутні всередині різних типів тканин. Вчені знайшли стовбурові клітини в 

тканинах, у тому числі: мозок,кістковий мозок , кров і кровоносні судини, скелетні м'язи, шкіра, печінка. 

Однак стовбурові клітини важко знайти. Вони можуть залишатися нерозділеними і 

неспецифічними протягом багатьох років, поки організм не закликає їх відновити або виростити 

нову тканину. 

Дорослі стовбурові клітини можуть ділитися або самовідновлюватися необмежено. Це означає, 

що вони можуть генерувати різні типи клітин із початкового органу або навіть повністю 

регенерувати вихідний орган. 

Цей поділ і регенерація – це те, як заживає шкірна рана або як такий орган, як печінка, 

наприклад, може відновлюватися після пошкодження. 

У минулому вчені вважали, що дорослі стовбурові клітини можуть диференціюватися лише на 

основі їхньої тканини походження. Проте деякі дані свідчать про те, що вони можуть 

диференціюватися, перетворюючись на інші типи клітин. З самого раннього терміну вагітності, 

після запліднення сперматозоїдом яйцеклітини, формується ембріон. Приблизно через 3-5 днів 

після запліднення сперматозоїдом яйцеклітини ембріон приймає форму бластоцисти або клубка 

клітин. Бластоциста містить стовбурові клітини і пізніше імплантується в матку. Ембріональні 

стовбурові клітини утворюються з бластоцисти, якій 4–5 днів. 

Коли вчені беруть у ембріонів стовбурові клітини, це зазвичай додаткові ембріони, які є 

результатом запліднення in vitro (ЕКЗ). 

У клініках ЕКЗ лікарі запліднюють кілька яйцеклітин у пробірці, щоб переконатися, що хоча б 

одна вижила. Потім вони імплантують обмежену кількість яйцеклітин, щоб почати вагітність. Коли 

сперматозоїд запліднює яйцеклітину, ці клітини об’єднуються, утворюючи одну клітину, яка 

називається зиготою. Ця одноклітинна зигота потім починає ділитися, утворюючи 2, 4, 8, 16 клітин 

і так далі. Тепер це ембріон. Незабаром, і до того, як ембріон імплантується в матку, ця маса 

приблизно з 150–200 клітин є бластоцистою. Бластоциста складається з двох частин: зовнішня 

клітинна маса, яка стає частиною плаценти внутрішня клітинна маса, яка переросте в тіло людини. 

Внутрішня клітинна маса є місцем, де знаходяться ембріональні стовбурові клітини. Вчені 

називають ці тотипотентні клітини. Термін тотипотентний означає той факт, що вони мають 

загальний потенціал для розвитку в будь-яку клітину тіла. 

При правильній стимуляції клітини можуть стати клітинами крові, клітинами шкіри та всіма 

іншими типами клітин, які потрібні організму. 

На ранніх термінах вагітності стадія бластоцисти триває приблизно 5 днів до імплантації 

ембріона в матку або матку. На цьому етапі стовбурові клітини починають диференціюватися. 

Ембріональні стовбурові клітини можуть диференціюватися на більше типів клітин, ніж дорослі 

стовбурові клітини. Повна класифікація включає:  

Тотипотентні: ці стовбурові клітини можуть диференціюватися на всі можливі типи клітин. 

Перші кілька клітин, які з’являються, коли зигота починає ділитися, є тотипотентними. 

Плюрипотентні: ці клітини можуть перетворитися практично в будь-яку клітину. Клітини 

раннього ембріона плюрипотентні. 

Мультипотентні: ці клітини можуть диференціюватися в близькоспоріднене сімейство клітин. 

Дорослі стовбурові гемопоетичні клітини, наприклад, можуть стати червоними і білими 

кров’яними клітинами або тромбоцитами. 

Олігопотентні: вони можуть диференціюватися на кілька різних типів клітин. Це можуть 

зробити дорослі лімфоїдні або мієлоїдні стовбурові клітини. 
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Уніпотентні: вони можуть виробляти клітини лише одного типу, що є їх власним типом. Однак 

вони все ще залишаються стовбуровими клітинами, оскільки можуть оновлюватися. Приклади 

включають стовбурові клітини дорослих м’язів. 

Деякі люди вже пропонують «терапію стовбуровими клітинами» для різних цілей, наприклад, 

лікування проти старіння. 

Кожен, хто розглядає лікування стовбуровими клітинами, повинен уточнити у постачальника 

або в FDA, що продукт має схвалення та чи він був виготовлений у спосіб, який відповідає 

стандартам FDA щодо безпеки та ефективності. 
 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 
 

1. https://www.medicalnewstoday.com/articles/323343#controversy 

2. https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bone-marrow-transplant/in-depth/stem-cells/art-20048117 

3. https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/15494918 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
Ю.-Б.Р. Ханик,  

аспірант кафедри адміністративного та фінансового менеджменту 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

КРАЇНИ ІЗ ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ: ТРУДНОЩІ КЛАСИФІКАЦІЇ 
 

У науковій літературі країни світу за рівнем економічного розвитку поділяють на три групи: 

економічно розвинуті країни; країни з перехідною економікою та країни, що розвиваються. Так, до 

країн із перехідною економікою зараховують більшість країн із соціалістичним минулим, котрі 

чинять поступовий перехід до ринкової економіки. 

Однак, у наш час багато дослідників залишають відкритим питання саме такого розподілу країн 

світу за рівнем економічного розвитку. Адже, після розпаду СРСР пройшло вже декілька десятків 

років і більшість тих країн, котрі вважались транзитивними реалізували необхідні реформи на 

шляху до ринкової економіки. Ці країни успішно досягли макростабілізації економіки, розбудували 

інституційну інфраструктуру тощо. Тож, деякі науковці поняття «перехідна економіка» взагалі 

вважають анахронізмом. Важливо також зазначити, що немає точного критерію в котрий саме 

момент трансформаційну економіку можна вважати ринковою.  

Однак, науковці, котрі продовжують дотримуватись класифікації економік країн світу за рівнем 

їх розвитку, не дотримуються одностайної думки щодо того, котра з країн відноситься до однієї чи 

іншої групи економічного розвитку. Так, автори українського підручника з географії для 10 класу з 

грифом Міністерства освіти та науки України, зараховують до країн з перехідною економікою: 

Білорусь, Росію, Молдову, Україну, Албанію, Боснію та Герцеговину, Македонію, Сербію, 

Чорногорію, Грузію, Вірменію, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан, 

Таджикистан [1, с. 18]. Автори даного підручника не враховують у дану групу ті країни, що хоч і на 

початку належали до транзитивних країн, однак на даний момент досягли рівня ринкової економіки. 

Інші ж дослідники зараховують у дану групу економічного розвитку всі колишні республіки СРСР, 

незважаючи на те, що деякі країни на сьогодні вже, здається, досягли ринкової економіки 

(наприклад, Литва, Латвія і т.д.). У таблиці 1 представлено перелік транзитивних країн в залежності 

від джерела їхньої класифікації. 

 

 

 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/323343#controversy
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bone-marrow-transplant/in-depth/stem-cells/art-20048117
https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/15494918
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Таблиця 1 

Перелік транзитивних країн в залежності від джерела класифікації* 

Джерело класифікації Перелік країн із перехідною економікою 
Кількість країн у 

даній групі 

ООН 

Росія, Казахстан, Узбекистан, Білорусь, Україна, 

Молдова, Сербія, Македонія, Албанія, Чорногорія, 

Боснія і Герцеговина, Туркменістан, Киргизстан, 

Таджикистан, Азербайджан, Грузія, Вірменія 

17 

Онлайн-енциклопедія, 

джерелами 

наповнення котрої 

слугували Oxford 

University Press та 

Columbia Encyclopedia 

Албанія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Чехія, 

Естонія, Угорщина, Латвія, Республіка 

Македонія, Чорногорія, Польща, Румунія, 

Сербія, Словаччина, Вірменія, Азербайджан, 

Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизька 

Республіка, Молдова, Росія, Таджикистан, 

Туркменістан, Україна, Узбекистан, Камбоджа, 

Китай, Лаос, Монголія, Таїланд, В'єтнам, 

Мозамбік, Ангола, Бразилія, Чилі 

35 

Міжнародна 

мікроекономіка 

Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Латвія, Литва, 

Естонія, Грузія, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, 

Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан, 

Таджикистан, Польща, Чехія, Словаччина, 

Угорщина, Румунія, Болгарія, Сербія, Чорногорія, 

Хорватія, Словенія, Боснія й Герцеговина, 

Македонія, Албанія, Китай, Монголія і В’єтнам 

31 

Європейський банк 

реконструкції та 

розвитку 

Албанія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Боснія 

та Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Єгипет, 

Естонія, Грузія, Греція, Угорщина, Йордан, 

Казахстан, Косово , Киргизстан, Латвія, Ліван, 

Литва, Молдова, Монголія, Чорногорія, Марокко, 

Македонія, Польща, Румунія, Росія, Сербія, 

Словаччина, Словенія, Таджикистан, Туніс, 

Туреччина, Туркменістан, Україна та Узбекистан 

37 

*сформовано автором на основі даних [2;3;4;5] 
 

Після розпаду СРСР більшість країн обрали євроінтеграційний вектор власного розвитку. Так, 

на даний час, більшість транзитивних країн є членами Європейського союзу. Є достатні причини 

вважати, що країни Центральної та Східної Європи, котрі належать до ЄС,  можна сміливо 

зараховувати до країн із ринковою економікою. Перспективою подальших наукових досліджень і 

постає підтвердження або ж спростування попередньої тези.  
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АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 

Заробітна плата є основним джерелом доходу населення. Це основний стимул до праці, тому 

оплата праці посідає значне місце у бухгалтерській системі кожного підприємства. Адже тільки 

підприємство, де працівники своєчасно та в повному обсязі отримують оплату своєї роботи, може 

мати якісний асортимент продукції, високі показники виробництва чи продажів, а також високі 

показники діяльності. 

Свої наукові роботи вивченню аудиту розрахунків з оплати праці, визначенню проблем та 

методів їх вирішення присвятили Кононова І. В., Хлиніна Н. Б., Пирожок О. С., Мельник Ю. В., 

Рябчук О. Г., Коротаєва І. Р., Немодрук Н. М., Фальченко О. О., Богдан І. Ю., Чепецб О. Г., Кінебас І. Ю., 

Делібороніді А. Ю., Панченко О. М., Ангеловська О. В., Синяєва Л. В., Радіонова Н. Й., Штронда І. О., 

Сахно Л. А., Кондратюк О. В. та інші. Не зважаючи на значну кількість досліджень, багато питань 

залишаються дискусійними. 

Метою аудиту розрахунків з оплати праці є надання аудитору можливості висловити незалежну 

думку про правильність нарахування заробітної плати на основі отриманих достатніх аудиторських 

доказів, про достовірність первинних даних, про повноту та своєчасність відображення інформації 

у облікових регістрах та фінансовій звітності, про правильність ведення обліку нарахування 

заробітної плати відповідно до  чинного законодавства. 

Аудит розрахунків з оплати праці, як правило, займає обширну частину аудиторської перевірки, 

оскільки ця ділянка обліку досить специфічна та вимагає від аудиторів особливої уваги і 

зосередженості. Однак слід відзначити, що відсутній єдиний підхід до організації та методики 

аудиту, а саме: фахівцями пропонується розглядати аудит розрахунків з оплати праці як перелік 

питань, які необхідно дослідити. Недоліком при цьому є відсутність системного підходу до 

проведення аудиту розрахунків з оплати праці, що призводить до неможливості розглядати цей 

процес комплексно, відповідно до чітко визначеної мети та завдань аудиту. 

Аудитор під час проведення перевірки щодо розрахунків з оплати праці збирає аудиторські 

докази, які містять інформацію, на основі якої ґрунтується підготовка аудиторського висновку. Згідно 

з МСА 500 «Аудиторські докази» для отримання таких доказів під час проведення аудиту розрахунків 

з оплати праці виконуються такі процедури, як інспектування, спостереження, зовнішнє 

підтвердження, повторне обчислення, повторне виконання, аналітичні процедури та запит. 

Аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві розпочинається із вивчення документів, що 

регламентують форми та порядок нарахування і виплати зарплати на підприємстві. Після цього 

встановлюють правильність та відповідність нарахованої зарплати на підприємстві, порядок 

використання тарифних ставок, норм та розцінок, правильність оформлення трудових угод, оплата 

певних видів робіт, що не є основними, доплати за сумісництво тощо. Аудитор перевіряє всі доплати, 

премії та інші виплати, що включаються до фонду оплати праці на повноту (відображення повного 

часу чи виробітку, часу перебування у відпустці тощо), законність (кількість днів відпустки, відсоток, 

що визначає суму лікарняних, тощо). Необхідно перевірити доцільність надання матеріальної 

допомоги та правильність оцінки ТМЦ, що надаються працівникам у формі натуроплати [4]. 

До найважливіших завдань аудиту розрахунків з працівниками з оплати праці належать: 

 перевірка обліку особового складу працівників підприємства; 

 перевірка правильності документального оформлення розрахунків з оплати праці; 
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 перевірка правильності нарахування основної, додаткової заробітної плати та інших 

заохочувальних і компенсаційних виплат; 

 перевірка правильності розрахунку середньої заробітної плати; 

 перевірка обґрунтованості віднесення витрат на оплату праці на собівартість продукції або 

на витрати операційної діяльності, які не включаються до собівартості реалізованої продукції; 

 вивчення правильності розподілу витрат на оплату праці між видами готової продукції 

(виконаних робіт, наданих послуг) та по звітних періодах; 

 перевірка своєчасності розрахунків з працівниками з оплати праці; 

 перевірка правильності нарахувань на фонд оплати праці та утримань із заробітної плати, 

своєчасність їх сплати відповідним органам; 

 перевірка стану обліку розрахунків з працівниками з оплати праці; 

 перевірка своєчасності виплати заробітної плати тощо [1]. 

Причинами відхилень між даними аналітичного й синтетичного обліку рахунка 66 «Розрахунки з 

оплати праці» можуть бути перекручення даних внаслідок зловживань (завуалювання видатку грошей 

шляхом вилучення з фонду споживання різних виплат і утримань); неповне утримання авансів; 

повторне списання грошових документів з віднесенням виплат за ними в дебет рахунка 66 

«Розрахунки з оплати праці»; зменшення дебіторської заборгованості або збільшення кредиторської 

заборгованості під час перенесення сальдо з однієї розрахункової відомості до іншої [3, с. 24]. 

Під час проведення перевірки аудиту розрахунків з оплати праці аудитор зазвичай користується 

вибірковим методом. Таким чином, він визначає наявні та можливі ризики підприємства і прогнозує шляхи 

їх запобігання та уникнення. Зокрема, існує типова послідовність та етапи проведення методики аудиту 

розрахунків з оплати праці, які характерні для будь-якої перевірки. Делібороніді А. Ю. виділив такі: 

1. перевірка дотримання законодавства про працю, стан внутрішнього обліку та контролю за 

трудовим законодавством; 

2. перевірка організації табельного обліку; 

3. перевірка правильності оформлення первинної документації і нарахування заробітної плати; 

4. перевірка розрахунково-платіжних відомостей і особових розрахунків; 

5. перевірка правильності виплати грошових коштів; 

6. перевірка стану аналітичного обліку розрахунків з оплати праці [2]. 

Особливо аудитору треба звертати увагу на ефективність використання робочого часу. 

Спочатку треба зіставляти фактично відпрацьований час із плановим. При цьому уважно перевіряти 

табель обліку відпрацьованого часу. Найбільш розповсюдженими порушеннями табельного обліку 

є робочі дні за період тимчасової непрацездатності або за період неявок на роботу без поважних 

причин. Аудитор повинен здійснювати власні спостереження щодо своєчасності приходу 

працівників на роботу і закінчення робочого дня. 

При аудиті розрахунків з оплати праці необхідно перевірити дотримання трудової дисципліни 

і трудового законодавства; встановити відповідність фактичної структури і штату підприємства; 

визначити організацію і стан обліку оплати праці і розрахунків з персоналом; проконтролювати 

правильність встановлених тарифних ставок, місячних окладів, відрядних розцінок і норм 

виробітку, своєчасність і правильність розрахунків з персоналом з оплати праці тощо. Перевіряючи 

розрахунки з персоналом з оплати праці, аудитор повинен встановити, які форми та системи оплати 

праці використовуються на підприємстві; чи є внутрішнє положення про оплату праці персоналу та 

колективний трудовий договір: перевірити списковий та середньосписковий склад працівників, 

прийнятих на роботу з дня зарахування. 

Висновки. Отже, на сьогоднішній день облік нарахування заробітної плати як в Україні, так і в 

інших країнах світу, потребує постійного контролю та вдосконалення. Будь-яка помилка, невірний 

запис чи відсутність певного виду документації може автоматично стати причиною проблеми з 

нарахування заробітної плати, створення серії порушень, які є найважчими за своїми наслідками. 

Аудит розрахунків з оплати праці займає об’ємну частину аудиторської перевірки, ця ділянка 

обліку є досить специфічною та вимагає від аудиторів особливої уваги і зосередженості. Адже 
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сьогодні контроль розрахунків із заробітної плати суб’єкта господарювання є важливим завданням 

для українських підприємств, оскільки заробітна плата є основним стимулом праці робітників. 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ У ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ 

СТАРТАП ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Передумовою розвитку маркетингу і формування маркетингових стратегій став розвиток 

товарного виробництва і ринкових відносин у суспільстві, в результаті чого посилилися 

конкуренція та глобалізація економічної кризи. І хоча ринкові відносини підпорядковані певним 

економічним законам розвитку, на нашу думку, вони потребують всебічного регулювання на 

державному рівні. Маркетинг усіма можливими засобами забезпечує умови, за яких можливий 

контакт між виробниками та споживачами, оскільки «…під час руху товар проходить складний 

шлях: заготівлю, зберігання, транспортування, переробку і реалізацію» [4, с. 5-9]. Суть стартапу 

передусім полягає в просуванні новаторських ідей або удосконалення старих. Завдяки цьому 

стартапи можуть конкурувати навіть з найпотужнішими корпораціями, які в більшості випадків не 

обтяжують себе введенням інновацій і продовжують пропонувати ті товари та послуги, які давно 

зарекомендували себе. Не секрет, що без ідеї не було б взагалі ніякого бізнесу. Однак, в стартапі 

ідея має особливу цінність. Ось чому будь-який стартап – це стрибок у невідомість. 

На нашу думку, підприємства, які розвивають та втілюють стартап проекти, в перспективі 

претендують на лідерство, а успіхів досягають за рахунок втрат конкурентів, хоча на сьогодні 

підприємства з невеликою часткою ринку, що не володіють достатніми ресурсами, займають певну 

ринкову позицію, а проводячи низку досліджень і розробок, можуть стати претендентом, або навіть 

лідером. Тому в реалізації цієї стратегії корисно буде дотримуватися принципу спеціалізації, а не 

диверсифікації, щоб не отримати розпорошення ресурсів. Основний акцент треба спрямовувати на 

збільшення прибутковості, а не на збільшення продажу продукції. При цьому максимально 

ефективне використання досліджень і розробок у певній галузі вказує на те, що ресурси, спрямовані 

в потрібному напрямі, забезпечують досягнення прибутковості завдяки спеціалізації на певному 

ринку, споживачах тощо [1,2].  

Під час формування маркетингової стратегії підприємствами важлива кількість спожитої 

продукції споживачем, а маркетингові зусилля мають спрямовуватися на задоволення потреб 

кожного покупця та забезпечення його потенційного попиту. Для утримання конкурентних переваг 

на ринку потрібно не тільки розробляти маркетингові стратегії, а й успішно їх реалізовувати. На їх 

реалізацію впливає безліч факторів: методика SWOT- і SNW-аналізу та інші досить дієві методики, 

які використані в дослідженні і допомогли вказати можливі чинники впливу макро- і 
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мікросередовища на діяльність підприємств і вдало реалізувати сформовану маркетингову 

стратегію, забезпечивши збільшення ефективності від маркетингової діяльності [3, 5]. 

Вважаємо, що на цьому етапі економічного розвитку досить актуальна концепція 

євроінтеграції, особливо в процесі розробки та реалізації стартап проекту, що має сприяти інтеграції 

України до світової економіки, зокрема Європейського Союзу (ЄС), маркетингова політика якого 

пропагує створення однорідного господарського простору зі сформованою економічною системою 

та єдиною валютою. Дана концепція забезпечує не лише підвищення конкурентоспроможності 

продукції, а й активного використання методів внутрішньогосподарського управління, як засад 

стратегічного розвитку. Проте, тільки встановивши цілі діяльності, використовуючи алгоритм 

формування маркетингової стратегії в процесі розробки та реалізації стартап проекту, можливо 

сформувати вдалу маркетингову стратегію для підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА В 

УКРАЇНІ 
 

В останні два десятиліття спостерігається збільшення вкладу приватного сектора в рамках тієї 

чи іншої форми державно-приватного партнерства у фінансування транспортної інфраструктури в 

цілому та доріг зокрема як в розвинених, так і країнах, що розвиваються. Такий внесок допоміг 

Україні підтримувати, відновлювати та розширювати свої дорожні мережі, включаючи будівництво 

нових автомагістралей, мостів і тунелів.  

Тим не менш, є проекти, які не зможуть залучити приватне фінансування і повинні будуть 

фінансуватися тільки за рахунок державних коштів. Основна мета цього документа полягає в тому, 

щоб дати огляд найбільш часто використовуваних засобів стягнення плати з учасників дорожнього 

руху за отримання фінансових ресурсів для підтримки проектів державно-приватного партнерства 

або для фінансування повністю державних проектів. Такі збори включають, зокрема, податки на 

паливо, податки на транспортні засоби, віньєтки і збори [1]. 

Традиційні джерела фінансування транспортної інфраструктури стають інвестиційною 

проблемою; таким чином, виникає потреба в альтернативних механізмах фінансування.  

Традиційно фінансування дорожньої інфраструктури в основному здійснювалося державним 

сектором або за рахунок коштів загального бюджету чи за рахунок коштів з інших конкретних 
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джерел (місцеві податки, податки на паливо, податки на придбання нових транспортних засобів та 

ліцензії на реєстрацію транспортних засобів). Враховуючи брак фінансування через наслідки 

глобальної фінансової кризи (зниження податків), роль приватного сектора неухильно зростає. 

Багато країн звертаються до стягування плати за проїзд в якості основного способу залучення 

фінансування, а розвиток технологій відкриває шлях для майбутніх методів фінансування 

(поширення справляння плати за проїзд на всю мережу, "вільний потік", моделі стягнення плати з 

користувачів, засновані на використанні доріг). Дорожні служби також розширили спектр 

контрактних угод для залучення приватного сектору [2]. 

Одним із виявлених рішень було партнерство між державним і приватним секторами. Державні і 

приватні сектори включають різні схеми, що розрізняються за фінансовими і договірними 

зобов'язаннями, але ключовою спільною рисою є поділ ризиків між державним і приватним суб'єктами. 

Державні і приватні сектори також можуть сприяти підвищенню операційної ефективності за рахунок 

поліпшення управління. Однак вони складні, сильно залежать від прогнозів руху додів і тому часто є 

успішними тільки в тому випадку, якщо застосовуються до проектів магістральних доріг. 

Як правило, вартість приватного фінансування і очікувані ставки акціонерного капіталу 

знижуються, але як і раніше існують труднощі з доступом до кредитів. Закономірно внаслідок цього 

уряд та фінансові установи повинні створити різні механізми фінансування і гарантії для 

розширення і забезпечення приватного фінансування. Інноваційні механізми фінансування можуть 

включати інструменти капіталу (інвестиційні фонди, банки розвитку, державні інвестиційні банки), 

боргові інструменти (кредитна допомога, корпоративні облігації і гарантії) або інші інноваційні 

методи з гарантованим отриманням прибутку [3]. 

Транспортні витрати становлять значну частину структури витрат на товари, які Україна 

виробляє чи імпортує. Якщо транспортні витрати будуть невиправдано високими, то продукція 

нашої країни не буде конкурентоспроможною на міжнародних ринках. Витрати на автомобільний 

транспорт включають не лише витрати на будівництво та утримання дорожньої мережі, а й витрати 

користувачів доріг, які зростають у міру погіршення стану доріг через збільшення витрат на 

експлуатацію транспортних засобів (наприклад, на технічне обслуговування та споживання 

палива), витрати, пов’язані зі збільшенням часу перебування на дорозі. Транзит, а також витрати, 

пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами, які становлять приблизно від 1% до 3% валового 

внутрішнього продукту країни – ВВП, за оцінками Global Road Safety Facility [4]. 

Як показує досвід, своєчасне технічне обслуговування набагато дешевше, ніж несвоєчасне 

технічне обслуговування. Якщо здійснювати технічне обслуговування у відповідний час, тоді 

загальні витрати на утримання доріг будуть меншими, ніж у разі погіршення стану доріг до такої 

міри, що вимагає реконструкції, а не менш дорогих обробок, таких як покриття або асфальтове 

покриття. Наприклад, реконструкція коштує приблизно в п’ять разів більше на кілометр, ніж 

накладка, і в 25 разів більше, ніж бітумна поверхня. 

Отже, для ефективної роботи дорожньо-транспортної системи вкрай важливо, щоб були доступні 

ресурси для своєчасного обслуговування доріг, а також для розширення мереж доріг за допомогою нових 

або оновлених сполучень, що в свою чергу зменшить затори, час у дорозі та транспортні витрати. 

Уряд збільшив державний внесок у потенційні дорожні проекти державно-приватного партнерства 

для того, щоб зробити їх привабливими для приватних інвесторів. Така підтримка може мати форму 

грантів (або субсидій) на будівництво проекту, а також операційних грантів або гарантій мінімального 

доходу під час операційної фази проекту державно-приватного партнерства. Проте є проекти, які не 

зможуть залучити приватне фінансування і їх доведеться фінансувати лише державними коштами [5]. 

Уряду України необхідно розробити цілісну та довгострокову стратегію для експлуатації та 

підтримки своїх матеріальних активів, які можуть становити значний фінансовий тягар для 

майбутніх платників податків.  

Програма сталого утримання доріг є хорошим прикладом такого підходу. Хоча зазвичай існує 

політична упередженість щодо фінансування нових активів. 
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Учасники дорожнього руху зацікавлені в тому, щоб дороги були в належному стані, оскільки 

експлуатаційні витрати їх транспортних засобів зменшуються значно більше, ніж відповідні 

витрати на утримання доріг. Таким чином, першим кроком у пошуку фінансування для утримання 

доріг України є пошук заходів, щоб користувачі доріг сплачували витрати на утримання доріг. 

Учасники дорожнього руху можуть сплачувати безпосередньо, наприклад, за рахунок плати за 

проїзд, або опосередковано, наприклад, через податки на пальне. Досвід низки країн показав, що 

учасники дорожнього руху готові платити за утримання доріг, а також за розширення, якщо вони 

бачать, що збори та податки, які вони сплачують, призводять до покращення стану доріг [6]. 

Коли кошти, доступні для дорожнього сектору, значно менші, ніж сума, необхідна для 

підтримки дорожньої мережі в стабільному, довгостроковому стані та для здійснення виправданих 

покрашень (наприклад, проекти з економічною ставкою прибутку більше 12%), тоді дорожнє 

агентство має підготувати чіткий довгостроковий план фінансування. План фінансування повинен 

показувати розмір фінансового розриву та вказувати, як його можна подолати. Серед іншого, у 

плані фінансування слід враховувати, як можна ефективніше використовувати наявні ресурси, 

наприклад, створюючи внутрішню конкуренцію для виконавців дорожніх робіт з боку зовнішніх 

підрядників, укладаючи контракти на проектні та впровадженні роботи з приватним сектором, а це 

матиме безпосередній вплив на вартість [7]. 
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При свідомому виборі професії особа орієнтується, відповідно до своїх психологічних особливостей, 

на певну модель поведінки. Ці моделі можна порівняти із інноваційними конкурентними стратегіями 

підприємств: віолентною, експлерентною, патієнтною і комутантною [1; 2, с. 48]. 
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Віолентній моделі поведінки власника робочої сили притаманні наступні ознаки: 

1) основний мотив діяльності – досягнення високого суспільного статусу, тобто престижної 

посади, ознакою якої має бути висока заробітна плата; вимоги щодо кар’єрних перспектив носять 

першочерговий характер; 

2) основна конкурентна перевага працівника – спроможність ефективно виконувати 

професійні обов’язки в умовах нестабільного середовища, ознаками чого виступають високі 

стресостійкість, комунікаційні навички, когнітивна гнучкість і продуктивність праці; 

3) освітня підготовка – вища або спеціальна професійна освіта (сфери діяльності – всі, де 

передбачається директивний вплив/тиск на інших людей, зокрема менеджмент, комерційна 

діяльність, силові структури тощо); 

4) готовність до подальшого професійного розвитку висока, зокрема працівник виявляє 

інтерес до підвищення кваліфікації, відвідання конференцій, семінарів як в професійній, так і в 

суміжних сферах діяльності;  

5) вимоги щодо гарантій зайнятості – низькі, працівник готовий змінити роботу, якщо 

побачить хороші кар’єрні перспективи у іншого роботодавця;  

6) очікування щодо конкуренції – готовність до жорсткої боротьби. 

Для експлерентної моделі поведінки робочої сили характерне наступне: 

1) основний мотив діяльності – креативний, тобто поєднання націленості на успіх з пізнанням 

нового, можливістю творчого підходу до роботи; тому головним чинником вибору спеціальності 

виступає її новизна; 

2) основна конкурентна перевага працівника – ініціатива, тобто готовність до ризику, 

поглибленого самостійного освоєння та розвитку нових навичок; 

3) освітня підготовка – вища освіта, хоча вона може бути і непрофільною, адже професія є новою 

і попит на неї з боку роботодавців поки відсутній (сфери діяльності – будь-які нові для ринку праці, 

наприклад, спеціалісти з 3D-друку житла, ІТ-етики, розробники імплантів, ГМО-агрономи тощо); 

4) готовність до подальшого професійного розвитку висока, при цьому працівник вільно 

засвоює знання з будь-якої сфери, що дає йому можливість творчо підходити до вирішення наявних 

на робочому місці проблем; 

5) вимоги щодо заробітної плати, престижності професії, умов праці, кар’єрних перспектив 

спочатку низькі, але з часом суттєво зростають, адже кінцева мета працівника – досягти успіху в 

новій для ринку праці професії; 

6) вимоги щодо гарантій зайнятості і, одночасно, очікування щодо конкуренції низькі через 

новизну спеціальності, при цьому наявну конкуренцію з боку інших претендентів на вакансію 

працівник сприймає як творче змагання. 

Особі, що дотримується патієнтної моделі, притаманні наступні риси: 

1) основний мотив діяльності – стабільність; відповідно, основними чинниками вибору спеціальності 

виступають намагання уникнути конкуренції за вакансію та максимальні гарантії зайнятості; 

2) основна конкурентна перевага працівника – високий професіоналізм на тлі затребуваності даної 

спеціальності роботодавцем, наявність унікальних компетенцій саме в обраній професійній сфері; 

3) освітня підготовка – вища (науковці, викладачі, вчителі), спеціальна технічна (робітники) освіта 

або ж повна її відсутність на тлі добре розвинутих навичок ручної роботи (майстри народних промислів); 

4) готовність до подальшого професійного розвитку – як правило, позитивно ставиться до 

поглиблення знань у своїй професійній сфері, негативно – до вимог щодо розвитку поза її межами; 

5) згода на середній або низький рівень заробітної плати, важливішу роль грає стабільність виплат; 

6) якісь специфічні вимоги щодо умов праці, престижності професії, кар’єрних перспектив 

відсутні або є незначними. 

Комутантна модель поведінки власника робочої сили характеризується наступними ознаками: 

1) основний мотив діяльності та чинник вибору спеціальності – зручність, під якою може 

розумітись вільний графік, неповна зайнятість, близькість роботи до житла, дистанційна робота або 

можливість швидкого опанування професії; 
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2) основна конкурентна перевага – швидке опанування нових навичок, спроможність 

змінювати професію, освоювати новий напрям діяльності; 

3) освіта – часто обмежена курсами підготовки по спеціальності, при цьому готовність до 

глибшого професійного розвитку відсутня (сюди можна віднести представників багатьох галузей 

сфери послуг, наприклад, працівників роздрібної торгівлі, технічних службовців тощо); 

4) згода на відносно невисоку заробітну плату; 

5) вимоги щодо гарантій зайнятості, престижності професії, кар’єрних перспектив повністю відсутні; 

6) готовність до середнього рівня конкуренції. 

Зрозуміло, що в реаліях сьогодення, коли на вибір професії впливає велика кількість чинників, 

таких як спроможність оплатити навчання, уявлення про непрестижність окремих професій тощо 

зустрічаються ситуації, коли особи з віолентною моделлю поведінки працюють в торгівлі, а серед 

менеджерів зустрічаються працівники, що підсвідомо намагаються дотримуватись патієнтної 

стратегії. Тим не менш, на нашу думку, найбільш ефективно особа зможе проявити себе саме у тій 

професії, яка відповідає її психологічним якостям та обумовленій ними моделі поведінки. 
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ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОГО БАЛАНСУ 
 

Ліквідація компанії є доволі складною процедурою, яка вимагає розроблення чіткого 

поетапного плану припинення діяльності компанії. Ця дія допомагає перерахувати настання всіх 

можливих ризиків та вирішення багатьох проблем, ще на етапі такого планування. Одним з таких 

етапів є складання ліквідаційного балансу.  

Ліквідаційний баланс підприємства складається після виконання ліквідаційних процедур — 

реалізації майнових об’єктів, що входять до складу ліквідаційної маси і необхідні для повного 

задоволення претензій кредиторів, та розподілу виручених сум між кредиторами. 

Ліквідаційний баланс надається до Державної податкової служби України, складеного 

ліквідаційною комісією. Здебільшого служба вимагає не просто баланс, а весь комплекс фінансової 

звітності. Отже, ліквідаційний баланс, що подається до податкового органу, правильно було б 

назвати «звітністю підприємства, що ліквідується», щоб не виникало розбіжностей.  

На дату прийняття рішення про ліквідацію підприємства підприємство може мати в комплекті 

фінансової звітності, звичайний баланс. Різниця лише в тому, що складено його буде не на кінець 

останнього дня звітного періоду, а на кінець дня прийняття рішення про ліквідацію [2].  

Також ліквідоване підприємство зобов’язане подати комплект річної фінансової звітності, до 

складу якої входить і баланс. Згідно с п.13 П(С)БО 1 звітним періодом підприємства, що 

ліквідується, є період від початку року і до моменту його ліквідації.  

Після завершення реалізації майнових об’єктів, що входять до складу ліквідаційної маси й 

необхідні для повного задоволення всіх вимог кредиторів, а виручені суми розподілені між ними, 

https://cutt.ly/fPqnPrE
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ліквідаційна комісія має скласти й подати до арбітражного суду на затвердження звіт про виконану 

роботу та ліквідаційний баланс, до якого додаються: 

1) показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); 

2) відомості про реалізацію об’єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори 

купівлі-продажу; 

3) копії договорів купівлі-продажу та акти приймання — передачі майна; 

4) реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; 

5) документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів. 

Зрозуміло, що ліквідаційна процедура вирішально впливає на стан активів і пасивів 

підприємства. В ліквідаційному балансі наводяться показники виявленої ліквідаційної маси (дані її 

інвентаризації) і відбивається стан активів та пасивів після розподілу виручених сум [3]. 

Залежно від фінансового стану підприємства, що ліквідується, можливі різні комбінації 

активних і пасивних статей ліквідаційного балансу. Розглянемо основні з них. 

 Якщо діяльність підприємства була прибутковою, то після виконання ліквідаційних 

процедур і задоволення претензій кредиторів в активі ліквідаційного балансу залишаться майно, 

нематеріальні активи, грошові кошти і (або) дебіторська заборгованість. У пасиві — власний 

капітал (статутний фонд, резервні фонди й прибуток). 

 Якщо підприємство було збитковим, то суми всіх його активів, навіть за умови їх повної 

реалізації (перетворення на грошові кошти), може не вистачити для проведення повних розрахунків 

з кредиторами. Тоді в активі балансу не буде нічого, а в пасиві в першому розділі буде відбито 

непокриті збитки (зі знаком «мінус»); у другому та третьому розділах — суми непогашеної 

кредиторської заборгованості. При цьому другий і третій розділи пасиву дорівнюватимуть 

від’ємному значенню першого його розділу [3]. 

Якщо ліквідаційна комісія не виявила майна боржника, це не звільняє її від обов’язку подати до 

арбітражного суду ліквідаційний баланс, який засвідчував би відсутність майна в банкрута. 

Наприклад, у справах про банкрутство так званих фіктивних фірм, що порушуються переважно за 

заявою податкових органів, здебільшого, будь-які активи боржника відсутні, а достовірних 

відомостей про пасиви немає. Отже, у всіх статтях ліквідаційного балансу (крім заборгованості 

перед бюджетом) стоятимуть прочерки, а у статті «Розрахунки з бюджетом» буде відбито суму 

непогашеної заборгованості перед державою. 

У разі ліквідації підприємства бухгалтерські проводки мають ознаки тих, які супроводжують 

реформацію балансу наприкінці року (уточнення нерозподіленого наприкінці року прибутку чи 

непокритих збитків, приєднання фінансового результату звітного року до фінансових результатів 

минулих років) [3]. 

Достовірність і повнота ліквідаційного балансу мають бути підтверджені аудитором 

(аудиторською фірмою). Ця вимога не стосується тих організацій, які повністю утримуються за 

рахунок бюджету і не здійснюють підприємницької діяльності, а також коли йдеться про 

банкрутство фіктивних фірм за відсутності будь-якої відомості про їх місцезнаходження. 

Ліквідаційний баланс підписують голова ліквідаційної комісії, секретар комісії та один із її 

членів. Розгляд арбітражним судом ліквідаційного балансу і доданих до нього документів становить 

заключний етап ліквідаційної процедури. Закон про банкрутство регламентує порядок розгляду 

ліквідаційного балансу арбітражним судом і винесення ним ухвали за результатами його перевірки [3]. 

Після заслуховування членів ліквідаційної комісії і зборів (комітету) кредиторів арбітражний суд 

виносить рішення затвердити ліквідаційний баланс і припинити провадження у справі про банкрутство 

за умови, що ліквідаційна комісія як слід виконала роботу, виявивши й реалізувавши всі майнові активи, 

котрі потрібно було включити до складу ліквідаційної маси, і в установленому порядку розподілила 

виручені суми між кредиторами. Коли арбітражний суд дійшов висновку, що ліквідаційна комісія не 

виявила чи не реалізувала всіх наявних майнових активів ліквідаційної маси, які необхідні для повного 

задоволення претензій кредиторів, він виносить ухвалу про призначення нових ліквідаторів. 
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Примірник ухвали про затвердження ліквідаційного балансу та ліквідацію юридичної особи 

банкрута подається до органу, що зареєстрував підприємство, а також до місцевого органу статистики, 

який має вилучити юридичну особу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України [3]. 

Відповідно до п.5 ст. 14 Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні у разі 

ліквідації підприємства комісіє складає ліквідаційний баланс і у випадках, передбачених законом, 

публікує його протягом 45 днів [1].  

Отже, у ліквідаційному балансі, який затверджується учасниками юридичної особи або 

органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, відображаються результати 

прийнятих рішень про стягнення боргів, розподілення активів, власного капіталу та погашення 

(списання) зобов’язань, що повинно привести до відсутності активів, власного капіталу і 

зобов’язань ліквідованого підприємства на заключну дату складання ліквідаційного балансу. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ 
 

Загострення проблем сталого розвитку світової економіки через зростання нерівності, нарощення 

гібридної агресії, посилення конкуренції за ресурси та технології призвели до посилення негативного 

впливу як внутрішніх, так і зовнішніх загроз. Тому, враховуючи рівень значимості можливих нових 

загроз, набуває особливої актуальності питання дослідження реалізації державної політики 

економічної безпеки та виокремлення протидії загрозам. Дослідженням питання протидії загрозам 

економічної безпеки у своїх працях займалися Гнатенко В., Власюк О., Кириленко В., Мартинюк В., 

Новікова О., Франчук В. Аналізуючи дослідження науковців, сучасні зміни в умовах глобалізації 

вимагають по-новому оцінити нові загрози економічної безпеки та визначити шляхи їх протидії.   

В системі національної безпеки України економічна безпека є фундаментом і її матеріальною 

основою, а тому забезпечення економічної безпеки означає створити певну систему 

самозбереження. Економічна безпека – це стан економіки, за якого досягаються основні національні 

економічні інтереси. Відповідно до статті 17 Конституції України забезпечення економічної 

безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу, а на 

інститути влади покладається завдання щодо забезпечення економічної безпеки держави. Отже, 

основними суб’єктами забезпечення економічної безпеки України є функціональні і галузеві 

міністерства, відомства, податкові та митні служби, біржі, фонди і страхові кампанії[1]. 

Загрозами економічній безпеці України, які створюються в умовах глобалізації, на нашу думку, слід 

вважати реальні або потенційні явища та події, що загрожують функціонуванню і розвитку економічної, 
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соціальної та політичної системи, а також життєво необхідним потребам та інтересам людини, суспільства 

і держави. При цьому загрози економічній безпеці від сфери їх виникнення розрізняють внутрішні і зовнішні 

загрози [3, с.58].Нині ключовими загрозами економічної безпеки держави є наступні: 

– високий державний борг; 

– ресурсне обмеження; 

– нестійка грошово-кредитна політика; 

– неправдиві засоби масової інформації щодо економічного стану; 

– виснажливе використання природніх ресурсів; 

– високий рівень корупції; 

– зниження інвестиційної активності; 

– низький рівень життя населення тощо. 

Проте, для протидії всім цим загрозам Указом Президента України розроблено Стратегію 

економічної безпеки України на період до 2025 року, метою якої є визначення за наведеними напрямами 

стратегічного курсу державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки, зорієнтованого на 

реалізацію Стратегії національної безпеки України «Безпека людини – безпека країни».  

На думку Корчинського І.О. та Мельника С.І., серед основних заходів протидії негативному 

впливу основних загроз економічній безпеці нашої держави, слід виділити наступні: 

– тісна співпраця з міжнародними організаціями в питанні забезпечення національної 

економічної безпеки; 

– подолання корупції в країні; 

– покращення добробуту населення в усіх регіонах країни;  

– зниження рівня безробіття в країні;  

– здійснення заходів по збільшенню реального ВВП; 

– створення сприятливих умов для молодого покоління;  

– сприяння розвитку малого бізнесу в країні;  

– відновлення інвестиційної привабливості в найбільш проблемних регіонах[4]. 

Велика частка загроз знаходиться в площині соціальної сфери. У подоланні загроз в цій сфері 

ключову роль відіграє соціальна політика як основний фактор соціально-економічного розвитку 

суспільства, що є невід’ємною й дієвою частиною забезпечення економічної безпеки держави [2, с.32]. 

З урахуванням ситуації, що склалася в українській економіці, проблеми економічної безпеки, 

вимагають розробки і реалізації стратегії економічної безпеки економіки України на 

короткостроковий і довгостроковий період як ніколи актуальні і потребують подальших 

досліджень. При цьому необхідна розробка механізму реалізації стратегії економічної безпеки 

держави, під яким розуміють систему організаційно-економічних і правових заходів, спрямованих 

на запобігання загрозам економіці країни. 

Таким чином, ефективна система забезпечення економічної безпеки нашої держави наразі 

відсутня. Проте, правильний підхід держави до вирішення проблем протидії загрозам економічної 

безпеки, дозволить посилити прогресивний розвиток України на міжнародному рівні та її 

конкурентоспроможність.  
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КАДРОВІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА:  

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ 
 

Ризики є невід’ємною частиною діяльності будь-якого підприємства. Навіть Господарський 

кодекс України визначає, що «Підприємництво  це самостійна, ініціативна, систематична, на 

власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) 

з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку» [1]. Ризики 

притаманні практично усім сферам діяльності: маркетингу, фінансам, виробництву, комерції, 

інвестиціям, управлінню кадрами тощо. Особливого значення в системі ризиків підприємства набувають 

кадрові ризики, оскільки неможливо точно визначити, як себе поведе працівник в тій чи іншій ситуації, і 

тим більше, як це вплине на діяльність підприємства. Враховуючи останні події у 2019-2021 рр., а саме 

пандемію COVID-19, ідентифікація кадрових ризиків та управління ними на підприємстві є особливо 

вагомими, оскільки усі підприємства (без винятку) стикнулися із ще більшою кількістю ризиків кадрової 

підсистеми. Саме тому, для ефективного функціонування підприємства у будь-яких умовах, потрібно 

вчасно аналізувати кадрові ризики та розробляти системи управління ними. 

Підходів до визначення кадрового ризику існує безліч. Так, наприклад, науковець  Горбачова І. 

трактує це поняття наступним чином: «Кадровий ризик характеризується наявністю загроз з боку 

персоналу для підприємства, які можуть привести до небезпеки» [2, с.38]. А О.Пахлова вважає, що всі 

ризики, які виникають на підприємстві через діяльність персоналу можна віднести до кадрових [3, с.136]. 

Загалом, аналізуючи всі трактування, можна сказати, що «Кадровий ризик – це імовірність зазнати будь-

яких втрат підприємства (фінансових, іміджевих…) через людську недосконалість: їхні помилки, 

непрофесійність, відсутність знань та навичок та ін. та через неефективне управління кадрами з боку 

менеджерів». Тому можна стверджувати, що кадрові ризики виникають із проблем управління 

персоналом підприємства: 1) помилки у плануванні чисельності та складу кадрів; відсутність мотивації 

працівників; несвоєчасна оплата праці; високий рівень конфліктності у колективі; відсутня або слабка 

корпоративна політика; неякісні перевірки роботи працівників та їхньої кваліфікації; неефективний 

розподіл завдань та обов’язків між працівниками; погана система навчання персоналу. 

Оскільки ризик слід вважати не тільки джерелом втрат, але і джерелом прибутку. І кадрові 

ризики не є винятком. Отже, негативними наслідками впливу кадрових ризиків можуть бути: втрата 

ресурсів: фінансових, людських, інформаційних; погіршення іміджу компанії; невиконання 

запланованого обсягу робіт; витік конфіденційної інформації за межі підприємства; зниження 

конкурентоспроможності підприємства через втрату певних конкурентних переваг; втрата 

кваліфікованого персоналу; зниження основних техніко-економічних показників підприємства: 

фондоозброєності, продуктивності праці, ефективності праці, якості праці тощо. 

Але не слід і забувати про позитивні наслідки впливу кадрових ризиків: незаплановане 

підвищення продуктивності праці персоналу; підвищення рівня конкурентоспроможності 

підприємства; покращення іміджу та ділової активності підприємства; перевиконання 

запланованого обсягу робіт; зростання соціально-психологічного клімату у колективі ( рівня 

задоволеності працею, лояльності персоналу тощо). 

Існує багато ознак, за якими можна класифікувати кадрові ризики. У даній роботі ми розглянули 

найбільш поширені класифікаційні ознаки кадрових ризиків ( рис.1). 
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Рисунок 1 – Класифікація кадрових ризиків 

[Складено авторами на основі джерел 4,5,6] 
 

З рисунку 1 видно, що існує багато причин виникнення кадрових ризиків, але не залежно від 

причини та типу ризику, підприємствам необхідно навчитися ефективно управляти ними. 

Управління кадровими ризиками – це сукупність інструментів та заходів, які спрямовані на 

оптимізацію діяльності підприємства в умовах ризику. Управління даним підвидом ризиків 

складається з певної послідовності етапів, які потрібно виконувати. Процес управління кадровими 

ризиками наведений на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Процес управління кадровими ризиками підприємства 

[Складено авторами на основі власних досліджень] 
 

Отож, варто розглянути кожен з етапів процесу управління кадровими ризиками більш детально: 
1) ідентифікація ризиків – один із найважливіших етапів, оскільки вчасне виявлення ризику 

дає можливість прийняти більш обґрунтоване рішення щодо його оптимізації. Даний етап полягає 
в тому, щоб виявити і описати всі можливі ризики, які можуть виникнути; 

2) аналіз ризику – полягає в аналізі уже ідентифікованих ризиків. Тобто потрібно встановити 
причини виникнення ризику та можливі збитки у разі настання ризику; 

3) оцінка ризику – на цьому етапі проводиться якісна та кількісна оцінка ризику. Тобто, 
виявляються позитивні та негативні наслідки від настання ризикованої події. Також на даному етапі 
проводиться оцінка супутніх загроз, які можуть виникнути у разі настання певної ризикованої події; 

4) вибір методів оптимізації ризиків – в залежності від ризику та потенційного результату діяльності, 
обирають один із методів, який найефективніше відповідає вимогам та бюджету підприємства; 

5) реалізація обраних методів – зміст даного етапу полягає у виконанні прийнятих на 
попередньому етапі рішень стосовно вибору методів оптимізації ризику; 

6) останнім етапом процесу управління ризиками є контроль результатів. На даному етапі 
проводиться оцінка ефективності реалізованих заходів щодо оптимізації ризику і, якщо даний захід 
не є ефективним, тоді повертаються до 2 етапу процесу управління ризиками.  

Отже, важливим аспектом ефективного функціонування будь-якого підприємства є вчасна 
ідентифікація кадрових ризиків та розробка заходів їх оптимізації. Адже як показує практика, 
уникнення процесу управління кадровими ризиками підприємства є джерелом зниження його 
конкурентоспроможності та ефективної господарської діяльності.  
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THE ROLE OF EDUCATIONAL DIGITAL GAMES IN LEARNING PROCESS 

(MICROSOFT) 
 

The development of modern digital technologies, the accessibility of the Internet and diverse 

opportunities offered by the global web results in applying online resources in the teaching process. 

In general, for many people, games can be used only for having fun. However, there are lots of examples 

when games are used to raise motivation and build lifelong learning skills. Some scientists focus on the 

importance of educational games while they allow to process the information more effectively and stimulate 

learning curiosity [1, 2]. 

This paper offer some examples of educational digital games used by many teachers in the teaching 

process all over the world. 

Among the world`s leaders of creating qualitative digital games we can name Microsoft. For example, in 

2009 this company introduced a tool that can be used to program own simple game. Microsoft Kodu is a visual 

programming tool built on the ideas of AgentSheets, Squeak and Alice. Initially, it was designed to be good 

for children and enjoyable for everyone. Microsoft Kodu Game Lab works to teach programming and was 

created together with the teachers to reach the educational goals most effectively. The main objectives of the 

game are: 1) learning/practicing active and passive voice; 2) checking the level of language knowledge; 3) 

updating the course with new technologies; 4) making the learning process more enjoyable [3]. 

Furthermore, it is necessary to mention the game Minecraft, which is based on the Lego game idea but 

takes place within a virtual world. This game is different from other ones because it does not offer clear 

context or central challenge. “Minecraft” is undoubtedly suitable for teaching many subjects, because it has 

testing approach, playing out a story, show and tell, studying lab, etc. [4, p.83]. 

To conclude, we may say that it is far not the full list of games to be used in the teaching process. What 

we may state is the accessibility and effectiveness of these games that make studying modern and enjoyable 

for all ages. 
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 
 

Нова українська школа зорієнтована на виховання творчої особистості молодшого школяра та 

створення умов для її самореалізації. 

Початкова школа є першою ланкою творчого розвитку особистості. Від того, який він буде, 

залежить весь життєвий шлях людини. Тому необхідні докорінні зміни в освіті, зокрема в початковій. 

На сучасному етапі розвитку суспільство ставить перед освітою нову мету. Як завжди реформа 

освітньої галузі розпочинається саме з початкової школи. 

Особливістю компетентності є те, що позитивні результати у вирішенні завдань є можливі лишень 

за умови активності й глибокої зацікавленості людини. У широкому змісті особистість – активний суб'єкт 

будь-якої діяльності, а у вузькому вона розглядається як суб'єкт самостійного вирішення проблеми.  

У вітчизняній психології в умовах особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів 

приділяється особлива увага дослідженню здатності людини до самостійного планування, 

реалізації і аналізу отриманих результатів своєї діяльності.  

Початок компетентнісного підходу в освіті асоціюється у дослідників з виступом  Едгара Фауре 

на тему: «Вчитися бути» [1]. Він, одним з перших, розглянув концепцію навчання впродовж життя, 

яка складається з чотирьох елементів, за його словами: вміння вчитися, вчитися працювати, тобто 

створювати власні творчі продукти, користуючись не тільки стандартними навичками, вчитися 

жити разом, навчатися бути, тобто розвивати свої особистісні якості, свій потенціал, прагнути до 

самоосвіти, самовиховання, саморозвитку. Для реалізації кожного із них педагог повинен володіти 

відповідними ключовими компетентностями.  

Використання компетентнісного підходу в нормативній й практичній складовій освіти дозволяє 

розв'язати проблему сучасних шкіл, коли учні в навчальній діяльності опановують теоретичні 

знання, але стикаються із труднощами у їх використанні для розв'язку конкретних завдань або 

проблемних ситуацій. 

У національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки робиться акцент на 

розроблення і впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти, нових державних 

стандартів загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти на основі 

Національної рамки кваліфікацій та компетентнісно орієнтованого підходу в освіті, необхідності 

підготовки фахівців для сталого розвитку з новим екологічним мисленням, узгодження освітньо-

кваліфікаційних характеристик та навчальних програм із професійними кваліфікаційними вимогами. 

У програмі Кембріджського університету «Компетенції для життя» [2] розглянуто основні 

групи компетентностей, які формуються в процесі навчання. До них відносяться: креативність, 

критичне мислення, цифрова грамотність, вміння навчатися, комунікація, групова робота, 

емоційний розвиток та соціальна відповідальність. 

Усередині компетентнісно-діяльнісного підходу необхідно виділити два основні поняття: 

компетенція й компетентність. 

За академічним тлумачним словником термін «компетенція» розглядається, як: добра 

обізнаність із чим-небудь, коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи [3]. 

Розглядаючи поняття «компетенція», ми можемо зробити висновок, що воно передбачає 

особистість, яка має достатні знання в якій-небудь галузі; яка з чим-небудь добре обізнана, тямуща [3]. 
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Поняття «компетентність» (від латинського competens - здатний, той, який знає, обізнаний в 

певній галузі, анг. «competence» означає здатність, придатність, компетентність) розглядається 

нами як володіння тими або іншими компетенціями у творчій діяльності. Про те, слід розділяти ці 

два поняття, оскільки, компетенція – це заздалегідь заданий кінцевий результат освітньої діяльності, 

а компетентність – сформована особистісна якість, що включає низку компетенцій. 

Говорячи про компетентність, вона є інтегральною характеристикою особистості, яка дає 

можливість вирішувати проблеми й завдання з використанням набутих знань, умінь, досвіду 

діяльності, ціннісних відносин і здібностей. 

Свій прояв компетенції знаходять і в творчій діяльності молодших школярів у вигляді 

готовності виконувати творчі завдання на основі отриманого багажу знань, умінь, навичок, 

набутого досвіду та опанованих здібностей. Передумовою для прояву компетенцій у творчій 

діяльності молодших школярів виступає самооцінка своїх можливостей учнями, емоційне 

ставлення й ціннісні характеристики особистості. Також, важливою умовою є набутий творчий 

досвід, що формує інтерес й потреби в естетичних відчуттях та почуття мотивації до безперервного 

творчого розвитку і самореалізації.  

Компетентність, сформована в результаті компетентнісно-діяльнісного підходу, 

характеризується свободою вибору й готовністю до творчої діяльності, забезпечує суб'єктну 

позицію й реалізацію теоретичних знань у практичних цілях, особистісних переконаннях і 

моральних цінностях та проявляється й оцінюється в процесі життєдіяльності.  
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НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ 

РИСУНКУ 
 

Нові соціальні умови та динамічні зміни навколишнього середовища видозмінюють функціональну 

роль системи освіти. Сучасною проблемою освіти є розширення можливостей інформаційно-освітньої 

середи та впровадження освітньо-дистанційних технологій у систему освітніх послуг вузів. Тому, 

виникає необхідність трансформації методологічних підходів в академічному рисунку, як основних 

джерел формування професійних якостей студентів. Існує потенціал певних можливих технологічних 

моментів дистанційного навчання, що здебільше пов’язані з формою викладання нового матеріалу з 

академічного рисунку та живопису. У зв’язку з унеможливленням взаємодії учасників, а саме викладача 

і студента в образотворчому процесі під час роботи з натурними постановками, виникають умови для 

формування нових методів.  Наступає неминуча зміна у класичних підходах, що долає традиції та 

культурну дистанцію і просуває методологію вперед, до більш знакової системи. Виникає практична 

необхідність використання якісної наочності в академічному рисунку в умовах дистанційного навчання 

http://sum.in.ua/
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для формування науково-теоретичної бази цілісного бачення великої форми в просторі та її взаємозв’язку 

з внутрішніми системами моделей. Функції наочності у дистанційному навчанні важко переоцінити. За 

допомогою наочності ми маємо можливість стимулювати розвиток образного мислення, розширювати 

просторові уявлення та формувати просторове бачення. 

Отже, освітня траєкторія візуалізації учбової інформації значно підвищує ефективність дистанційної 

освіти у даному предметі та сприяє оптимізації процесу навчання. Таким чином, вважаємо за доцільне 

проблему підвищення якості професійної підготовки фахівців-дизайнерів під час проведення дисципліни 

«Рисунок і живопис» спрямувати на створення інноваційної інформаційної-наочності. Інформаційний 

зміст онлайн-наочності в свою чергу забезпечить зв’язок між конкретним та абстрактним, а головне 

сприятиме виявленню та ідентифікації якостей і властивостей об’єктів вивчення, оптимізуючи процес 

онлайн-навчання в цілому. Розглянувши основне завдання, предмет вивчення дисципліни, а також 

перелік необхідних програмних знань та вмінь студентів, можемо зробити висновок, що послідовно 

сформована наочність, яка побудована на механізмі аналізаторних функцій створює умови для реалізації 

програми предмету «Рисунок і живопис» яка викладається дистанційно. 

Складовими професійного мислення дизайнера є по-перше, образне мислення, по-друге, 

просторове мислення, по-третє, логіко-каузальне мислення та проектне мислення. На початковому 

етапі в уяві дизайнера створюється образ. Створення образу відбувається в уяві при відсутності об’єкта 

сприйняття і корегується його уявною видозміною. Структура образного мислення складається з 

трьох частин: стимул-подразник (зовнішній, внутрішній, символічний), редінтеграція (активізація 

всієї системи пов’язаних з ним у минулому подразників), вичленування, дезінтеграція. Весь ланцюг 

асоціативних образів що виникає, підкоряється певному принципу. [3 с 58]. Для зазначених 

перетворень образу необхідне сформоване просторове мислення, що включає в себе, як створення 

образу і маніпуляції з ними, так і орієнтацію в просторі. Відповідні операції постійно відбуваються та 

певною мірою повторюються на заняттях з академічного рисунка. Так, на основі висунутих певних 

задач до образотворчої діяльності, та спираючись на наочності виникає певний художній образ. 

Створюючи необхідну установку, викладач формує умови і задачі для відтворення постановки, а 

наочність сприяє формуванню першого етапу просторового мислення – створенню нового образу.  

Дана система наочного матеріалу повинна виступати не просто як додатковий ілюстративний засіб, 

що полегшує засвоєння матеріалу, як це відбувається в звичайних умовах навчання, а такий, що є 

самостійним джерелом для отримання нових знань. Н.Бор присвятив проблемі наочності та моделі 

чимало філософських роздумів і прийшов до висновку, що наочне та модельне тлумачення об’єктів 

співпадає. Під моделлю В.А. Штофф розумів таку подумки уявлену або матеріально реалізовану 

систему, яка відображаючи об’єкт дослідження здатна заміщувати його так, що його вивчення дає нам 

нову інформацію про даний об’єкт [2 с.19]. Внаслідок цього, задачею викладача під час дистанційного 

навчання є створення такої наочності, яка відтворюючи модель явища чи об’єкта, організує сприйняття 

наданої інформації в необхідному об’ємі в залежності від вимог та складності кожного завдання. 

Таким чином, ми направляємо потенціал технологій дистанційного навчання саме на 

організацію навчання шляхом візуалізації понять, що дозволить у процесі навчання академічному 

рисунку та живопису організовувати сприйняття таким чином, щоб навчити розмірковувати, 

порівнювати, аналізувати та синтезувати. 
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Компетентнісний підхід – дієвий 

інструмент інтенсивного розвитку 

кожної людини, що є джерелом 

інноваційних змін в освіті. 

О.Савченко 
 

Вирішення означеної проблеми, за думкою переважної більшості педагогів, полягає в суттєвих 
змінах існуючої системи світи. 

Урок є основною формою організації навчання в сучасній школі. Реформи в українській освіті, які 
інтенсивно впроваджуються з 2016 року, суттєво змінили вектор спрямування освітнього процесу з 
власне змісту та об’єму начальної інформації на особистість учня. Згідно Закону України «Про освіту» 
нині учень (студент, вихованець ЗДО, слухач курсів, інше) є здобувачем освіти. Це змінює його 
позицію в освітньому процесі, створює ситуацію активного учасника (суб’єкта) організованої 
навчально-пізнавальної діяльності. «Суб’єкт (лат. Subjektum те, що лежить внизу, перебуває в основі; 
з точки зору філософії – поняття, яке означає носія діяльності , що пізнає світ навколо себе та впливає 
на нього; людина або група осіб, культура, суспільство або людство в цілому на відміну від того, що 
вивчається або змінюється внаслідок дій. Суб’єкт, це той, хто здійснює якусь дію сам, або від кого 
направлена певна діяльність. Діяльність направлена, відповідно, на об’єкт. Об’єкт – це лише та частина 
об’єктивної реальності, яку суб’єкт уже залучив у рамки своєї діяльності». [1]  

З розвитком технологій і глобалізації світу вчитель перестав бути єдиним носієм «правильного» 
знання, транслятором знань. Джерелами навчальної (наукової і не тільки) інформації перенасичений 
інформаційний простір. Тому знайти певну потрібну інформацію здобувачі освіти здатні часто 
швидше, ніж самі педагоги. Завдання сучасного педагога полягає в тому, щоб зацікавити учня 
самостійно здобувати необхідну інформацію та навчити відрізняти правдиву інформацію від 
неправдивої (фейкової). При цьому надважливо сформувати здатність учня ефективно, продуктивно 
застосовувати ці знання в життєдіяльності. Тобто ми тут говоримо про формування компетентностей. 
Формування компетентностей, в свою чергу, неможливе без належного рівня розвитку критичного 
мислення. Критичне мислення – складне й багаторівневе явище. «Мислити критично означає вільно 
використовувати розумові стратегії та операції високого рівня для формулювання обґрунтованих 
висновків і оцінок, прийняття рішень. З педагогічної точки зору критичне мислення – це комплекс 
мисленнєвих операцій, що характеризується здатністю людини аналізувати, порівнювати, оцінювати 
інформацію з будь-яких джерел; бачити проблеми, ставити запитання; висувати гіпотези та оцінювати 
альтернативи; робити свідомий вибір, приймати рішення та обґрунтовувати його». [2] 

З огляду на представлену проблематику, сучасний урок слід будувати на основі провідного 
завдання – формування критичного мислення.  Таким чином, змінюються функції педагога та учня на 
уроці, в освітньому процесі загалом і в уроці зокрема. Учень – здобувач (активний учасник, суб’єкт) 
освіти, а педагог – помічник учня (фасилітатор, той, що полегшує) у здобутті освіти. Звідси – 
проектуємо підходи до планування, моделювання, проведення, відвідування, аналізу та самоаналізу 
уроку, як складової освітнього процесу. [3] 

Під компетентнісним підходом в освіті розуміється спрямованість освітнього процесу на 
формування і розвиток компетентностей учня як кінцевого результату навчання.  

Компетенція – належна обізнаність із чим-небудь; коло повноважень організації, установи чи 
особи. Компетентність – якість особистості, що проявляється в готовності і здатності 
застосовувати набуті знання й вироблені уміння в будь-якій ситуації залежно від виниклих потреб. 
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Компетентний – той, хто має достатні знання в якій-небудь галузі, із чимось добре обізнаний, 
тямущий; такий, який уміє застосовувати знання, уміння й навички в будь-якій ситуації; який уміє 
дати собі раду в будь-якій ситуації. Компетентність – це набута в процесі навчання інтегрована 
здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно 
реалізовуватися на практиці. Знання – це не просто набір правил, а та корисна інформація, яка 
допомагає в житті. Це не завжди вчені ступені, а знання певних простих правил про те, як 
влаштований світ, як все взаємодіє, і як правильно в ньому існувати.  

Результатом навчання мають стати не окремі знання, а набута сума компетенцій, які дозволяють 
організувати діяльність на високому рівні. Критично мисляча людина завжди ставить запитання: 
(що це таке? що я про це знаю? навіщо це мені потрібно? що я дізнався? що я з цим буду робити? 
де я це зможу застосувати? Уміння. Формуються у процесі практичної діяльності (відводиться 
достатньо часу). Предметні (уміння розбирати речення як синтаксичну одиницю. вміння 
аналізувати почуте, прочитане, побачене, сприймати на слух різну іншомовну інформацію). 
Загальнонавчальні (пізнавальні, комунікативні, інформаційні, організаційно-діяльнісні). Володіння 
вміннями допоможе учням здійснити свідомий вибір способу життя, виробити модель поведінки, 
що відповідає власним потребам і запитам суспільства. [4] 

Компетентність – це відображення набутого досвіду.  Наявність досвіду свідчить про набуття 
відповідної властивості – досвідченості, яка є близькою до змісту поняття «компетентність».  Досвід – це 
практична складова компетентності, яка є цінністю для особистості і визначає її подальшу мотивацію 
щодо збагачення досвіду певної діяльності або відмову від повторних спроб отримання досвіду. 

Визначають мотивацію індивідуальної поведінки і складають світогляд людини. Як застосує 
набуті знання особа, якими цінностями вона керується – матеріальними, соціально-політичними чи 
духовними; загальнолюдськими чи індивідуальними. 

Виникають у ході практичної діяльності, яка зорієнтована на кінцевий результат. Досягнення 
його є значущим, ціннісним для особи.  

Отже, важливо вміло організовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, зорієнтовану на 
формування правильних ціннісних орієнтацій. Особливості компетентнісного уроку: на 
компетентнісному уроці 80 % часу здобувачі освіти повинні працювати самостійно, а 20 % часу 
педагог має витрачати на організацію самостійної роботи учнів;  такий урок повинен відображати 
структуру діяльності. [5]  

Урок має відповідати таким критеріям: мати прогностичну мету, спіралеподібну будову 
навчального матеріалу у вигляді розгортання знань, учитель повинен виконувати функції організатора 
навчального процесу, а учень – суб'єкта діяльності, залучати дітей до активної пізнавальної діяльності 
з метою формування нових здібностей, обирати оптимальні методи навчання, наочність, 
застосовувати моделювання, створюючи ситуацію успіху для кожної дитини тощо. 

Сучасний урок, зорієнтований на реалізацію компетентнісного підходу в навчанні, має 
вирішувати ряд завдань.  Це зокрема:підвищення рівня мотивації учнів; використання  
суб’єктивного досвіду набутого учнями; ефективне та творче застосування набутих знань та досвіду 
на практиці; формування у учнів навичок отримувати, осмислювати та використовувати 
інформацію з різних джерел; здійснення організаційної чіткості та оптимізації кожного уроку; 
підвищення рівня самоосвітньої та творчої активності учнів; створення умов для інтенсифікації 
освітнього процесу; наявність контролю, самоконтролю та взаємоконтролю  за процесом навчання; 
формування моральних цінностей особистості; розвиток соціальних та комунікативних здібностей 
учнів; створення ситуації успіху. 

Педагог зобов'язаний па уроці дотримуватися цілого ряду вимог. Вимоги до структури уроку 
включають:чітко визначені цілі та завдання уроку; визначення   типу   уроку,   органічний   зв'язок   всіх   частин 
уроку; зв’язок уроку з попереднім уроком і закласти перспективу на наступний урок; вибір оптимальних, 
виходячи із цілей і завдань уроку, методів вивчення і закріплення нового матеріалу; оптимальність  домашнього  
завдання (форма,  обсяг,  запис у щоденнику, облік індивідуальних особливостей і т. д.).  [6] 

Вимоги до підготовки та організації уроку припускають: підготовку та використання 
демонстраційного і роздавального матеріалу; можливість для учнів одержувати частину завдань 
самостійно під керівництвом педагога; використовувати контроль і самоконтроль учнів у процесі 
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виконання навчальних завдань; перевірку і самоперевірку після виконання ними завдання; при 
підготовці виділити складні моменти пової теми, продумати методику їхнього    пояснення. 

Вимоги до змісту уроку і процесу навчання включають: урок повинен сприяти розвитку 
пізнавальних процесів в учнів (сприйняттю, пам’яті, уваги, мислення, мовлення); формувати якості 
особистості; урок повинен сприяти мотиву позитивного відношення учнів до навчання. 

Вимоги до техніки проведення уроку припускають: певний ритм і темп уроку оптимальний для 
учнів групи; сприятливий психологічний клімат на уроці (взаємна доброзичливість, готовність 
учителя прийти па допомогу учневі і т. д.); взаємне співробітництво вчителя й учнів, педагогічний 
такт; використання різних видів діяльності учнів,  підтримувати інтерес до уроку. 

Складові уроку: створення проблемної ситуації (мотивація), формулювання навчальної проблеми 
(цілепокладання); актуалізація опорних знань учнів; складання плану розв'язання проблеми; висунення 
гіпотез; пошук шляхів розв'язання проблеми – відкриття нового знання;  формулювання роз’язку 
проблеми; застосування нових знань на практиці; підбиття підсумків уроку (рефлексія). [7] 

 Отже, сучасний компетентнісний підхід до навчання, орієнтація освіти на результат потребує зламу 
певних стереотипів як у проектуванні уроків, відборі та структуруванні змісту освіти, організації 
пізнавальної діяльності здобувачів освіти, так і в оцінюванні навчальних досягнень учнів та інших 
аспектах побудови адекватної моделі навчання. Все це потребує і нової практики навчання, і ґрунтовних 
теоретичних напрацювань, і нових критеріїв для розробки засобів навчання, насамперед методичних 
посібників і рекомендацій для педагогів. Таким чином, пошук шляхів реформування освіти на нових 
концептуальних засадах здійснюється в межах компетенції нової галузі знань. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. Андрущенко В. Основні напрями оптимізації взаємодії практики і освіти в сучасному 
українському соціумі / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. - №4, 2017.  С. 5-11. 

2. Нова українська школа. Режим доступу: http://mon.gov.ua/2016/12/05/konczepcziya.pdf 
3. Бех І.Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І.Д.Бех //  

Педагогіка і психологія. – 2010. –No2.  С. 26 – 31. 
4. Вітюк В. В. Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах реформування 

освіти // Педагогічний пошук. – 2018. – № 2.  С. 7–10. 
5. Вітюк В. В. Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа» // Педагогічний пошук. – 2017. – № 2.  С. 3–6. 
6. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. 2-ге видання, доповнене К.: 

Академвидав, 2012.  352с.  
 
 

Шеремет В.В., 
магістр кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

 
МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ З 

ДОШКІЛЬНИКАМИ У СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ 
 
Проблема спілкування традиційно перебуває в центрі уваги фахівців соціономічної сфери у 

зв’язку з її значимістю у всіх аспектах життєдіяльності дітей та батьків. Набуває гострого характеру 
та перебуває у критичному становищі та знаходиться у конфліктній стадії, що у майбутньому, може, 
призвести до непорозуміння, не поваги, байдужості та інших негативних особистісних наслідків з 
дитиною, тощо. За нашими спостереженнями стосунки між ними є дуже зіпсованими, батьки не 
розуміють дітей, так як вважають, що сучасна молодь є безвідповідальною. тощо. Це деформує 
взаємини й призводить до появи неконструктивного спілкування зі старшими поколіннями. 
Існують проблеми із сучасними батьками, адже, не всі є позитивним прикладом для своїх дітей. 
Спостерігається байдужість, грубість, недовіра, також нестача вільного часу, що призводить до 
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криків і сварок з дітьми, несвоєчасні і несправедливі покарання – це форми деструктивного 
спілкування, які не приведуть вас до успішного прогресу та конструктивного спілкування.  

Вивчати внутрішній світ дитини можливо при конструктивному спілкуванні, яке реалізовується 
різними методами, прийомами, науковими джерелами, які є ефективними та пізнавальними для 
молодих батьків. За нашими дослідженнями не у всіх сім’ях присутня така взаємодія та атмосфера. 
Внаслідок, стосунки у цих сім’ях тільки погіршуються, проблеми лише накопичуються, а виховна 
робота зовсім забута.  

Дана тема уявляється нам надзвичайно актуальною, оскільки конструктивне спілкування між 
членами родини сприяє зміцненню родинних зв’язків при тісному спілкуванні та надає дитині 
захист та безпеку й змогу висловлювати свої думки та бути почутою.  

Наша дослідницька увага зосереджена на соціально-педагогічній роботі з дошкільниками та їх 
батьки, які допоможуть визначити рівень та стиль спілкування, саме з дітьми.  

Зробивши огляд наукової літератури ми з’ясували, що над дослідженням даної тематики працювало 
чимало вчених, зокрема, А. Серветник, О. Л. Кононко досліджували причини та наслідки емоційного 
комфорт та дискомфорти при спілкуванні з дитиною. Р. Кемпбелл, Ю. Б. Гіппенрейтер, Т. Шишова, 
І. Медведева, у своїх працях досліджували розвиток дитини та виховання дисципліни на основі 
безумовної любові. 

Метою нашого дослідження: здійснити контент-аналіз з проблеми організації конструктивного 
діалогу з дошкільниками у соціальній–педагогічній роботі; визначити оптимальні методи та 
прийоми спілкування у роботі соціального педагога; експериментально з’ясувати характер 
спілкування між дитиною та батьками.  

Мета даної теми зумовила постановку і розв’язання таких завдань: здійснити аналіз авторських 
концепцій спілкування з дошкільниками в науково-педагогічній літературі для з’ясування сутності 
поняття «конструктивний діалог» та знайти шляхи розв’язання проблеми організації конструктивного 
спілкування з дошкільниками у соціально–педагогічній роботі; висвітлити причини та наслідки 
неконструктивного спілкування у комунікації з дошкільниками; дібрати та схарактеризувати 
діагностичні методики дослідження та прийоми організації діалогічного спілкування між соціальним 
педагогом та дошкільником; експериментально дослідити проблеми спілкування батьків із дитиною. 

З головних вимог доброзичливих стосунків та взаєморозуміння в сім’є є конструктивне 
спілкування ґрунтується на конструктивному діалогові. Конструктивний діалог визначається як 
взаємна допомога один одному, яка спонукає слухати, сприяє уточненню власної позиції та 
допомагає розв’язувати проблеми у міжособистісному спілкуванні. З’ясовано, що конструктивний 
діалог може існувати та проявлятися на безумовній любові та довірливих взаємостосунках.  

Американський педіатр Бенджамін Спок, автор книги-бестселера «Дитина і догляд за нею», 
засвідчує: «….дитина стає щасливою та комунікабельною, коли у неї є сім’я, у якій її люблять 
такою, якою вона є, не фіксують увагу на її недоліках та коли надають можливість спілкуватися 
з іншими людьми». Б. Спок був прибічником тієї ідеї, що дитина повинна бути вихована на любові, 
а не на суворих правилах, тож він стверджує: «Довіряйте собі. Ви знаєте більше, ніж вам здається. 
Ви знаєте свою дитину краще, ніж будь-хто. Головне, що потрібно дитині, – ваша любов і 
турбота. Любіть вашу дитину такою, якою вона є, і забутьте про якості, яких у неї немає» [3]. 

Упродовж дослідження ми виявили причини й наслідки, що з’являються під час неконструктивного 
діалогу з дитиною. Перша причина: під час комунікації батьки дають занадто багато інформації дитині, 
яку вона не може сприймати. Друга причина зумовлюється тим, що батьки мало часу проводять із 
дитиною за різних причин, часто – через власну роботу. З’ясувано, що нехтування проблемою здатне 
призвести до негативних наслідків у дорослих: нерозуміння один одного у взаємному спілкуванні; 
нездатність поставити себе на місце дитини й передбачити її можливу реакцію (особистісні наслідки); не 
сприймання суспільства загалом, невміння «бачити» та «чути» його таким, яким воно є. У дітей: 
погіршується емоційний стан; перехід до депресивного стану; дитина може стати соціопатом 
(психологічні наслідки); не сприймання соціальної ситуації розвитку такою, якою вона є; прогрес 
афіліації, тобто збільшення потреби в емоційному контакті, дружбі любові (соціальні наслідки); розвиток 
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невротичних захворювань (фізіологічні наслідки) унеможливлюється здатність дитини побачити те, чого 
ніхто не бачить, крім неї (суспільні наслідки)[2]. 

За результатами проведеного констатувального експерименту, ми схарактеризували та дібрали 
діагностичні методики дослідження та прийоми організації діалогічного спілкування між соціальним 
педагогом та дошкільниками. Для забезпечення ефективного педагогічного спілкування соціальному 
педагогові потрібно знати, чого чекають від спілкування з ним діти, враховувати їхні потреби у 
спілкуванні з дорослими. Правильне спілкування з дітьми реалізується такими методами та 
прийомами: метод «зона найближчого розвитку» суттєво сприяє реалізації потенційних можливостей 
дітей, готує до нових складніших видів діяльності (за Л. С. Виготським). Форма і зміст його 
обумовлюються завданнями, які педагог намагається розв’язати в роботі з дошкільниками; прийом 
«Я-повідомлення»; прийом використання зовнішніх засобів для розвитку самостійності та здібностей 
організації справ за допомогою покрокових етапів у картинках (за Л. С. Виготським), прийом восьми 
обіймів у день (за рекомендаціями сімейного терапевта Вірджинія Сатир) [1] 

Також, у результаті дослідження було з’ясовано, що переважна кількість батьків застосовують 
індивідуальний підхід у спілкуванні з дітьми, використовують різні методи та прийоми для 
налагоджування стосунків у сім’ї та взаєморозуміння один з одним. Так, на запитання: «За що ви 
любите свою дитину?» більшість батьків – 83,9% – дали відповідь «за те що вона є», пояснюючи 
тим, що дитину потрібно любити не дивлячись ні на що, і лише 16,1% батьків обрали варіант 
відповіді «за те, що вона є відмінником, помічником тощо». На запитання «Безумовна любов – 
це…?», ми отримали різноманітні відповіді, наприклад, «готовність на самопожертву», «дуже 
велика любов до дитини».  

За допомогою іншої анкети з’ясовувано, які прийоми та методи батьки використовують зазвичай 
у спілкуванні з дитиною. У результаті виявлено, що кожна сім’я загалом задовольняє свої потреби, 
при цьому часто забуваючи про спілкування з дитиною, яка потребує ніжності, відчуття потрібності, 
зрештою – просто уваги. На цьому наголошував і відомий американський психолог Росс Кемпбелл: 
«Люблячий погляд та ніжний підбадьорливий дотик допоможе знизити рівень тривоги та зменшить 
страх дитини, зміцнить у неї почуття захищеності та впевненості в собі» [2] Переважна більшість 
опитаних батьків погодилася з цим твердженням (93,3%), натомість решта 6,7% – не погодилися. У 
відповідь на гасло «Спочатку потрібна безумовна любов, а потім – дисципліна», із відповіддю 
«вірно» визначилися – 31% осіб, «не вірно» – 69%.  

Отже, можемо стверджувати, що загалом батьки / дорослі, усвідомлюють необхідність 
конструктивного спілкування із дитиною, зокрема за допомогою конструктивного діалогу. Що 
доводить належний рівень педагогізації дорослої частини населення. Однак, уявлення батьків про 
шляхи розв’язання проблеми неконструктивного спілкування з дітьми часто носять характер 
ідеалістичних правил, яких, на думку багатьох, дуже важко, хоча й необхідно, дотримуватись появі 
неконструктивного діалогу, можна завдяки стигмам активного слухання, правилам «трьох хвилин» 
та врахуванню різних типів темпераментів (сенситивний, активний, реактивний, сприйнятливі) у 
вихованні та спілкуванні [4]. Користуючись цими рекомендаціями, дорослі можуть пізнати про 
дитину та про її життя набагато більше. Також цими характеристиками може послуговуватися 
соціальний педагог у своїй роботі. Першочерговою проблемою у взаємодії з неконструктивним 
діалогом є конфліктні ситуації у сім’ях, які можна подолати конструктивним методом «Виграють 
обидві сторони і батьки та дитина»[1] 

Дані експерименту доводять необхідність активного застосування методів і прийомів 
конструктивного діалогу у роботі соціального педагога з дітьми дошкільного віку. 
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Високий рівень господарського освоєння території України визначає інтенсивний вплив 

антропо- та техногенезу на навколишнє природне середовище, в тому числі на земельні ресурси, 

склад і характер процесів, які відбуваються у сфері використання земель [1]. 

Земля завжди була, є і буде залишатися особливим об’єктом суспільних відносин, який 

характеризується просторовою обмеженістю, незамінністю, постійністю місцезнаходження тощо. 

Значення землі як провідного ресурсу людського розвитку у сільській місцевості, де вона виступає 

не лише як просторовий базис, але і як головний засіб виробництва, важко переоцінити [2]. 

Землекористування як на рівні держави, так і в регіонах має всі ознаки екологічно незбалансованого. 

Для стабілізації процесів щодо використання земельних ресурсів у сільськогосподарському виробництві 

в частині екологічного компонента необхідне глибоке вивчення сучасного стану з метою системного 

аналізу цієї ситуації та відпрацювання шляхів вирішення проблем [3]. 

Слід зазначити, що сучасний кризовий стан земельних ресурсів України, зниження родючості 

ґрунтів та масштабне поширення деградаційних процесів зумовлюють потребу істотних змін у 

господарській діяльності та природокористуванні. Розробка і впровадження заходів із підвищення 

родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, їх охорона й відтворення 

першочергово потребують інформації щодо агрохімічного стану ґрунтів [4]. 

Основним завданням агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення є 

визначення показників якісного стану ґрунтів та їх зміни внаслідок господарської діяльності [5]. 

Згідно закону України «Про охорону земель» за № 962 – IV від 19 червня 2003 року (стаття 35, 37), 

з метою здійснення контролю за динамікою родючості грунтів систематично не рідше одного разу 

за 5 років проводиться еколого-агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського 

призначення у кожному господарстві. В межах ФГ «Август» В.А. с. Марківка Томашпільського 

району Вінницької області цю роботу виконує Вінницька філія Державної установи «Інститут 

охорони грунтів України» на основі яких сформовано Матеріали моніторингу та еколого-

агрохімічної паспортизації сільськогосподарських угідь [6]. 

До агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки заносяться більше 20 показників якісного 

стану ґрунту залежно від ґрунтово-кліматичної зони, а також агрохімічна і еколого-агрохімічна 

оцінка ґрунту поля в балах [5]. 

Показники ґрунту, які з періодичністю в 5 років заносяться в агрохімічний паспорт поля, 

земельної ділянки, дозволяють відстежувати зміни якісного стану ґрунту і, таким чином, 

контролювати якість землекористування, визначати втрати родючості ґрунту, прогнозувати 

подальші зміни ґрунтового покриву. Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки – єдиний 

юридичний документ, який відображає реальний стан ґрунтів і його зміну в часі та є основою для 

державного контролю за використанням земель. 

Прямий ефект агрохімічної паспортизації земель полягає у суттєвому збільшенні врожайності 

сільськогосподарських культур, і відповідно збільшенні виробництва рослинної і тваринної 

продукції, що забезпечує продовольчу безпеку країни та дозволяє створити потужний експортний 

потенціал. Крім того, це дає змогу значно підвищити економічну ефективність господарювання та 

збільшити рентабельність і прибутковість виробництва рослинної продукції, поліпшити фінансово-

економічний стан сільськогосподарських підприємств, що, в свою чергу, дозволить спрямувати 

частину коштів на зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток сільських територій тощо. 
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ВПЛИВ ХАРАКТЕРУ ЗГОДОВУВАННЯ МОЛОЧНИХ КОРМІВ НА РІСТ І 

РОЗВИТОК ТЕЛЯТ 
 

Важливим елементом системи розведення та технології виробництва молока вважається 

вирощування  ремонтних телиць молочних порід. При цьому головним слід вважати створення 

умов для фізіологічної і морфологічної адаптації системи травлення телят до ефективного 

використання об’ємистих кормів, які становлять основу раціону дорослих тварин. Це дасть змогу 

вирощувати міцних, здорових, добре розвинутих, стійких проти несприятливого впливу 

зовнішнього середовища високопродуктивних тварин, здатних економно використовувати корми 

та проявляти високу продуктивність у технологічних умовах сучасних ферм [1]. 

Вирощування ремонтного молодняку повинно бути цілеспрямованим  і економічним, 

враховувати біологічні особливості його росту  і розвитку, формування міцної конституції, 

відповідного екстер’єру та інтер’єру, хороший розвиток органів травлення, відтворної функції і 

багаторічне використання тварини. Кожне нове покоління  повинно бути продуктивнішим  і 

стійкішим проти захворювань, відповідати  вимогам сучасної технології. Кожна народжена на 

фермі теличка – це шанс збільшити розмір стада, удосконалити його генетично і поліпшити 

економічні результати господарювання [1,4]. 

Дослідженнями встановлено, що годівля телиць високоякісним молозивом через 15 хв після 

народження є найважливішим кроком для підвищення шансу виживання та забезпечення їх 

інтенсивності росту. Оскільки телята народжуються практично беззахисними проти бактеріальної 

флори навколишнього середовища то молозиво, за рахунок наявних у ньому імуноглобулінів, 

забезпечує захист новонародженого. Що скоріше телята одержують молозиво, то більше їх шлунок 

адсорбує імуноглобуліни через кишкову стінку відповідно міцнішим буде імунітет. Щогодини, 

мірою того як теля стає старшим, його шлунок  втрачає здатність адсорбувати імуноглобуліни [1]. 
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При утриманні з матір’ю, новонароджене теля, саме визначає міру споживання молозива. 

Одноразова кількість його очевидно невелика, оскільки теля ссе корову протягом першої доби 5–6 

разів і висисає до 8 кг. Безсумнівно  підсисий метод вирощування телят є найфективнішим серед 

усіх, але на сьогоднішній день його використовують лише у м'ясному скотарстві. У промислових 

господарствах такої розкоші телятам, на жаль, дозволити не можуть. 

Найчастіше господарства користуються технологією, при якій новонароджених телят відразу 

забирають від матері і випоюють молоко та замінник із звичайних відер або відер з сосками. 

Вибираючи той чи інший спосіб згодовування молозива, а пізніше й молока теляті, необхідно 

пам’ятати, що стравохід у великої рогатої худоби впадає в рубець і далі продовжується до входу у 

сичуг у вигляді стравохідного жолоба. У новонароджених телят він розвинений досить добре. При 

споживанні рідини губи жолоба змикаються і утворюють трубку з отвором, який залежить від об’єму 

ковтка. Якщо ковтки невеликі (до 30 мл) і відбуваються рідко, то краї стравохідного жолоба 

змикаються щільно й молозиво чи молоко надходить прямо до сичуга. Якщо ж ковтки великі й 

повторюються досить часто, то стравохідний жолоб не змикається і молозиво чи молоко виливається 

в рубець, сітку чи навіть книжку, які не здатні його перетравлювати. Це призводить до його загнивання 

та захворювання телят. Крім того, коли теля п’є швидко, не відбувається достатнього виділення слини 

й молозиво (молоко) звертається в сичузі у великі сирнисті грудки слабо змочені слиною, які досить 

погано перетравлюються. Щоб виростити здоровий ремонтний молодняк необхідно протягом перших 

10–15 днів профілакторного періоду використовувати для випоювання молозива і молока гумові соски 

з каліброваним отвором. Але і цей метод має свої мінуси. Одні з основних – великі затрати ручної 

праці, значні фізичні навантаження на руки телятниць при піднесенні  відер з молоком, годівля за добу 

відбувається не за фізіологічними потребами тварин. 

Іншим методом випоювання молочних кормів є використання автоматичних випоювальних 

установок [1]. 

Основа здорового розвитку та годівлі телят з перших днів життя полягає у створенні сприятливих 

умов, у тому числі облаштування комфортних будиночків ( або вигульних майданчиків) та 

забезпечення постійного і вільного доступу до молока. Принцип роботи установок такий: як тільки 

теля входить до станції випоювання, воно ідентифікується за допомогою електронного приймача 

(нашийника на шиї)  і, відповідно до індивідуального плану випоювання теляти, система приймає 

рішення, чи пора йому пити молоко і в якій кількості. Мінімальна і максимальна кількість молока при 

кожному відвідуванні станції (0,25 - 2,5л) може бути задана індивідуально для кожного теляти, і далі 

система автоматично визначає раціон тварини. Якщо теляті «дозволяється» пити молоко, система 

негайно готує свіжу порцію молока заданої температури і тварина приступає до споживання, або ж 

посмоктавши соску – відходить ні з чим. Вперше телят до установок направляють телятниці, а далі - 

тварини самі впевнено крокують за кормом [2,3]. 

Перехід на використання випоювальних установок зменшує стреси у телят, які виникають при 

переведенні з індивідуального утримання на групове, зміні обстановки, при введенні нових кормів 

(замінників незбираного молока) тощо.  

Використання автоматичних систем для випоювання молока максимально пристосовані до 

природної поведінки телят і дозволяють їм споживати молоко в будь-який час протягом усього дня. 

При цьому процес випоювання суворо контролюється, а ручна праця скорочена до мінімуму. В 

результаті прирости живої маси тварин кращими та й телята є більш здоровими [3]. 

Даний метод випоювання телят чудово зарекомендував себе в провідних світових та 

українських господарствах і характеризується не аби яким позитивним результатом. 

Отже, кожне господарство визначає оптимальний метод випоювання молочних кормів  телятам, 

враховуючи свої фінансові можливості, поголів'я тварин тощо. Але попри все це необхідно 

пам'ятати, що формування репродуктивних та про дуктивних якостей молочної худоби 

значною мірою зумовлена умовами її годівлі в період вирощування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПОВСЯКДЕННІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, ЯК ЗАПОРУКА ПОБУДОВИ ДОВІРИ 

НАСЕЛЕННЯ 
 

У діяльності поліцейських найчастіше зустрічаються випадки, коли більшу частину проблемних 

питань, які виникають під час здійснення контакту із громадянами або правопорушниками, можна 

вирішити базуючись лише на звичайну комунікацію. Проте для того, щоб можна було ефективно 

використовувати дану методику, необхідно правильно і тактовно спілкуватися з оточуючими, при 

цьому використовуючи у власному висловленні правильні слова – маркери та не допускати вживання 

тих слів, котрі можуть образити або навіть задіти людську честь та гідність. 

Важливим чинником підвищення ефективності роботи поліції є налагодження відносин 

співпраці з населенням на основі взаєморозуміння (осмислення, оцінка інтересів і цілей одне 

одного) та взаємодії (процес обміну видами діяльності). Взаємовідносини можуть впливати на 

рівень ефективності діяльності поліцейських з профілактики та попередження злочинів, боротьбі зі 

злочинністю в цілому [2, с. 10-11]. 

Комунікація поліцейських з населенням являється важливим процесом, який забезпечує 

успішне виконання ними службових обов’язків, а також дозволяє отримувати необхідну 

інформацію, зберігаючи при цьому ввічливе ставлення до особи, демонструючи здатність надавати 

якісні професійні послуги всім громадянам. 

Питання проблематики ефективного та професійного спілкування поліцейських постійно та 

ґрунтовно висвітлюється у працях таких вчених, як В. Андросюк, О. Бандурка, І. Ващенко, Г. Дубов, 

В. Землянська, В. Лефтеров, С. Максименко, В. Розов, О. Негодченко, А. Опалев, С. Сливка та ін. 

Більшість науковців притримуються думки, що сама якість комунікативного процесу залежить, 

насамперед, від рівня мовленнєвої компетенції поліцейського. Мовленнєва компетентність означає 

https://molochka.com/ukr/%20catalog/e/avtomaticheskaya-sistema-vyupoyki-telyat-lely-calm.html
https://molochka.com/ukr/%20catalog/e/avtomaticheskaya-sistema-vyupoyki-telyat-lely-calm.html
https://agrostory.com/info-centre/zivotnovodstvo/telyat-vypaivayut-avtomaticheskie-mamy/
https://agrostory.com/info-centre/zivotnovodstvo/telyat-vypaivayut-avtomaticheskie-mamy/
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оволодіння способом формування та формулювання думок за допомогою мови під час 

професійного спілкування. Виходячи з цього, володіння мовою проявляється у здатності 

використовувати професійну мову як в усній, так і в письмовій формі. Лінгвістична компетентність 

включає засвоєння та усвідомлення мовних норм, зокрема у фонетиці, лексиці та граматиці, для їх 

відповідного застосування в процесі використання мови.  

Ми підтримуємо думку про те, що ефективна правоохоронна діяльність у багатонаціональному 

суспільстві залежить від встановлення відносин довіри, побудованих на основі регулярних 

контактів між поліцією та меншинами. Зиск від такого спілкування отримують всі сторони. 

Меншини – від того, що поліція стає більш сприйнятливою до їхніх проблем і більш дієвою до 

вимог щодо забезпечення особистого захисту. Покращуються результати роботи самої поліції, 

оскільки налагоджена комунікація та співробітництво з населенням є ключовими факторами 

ефективної правоохоронної діяльності в будь-якій громаді. Найціннішими для побудови довіри і 

взаєморозуміння є інтерактивні методи, що включають особистий контакт і спілкування між 

поліцією та меншинами. До таких методів відносяться:  

1. Громадські форуми. 

2. Зустрічі з громадськістю. 

3. Консультативні ради громад. 

4. Спільні практичні семінари для поліції та представників громади. 

5. Пункти по зв'язках з громадами на поліцейських дільницях. 

6. Регулярні візити спеціально виділених патрулів у місця проживання громад. 

Такого роду методи необхідно використовувати на всіх рівнях: загальнодержавному, 

регіональному і місцевому. Необхідне кадрове забезпечення і проблемні питання відрізнятимуться 

в залежності від рівня [1, с. 28-34]. 

Робота поліції, яка зорієнтована на населення, не можлива без урахування думок, уявлень і 

побажань громадян стосовно діяльності поліції. Ця позиція цілком відповідає концепції якості 

поліцейського обслуговування. Відповідно до цієї концепції для ефективності роботи поліції 

необхідне якісне управління та якість всієї роботи, що виконується поліцією. При цьому не слід 

задовольнятись тільки кількісними показниками. Якість праці необхідно посилювати з урахуванням 

потреб населення, враховувати критичні зауваження та побажання людей, яких обслуговує поліція. 

Отже, під час виконання повноважень поліцейські постійно стикаються із громадськістю, котрі 

будь – яким способом можуть поліпшити або погіршити результативність роботи правоохоронців. 

У більшості випадків це залежить від грамотно побудованого діалогу між поліцейським та 

громадянином. Тому, з метою унеможливлення випадків погіршення рівня довіри населення до 

поліцейських, необхідно притримуватися позиції побудови ефективного спілкування. 

Ми підтримуємо думку ряду вчених про те, що в Україні поступово накопичується власний 

досвід співпраці Національної поліції з населенням, підготовки працівників поліції до цієї 

діяльності. Тому, важливою складовою є не тільки актуалізація цієї роботи, але й наповнення його 

новим змістом, запровадження сучасних принципів і підходів діяльності, враховуючи, досвід 

правоохоронних органів зарубіжних країн. 
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СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ЗДОРОВ’Я ЗА 

ДОПОМОГОЮ BLUETOOTH З НИЗЬКИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ 

 
Охорона здоров’я є однією з найбільш швидкозростаючих сфер бізнесу та важливим ринком 

для більшості країн, а послуги охорони здоров’я є найбільш необхідною та споживаною послугою 

людьми у всьому світі. Забезпечення медичних послуг для кожного громадянина повсюдно стає 

можливим завдяки системам дистанційного моніторингу охорони здоров’я (RHMS), які дозволяють 

довгостроково керувати станом здоров’я, запобігати захворюванням та виявляти надзвичайні 

ситуації. RHMS заснований на розгортанні бездротової мережі ділянок тіла (WBAN) з 

використанням датчиків, які можна носити та/або імплантувати, всередині або навколо тіла 

людини. Відчутні фізіологічні дані пересилаються на вузол збору, зазвичай смартфон, який 

підключений до віддаленого сервера через мережу Інтернет [1]. RHMS може базуватися на трьох 

або чотирьох рівнях архітектури [2]. 

Як правило, RHMS можна структурувати на три або чотири рівні [2]. Розглянемо основні 

елементи, пов’язані з RHMS, які базуються на трирівневій архітектурі. Перший рівень включає 

датчики, які можна носити, прикріплені до тіла людини. Bluetooth з низьким енергоспоживанням 

(BLE) вибрано технологією зв’язку між датчиками та смартфоном. Тому перший рівень, який є 

WBAN, складається з датчиків, які можна носити, які визначають життєво важливі показники тіла 

(наприклад, температуру тіла, частоту серцевих скорочень, ЕКГ тощо) через вузли датчиків і 

надсилають їх на смартфон через інтерфейси зв’язку BLE. Другий рівень, що включає мережеву 

інфраструктуру, забезпечує підключення між смартфоном і віддаленими медичними серверами, 

між смартфоном і хмарним сховищем. Третій рівень включає медичні веб-сервери для візуалізації 

даних і хмарні сховища для зберігання та обробки даних. 

Bluetooth з низьким енергоспоживанням ідеально підходить для програм, які потребують 

періодичної передачі невеликих обсягів даних. Таким чином, BLE добре підходить для датчиків, 

приводів та інших невеликих пристроїв, які потребують низького споживання енергії. BLE добре 

працює з великою кількістю вузлів зв’язку з обмеженими вимогами до затримки, дуже низьким 

споживанням енергії та коротким часом підключення та пробудження. BLE прагне забезпечити той 

самий діапазон зв’язку, що й класичний Bluetooth, споживаючи менше енергії. Найбільш істотні 

відмінності між BLE та класичним Bluetooth полягають у тому, що BLE має нижчу швидкість 

передачі даних, BLE використовує лише 40 каналів (37 для даних і 3 для адвертайзингу) замість 79, 

відсутність підтримки аудіо та спрощена машина станів. Як BLE, так і класичний Bluetooth, 

працюють у діапазоні частот ISM 2,4 ГГц (промислова наукова та медична), а саме діапазон частот 

BLE від 2,402 ГГц до 2,480 ГГц. Щоб мінімізувати перекриття з іншими каналами IEEE 802.11, три 

канали адвертайзингу (37, 38 і 39) зосереджені на частотах 2402 ГГц, 2426 ГГц і 2480 ГГц [3]. 

Адвертайзинг – це процес, необхідний для того, щоб пристрої знайшли один одного. На пристрої 

BLE канального рівня функціонує як кінцевий автомат з чотирма станами: очікування, сканування 

(головна процедура), адвертайзинг (підпорядкована процедура), ініціювання та підключення. Крім 

того, BLE працює в пікомережах з топологією «зірка». Центральний вузол є провідним, а всі інші 

вузли пікомережі є підлеглими. BLE має архітектуру клієнта/сервера, клієнтом якого може бути 

смартфон, а сервер є периферійним пристроєм, таким як датчики. 

Встановлення з'єднання відбувається після відправлення пакета запиту на з'єднання, який обробляє 

параметри з'єднання (інтервал з'єднання, затримка підпорядкованого пристрою та тайм-аут контролю). 
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Розглянемо декілька систем моніторингу здоров’я за допомогою Bluetooth з низьким 

енергоспоживанням. 

Безконтактна нарукавна пов'язка для моніторингу ЕКГ. Запропонована система вирішила 

проблему попередніх медичних серцевих пристроїв, які не надають інформацію про пацієнта, таку 

як серцебиття, хвороби серця та серцеві захворювання [4]. Запропонована система складається з 

електродів з ємнісним зв’язком, закріплених на нарукавній пов’язці, що є більш зручним, ніж 

системи з датчиками ЕКГ, прив’язаними до грудної клітки. Електроди з ємнісною зв’язкою можуть 

сприймати біосигнали через одяг. Згідно з експериментальними результатами, проведеними 

авторами, розроблена система все ще може функціонувати з різною товщиною одягу між датчиками 

та шкірою, а також коли користувач виконує різноманітні щоденні дії. 

Моніторинг частоти дихання. Система для контролю в режимі реального часу дихального 

сигналу. Розроблена система включає в себе три частини: розумні ремені, дисплей та онлайн-блок 

зберігання. Тканина для тиску на текстильній основі, прикріплена до пояса, перетворює рух шлунка в 

електричний сигнал, який передається через BLE на віддалену станцію, де він відображається в режимі 

реального часу та завантажується в онлайн-сховище для подальшого аналізу. Автори перевірили 

продуктивність системи, коли люди виконували такі дії, як розмова та ходьба. Також розроблено 

систему виявлення порушень сну, таких як повторне припинення дихального потоку під час сну, за 

допомогою датчика магнітометра, розміщеного на тілі, який виявляє міліметрові нічні дихальні рухи 

шляхом вимірювання зміни магнітних векторів [5]. Розроблена система включає в себе неінвазивний 

носимий датчик, бездротовий модуль BLE і малопотужний мікроконтролер. 

Моніторинг хронічного діабету. Систему моніторингу охорони здоров’я, яка використовує 

датчики на основі BLE для контролю особистих життєво важливих даних, таких як частота 

серцевих скорочень, рівень глюкози в крові та кров’яний тиск, щоб допомогти пацієнтам з 

цукровим діабетом індивідуально керувати своїм хронічним станом [6]. BLE використовувався в 

цій системі для передачі інформації про здоров’я пацієнта від датчиків до смартфона, а також для 

управління даними датчиків за допомогою обробки даних в реальному часі. 

Отже, системи дистанційного моніторингу здоров’я приваблюють пацієнтів, лікарів та осіб, які 

доглядають за ними. RHMS зменшує кількість необхідних госпіталізацій, надаючи необхідні 

медичні послуги для пацієнтів вдома. Крім того, постійний моніторинг стану здоров’я за 

допомогою RHMS є обнадійливим рішенням для людей, які страждають на хронічні захворювання. 

Загалом RHMS — це трирівнева архітектура, де перший рівень використовує інтелектуальні носимі 

датчики для збору фізіологічних ознак. Більшість виробників носимих датчиків комерціалізували 

сенсорні пристрої з комунікаційними інтерфейсами Bluetooth з низьким енергозбереженням, що 

призвело до розробки різноманітних інтерфейсів зв’язку RHMS з використанням BLE для збору 

фізіологічних даних пацієнтів. Представлено основні поняття, пов’язані з проектуванням та 

розробкою RHMS, а також деталі функціонування Bluetooth з низьким енергозбереженням. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ 

ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ІНШОМОВНИХ СЛІВ 
 

Процес запам’ятовування іншомовних слів стає простішим з використанням новітніх 

технологій. Інтелектуальна інформаційна система для запам’ятовування іншомовних слів здатна 

надавати зручний функціонал для цього навчального процесу, зокрема: 

 Мехінізм щоденного повторювання іншомовних слів до моменту їх вивчення. 

 Внесення слів до системи самим користувачем, тобто вивчення саме необхідних для 

користувача іншомовних слів. 

 Групування слів у окремі колекції та вивчення кожної колекції окремо. 

Дана система допомагає користувачу запам’ятовувати іншомовні слова за допомогою прямого 

повторення та зворотного повторення. У системі знаходяться колекції з внесеними користувачем 

іншомовними словами (разом з відповідними перекладами та коментарями). Після початку режиму 

повторення окремої колекції слів відображається випадкове слово з колекції та запитання – чи 

відомий користувачу переклад даного слова. Відповідно до відповіді на це запитання значення 

прогресу вивчення слова зростає або спадає. Така послідовність дій відбувається почергово для 

кожного слова в обраній колекції. 

У навчальних процесах сьогодення широко використовується гейміфікація. При такому підході 

інструменти для навчання отримують ігрові характеристики, які можуть надихати користувача 

проводити за навчанням більше часу. Доречне використання гейміфікації і в інтелектуальній 

інформаційній системі для запам’ятовування іншомовних слів. Впровадження такого підходу надає 

ряд переваг, а саме: 

 Збільшення мотивації до вивчення іншомовних слів у людини, що використовує дану систему. 

 Нові стимули для частішого використання системи. 

 Полегшення процесу вивчення іншомовних слів. 

Слід пам’ятати, що головна перевага гейміфікації – це її мотиваційні властивості [1]. 

Для досягнення поданих вище переваг доцільно використовувати наступні ігрові механізми: 

 Досягнення. У даній системі – завдання, пов’язані з вивченням іншомовних слів. 

 Рейтинги. У даній системі – списки користувачів, які вивчили найбільше іншомовних слів 

у системі за конкретні попередньо визначені проміжки часу. 

 Статистика. У даній системі – відсоткове значення прогресу вивчення конкретного слова 

або конкреної колекції іншомовних слів. 

Впровадження елементів гейміфікації насамперед дає вагомі переваги для самих користувачів 

системи, цей механізм дає поштовх для подальшого навчання, роблячи його ефективнішим, адже зі 

збільшенням зацікавленості зібльшується і залученість користувача у ігровий навчальний процес. 

Процес навчання стає цікавішим. 

Складність технічного впровадження гейміфікації у інтелектуальній інформаційній системі для 

запам’ятовування іншомовних слів, як і для багатьох інших систем, залежить насамперед від 

деталізації обраної гейміфікації та вже наявних технічних особливостей такої системи. 

Для реалізації інтелектуальної інформаційної системи для запам’ятовування іншомовних слів у 

вигляді веб-додатку доцільно використовувати наступні технології: 

 JavaScript. 

 JavaScript-бібліотека React. 

 JavaScript-бібліотека Redux. 
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 CSS. 

 Firebase. 

 Інші допоміжні технології, які в сукупності з технологіями вище дадуть можливість 

створити мінімально життєздатний продукт. 

Переклад, зокремо, дозволяє індивідуалізовувати вивчення іноземної мови [2]. Окільки однієї з 

функцій системи є саме внесення користувачем своїх персональних іншомовних слів для вивчення, 

необхідно потурбуватись про зручність цього процесу, а саме реалізацію мобільної версії, для 

комфортного використання веб-додатку та внесення слів під час різних відповідних життєвих ситуацій. 

Висновок: використання інтелектуальної інформаційної системи для запам’ятовування 

іншомовних слів спрощує навчальний процес, робить його більш цікавішим. Впроваджена 

гейміфікація збільшує залученість користувача у даній системі. Технічно реалізувати таку систему 

можна з використанням сучасних технологій. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ ПРУЖНОЇ ПЛАСТИНИ ПРИ РІЗНИХ 

УМОВАХ ЇЇ ЗАКРІПЛЕННЯ 
 

Ставиться задача дослідження множини частот 𝜔 власних коливань прямокутної пластини 

заданих розмірів: 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎;   0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑏 при різних умовах її закріплення. Задача зводиться до 

розв’язання диференціального рівняння четвертого порядку в частинних похідних: 

𝜕4𝑊

𝜕𝑥4
+ 2

𝜕4𝑊

𝜕𝑥2𝜕𝑦2
+
𝜕4𝑊

𝜕𝑦4
= 𝜔2𝑊,                                            (1) 

де 𝑊(𝑥, 𝑦) – функція прогину пластини. Розглянуто три випадки граничних умов. 

Задача I. Граничні умови вільного спирання країв пластини: 

{
 
 

 
 𝑊|𝑥=0 = 0;     

𝜕2𝑊

𝜕𝑥2
|
𝑥=0

= 0;     𝑊|𝑥=𝑎 = 0;     
𝜕2𝑊

𝜕𝑥2
|
𝑥=𝑎

= 0;

𝑊|𝑦=0 = 0;     
𝜕2𝑊

𝜕𝑦2
|
𝑦=0

= 0;     𝑊|𝑦=𝑏 = 0;     
𝜕2𝑊

𝜕𝑦2
|
𝑦=𝑏

= 0;
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Задача II. Усі краї пластини защемлено: 

{
 
 

 
 𝑊|𝑥=0 = 0;     

𝜕𝑊

𝜕𝑥
|
𝑥=0

= 0;     𝑊|𝑥=𝑎 = 0;     
𝜕𝑊

𝜕𝑥
|
𝑥=𝑎

= 0;

𝑊|𝑦=0 = 0;     
𝜕𝑊

𝜕𝑦
|
𝑦=0

= 0;     𝑊|𝑦=𝑏 = 0;     
𝜕𝑊

𝜕𝑦
|
𝑦=𝑏

= 0;
 

Задача III. Для двох країв пластини виконуються умови вільного спирання, два  інші защемлено: 

{
 
 

 
 𝑊|𝑥=0 = 0;     

𝜕2𝑊

𝜕𝑥2
|
𝑥=0

= 0;     𝑊|𝑥=𝑎 = 0;     
𝜕2𝑊

𝜕𝑥2
|
𝑥=𝑎

= 0;

𝑊|𝑦=0 = 0;     
𝜕𝑊

𝜕𝑦
|
𝑦=0

= 0;     𝑊|𝑦=𝑏 = 0;     
𝜕𝑊

𝜕𝑦
|
𝑦=𝑏

= 0.

 

Функцію прогинів 𝑊(𝑥, 𝑦) для задач I – III шукаємо у вигляді: 

𝑊(𝑥, 𝑦) =  ∑∑𝐵𝑖𝑗𝑋𝑖(𝑥)𝑌𝑗(𝑗)

𝑗𝑖

, (𝑖, 𝑗 = 1,2, … ),                     (2) 

де  𝐵𝑖𝑗 – неозначені коефіцієнти, 𝑋𝑖(𝑥) та 𝑌𝑗(𝑗) – балочні функції, які є лінійною комбінацією 

функцій Крилова 𝑆𝑖  (𝑖 = 1,4̅̅ ̅̅ ): 

𝑋𝑖(𝑥) =∑𝐶𝑖 ∙ 𝑆𝑛 (
𝑘𝑖𝑥

𝑎
)

4

𝑖=1

;  𝑌𝑗(𝑦) =∑𝐶�̃� ∙ 𝑆𝑛 (
�̃�𝑖𝑥

𝑎
)

4

𝑖=1

. 

Коефіцієнти 𝐶𝑖 , 𝐶�̃�, 𝑘𝑖 , �̃�𝑖 визначаються згідно граничних умов відповідної задачі. Підстановка 

(2) в диференціальне рівняння (1) дозволяє отримати однорідну систему лінійних алгебраїчних 

рівнянь відносно невідомих сталих  𝐵𝑖𝑗. Для отримання нетривіального розв’язку означеної системи 

необхідно виконання умови: 

∆ = 0, 
де ∆ – визначник СЛАР. Останнє рівняння– шукане частотне рівняння.  

Задача I була розглянута як тестова, оскільки має точний розв’язок [1]. Розв’язок цієї задачі із 

застосуванням балочних функцій в точності збігаються із аналітичним.  

Задачі II, III на відміну від попередньої точного розв’язку не мають. В роботі отримані чисельні 

значення власних частот для різних співвідношень геометричних розмірів пластини 𝑎 𝑏⁄  із 

врахуванням довільної кількості доданків в розкладі (5). 

Отримані результати узгоджуються з відомими [2], [3], що свідчить про їх вірогідність. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ВИКОНАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 
 

Проблема гендерної рівності серед учнів в навчальних закладах є досить актуальною. Оскільки 

дуже часто діти із вадами отримують негативні емоції від спілкування з звичайними дітьми, 

відчувають себе «не такими» та значно погіршується питання сприйняття себе та своїх 

особливостей. Також між хлопчиком та дівчинкою існують певні гендерні стереотипи, котрі тільки 

погіршують життя кожного.  

На сьогоднішній день наша держава намагається знизити рівень проблематики та надати рівні 

можливості для кожного. Тому створюються різні центри, благодійні організації, приймаються 

закони та нормативно-правові акти. Також покладаються обов’язки на керівників та директорів 

навчальних закладів забезпечити виконання гендерної політики. 

Гендерна політика – державна, суспільна діяльність, яка спрямована на встановлення рівності 

чоловіків і жінок у всіх сферах життєдіяльності. 

Досягнення рівності на рівні навчального закладу може зводитися до здійснення відчутних та 

конкретних перетворень в умовах навчання хлопців та дівчат. Наразі рівність є загальноприйнятою 

концепцією у стратегічних документах та описах цілей, що їх слід досягнути.  

У 2017 році МОН запровадило антидискримінаційну експертизу навчальних матеріалів і 

раніше розробило проект Стратегії “Освіта: гендерний вимір 2020”, яка передбачала моніторинг 

впровадження гендерно чутливого підходу в закладах освіти. 

Рекомендації на виконання гендерної політики навчальних закладів з специфічними умовами 

навчання передбачають: 

1. Проінформованість персоналу навчального закладу з специфічними умовами навчання. Більшість 

із працівників не розуміють гендерної політики. На їхню думку, гендерна рівність є такою, що хлопчики 

стають як дівчатка і навпаки. І тому більшість із них не розуміють навіщо запроваджувати гендерну 

політику та дотримуватися встановлених правил. Саме проінформованість вчителів допоможе 

покращити гендерні відносити та значно зруйнує гендерні стереотипи. Освіта має транслювати певні 

моделі поведінки в соціумі, передавати культурний код наступним поколінням. 

2. Необхідно враховувати думку дітей, котрі навчаються в навчальному закладі. Сучасні 

навчальні програми – універсальні, змішані й не вимагають поділу. Розподіл відбувається на рівні 

адміністрації школи як щось звичне й усталене. 

3. Необхідно навчати дітей, а не хлопчиків та дівчат. На думку освітнього омбудсмена, для 

досягнення гендерної рівності в освіті насамперед необхідно усвідомити, що ти співпрацюєш із людьми, 

а не з чоловіками чи жінками. Варто зважати на персональний досвід кожної чи кожного. Підтримувати 

людину тому, що вона талановита або хоче працювати, незалежно від того, чоловік це чи жінка, не 

залежно від стану її здоров’я. Потрібно враховувати виключно її бажання, навички та вміння.  

4. В навчальному процесі використовувати орієнтовну тематику занять для дітей з питань формування 

гендерної культури особистості: «Ми – різні, ми – рівні», «Я – хлопчик, я – дівчинка», «Права та обов’язки 

кожного з нас», «Дерево рівності», «Я вибираю своє право на…», «Що нас об’єднує  і в чому ми – 

індивідуальності». Необхідно проводити заняття та семінари з приводу рівності осіб. 

https://nus.org.ua/articles/antydyskryminatsijna-ekspertyza-pidruchnykiv-shho-varto-znaty/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016/proekt-gendernoyi-strategiyi.doc
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Відомості яку батьки чи то педагоги надають дітям, відповідаючи на їхні питання з приводу статей 

та відносин поміж ними, має розуміння лишень в тому разі, коли дитя відчуває, що дорослі сприймають 

її як особистість з почуттям власної гідності, не іронізують і не лицемірять з нею. Важливим напрямом 

роботи педагогічних працівників є труд з питань врахування особливостей протилежних статей, 

входження дитини в систему культурних норм поведінки та взаємин поміж статями. 

Отже, підсумовуючи вищезазначену інформацію, можна дійти висновку, що питання 

виконання гендерної політики у навчальних закладах з специфічними умовами навчання потребує 

подальшого удосконалення. Надання переліку чітких дій, котрі повинні здійснити працівники 

освіти, аби забезпечити дотримання гендерної рівності у освітньому процесі. На законодавчому 

рівні необхідно встановити законодавчі документи та пояснення, котрих мають дотримуватися як 

працівники та і учні навчальних закладів.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 
Під час здійснення кримінального провадження особливою його стадією є досудове 

розслідування. І власне, саме швидке і якісно проведене досудове розслідування є тим дійовим 
засобом у боротьбі зі злочинністю, що здійснюється за допомогою реалізації ряду принципів, які 
свідчать про специфічність та самостійний характер цієї стадії. Звернімо увагу на те, що існують 
певні особливості їх реалізації на практиці. 

Досудове розслідування являється окремою стадією кримінального провадження. Відповідно п. 
5, ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування - стадія 
кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне 
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального 
провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 
заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності [1]. 

Термін «принцип» походить від латинського слова «principium», яке означає начало, основа. Водночас, 
принцип – це те, що лежить в основі певної теорії науки, внутрішнє переконання людини, основне правило 
поведінки. [2, с. 547] За В. І. Далем, слово «принцип» означає наукове чи моральне начало, основу, правило, 
від якого не відступають [3, с. 431]. М.С. Строгович зазначає, що засадою (принципом) слід вважати 
найважливіші й визначальні правові положення, на яких побудовано процес [5, с. 124]. 
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Принципи досудового розслідування – це такі засади, які визначають зміст і спрямοваність йοгο нοрм 

та характеризуються системністю, взаємοузгοдженістю, загальнοοбοв’язкοвістю, універсальністю, 

стабільністю, предметнοю визначеністю, загальнοзначущістю й регулятивністю. 

До принципів кримінального процесу на стадії досудового розслідування можна віднести: 

1. Принцип законності, який є основоположним, адже він регулює діяльність і повноваження 

органів досудового розслідування, що не дозволяє їм виходити за рамки закону. Чинивши досудове 

розслідування справи посадовці зобов'язані неухильно дотримуватися процесуальних норм. Розуміння і 

неухильне застосування кримінально-процесуальних норм і забезпечують принцип законності. 

2. Всебічність, повнота та об'єктивність досудового розслідування. Ці принципи між собою 

дуже тісно пов'язані. Всебічність досудового розслідування означає перевірку всіх можливих 

варіантів вирішення справи. Повнота досудового розслідування полягає у встановленні всіх 

обставин справи, а не тільки встановлення факту кримінального правопорушення і встановлення 

винуватості особи у його здійсненні. Об'єктивність виступає як гарант неупередженості органів 

досудового розслідування при дослідженні всіх обставин справи, оцінці обставин, а також вони 

мають встановити відповідність і об'єктивність дійсних обставин. Разом ці принципи становлять 

максимальний розгляд всіх варіантів справи. 

3. Принцип публічності має відображення в досудовому розслідуванні, адже посадовці виконують 

свої повноваження суворо з дотриманням закону, що унеможливлює їх здійснення в залежності від 

прохань зацікавлених осіб справи. Аналізуючи деякі проблеми реалізації принципу публічності на 

досудових стадіях, відзначимо, що варто погодитися з думкою Л. В. Головко про те, що принцип 

публічності не можна зв'язувати тільки з обов'язком порушення кримінальної справи [4, с. 65]. 

4. Презумпція невинуватості обвинуваченого. Цей принцип забезпечує, що поки винуватість 

обвинуваченого не доведена, вважати його винним неможливо. Жоден не має зобов'язуватись 

доводити свою невинуватість у здійсненні кримінального правопорушення. Якщо докази добуті 

незаконним способом, то використовуватись вони не можуть.  

5. Забезпечення обвинуваченому права на захист. Принцип забезпечує право обвинуваченого 

захищатися від висунутих йому обвинувачень, аргументувати, подавати докази, що спростовують 

обвинувачення або пом'якшують їх. 

6. Швидкість досудового розслідування також є обов'язковим і дуже важливим у вирішенні 

справи. Швидкість на даному етапі дуже важлива, адже поки справа не розслідувана, суд не може 

прийняти його до провадження. Час дуже часто є вирішальним значенням у розкритті всіх обставин і 

встановленні об'єктивної істини, адже лише своєчасне виявлення доказів та обставин справи може це 

забезпечити. Цей принцип висвітлює, що кожна справа має розслідуватися не лише якісно і повною 

мірою, а й дуже оперативно. Швидкість знаходить своє відображення в законі у вигляді строків.  

Отже, основною метою органів досудового розслідування являється забезпечення якісного, 

швидкого та ефективного дослідження справи, адже воно забезпечує подальше «життя» справи, 

оскільки саме на основі досліджень досудового розслідування суд робить висновки, визнає особу 

винною, чи встановлює її невинуватість. І об’єктивне здійснення такої процесуальної діяльності не 

можливе без дотримання і реалізації законодавчо встановлених принципів.  
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ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО І ОПЕРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
 Серед проблем, що виникають при взаємодії слідчого та оперативного працівника, на перший 

план висуваються питання взаємодії під час реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності 

(далі – ОРД). Питання про наділення слідчого правом ознайомлення з матеріалами, яких 

зафіксовано інформацію, отриману оперативно-розшуковим шляхом є дискусійним. 

Єдиної думки щодо цієї проблеми в літературі немає. Пропозиції знайшли відображення в 

дискусії різні. Так, окремі автори в інтересах швидкого повного та неупередженого розслідування 

кримінальних правопорушень вважають за необхідне наділити слідчого правом знайомитися з 

усіма матеріалами, отриманими під час здійснення ОРД, незалежно від джерел та способів їх 

отримання [1, с.33]. Протилежну точку зору висловлює Мальцев Є. Г., його позиція зводиться до 

того, що «ознайомлення слідчого з оперативною інформацією щодо осіб, які проходять по 

матеріалам кримінальної справи, може спричинити упереджене до них ставлення, важко очікувати 

при цьому, щоб слідчий зберіг достатню критичність і повну об'єктивність » [2, с.88]. 

Як вирішення цієї проблеми Д. І. Кленов пропонує ввести статтю такого змісту: «Слідчий має 

право на власні ініціативи ознайомитися з оперативно-розшуковими матеріалами. Оперативні 

співробітники зобов'язані надати слідчому для ознайомлення оперативні матеріали, пов'язані із 

забезпеченням оперативного супроводу розслідування кримінальної справи» [3, с.64]. 

Проте, слід визнати, що взаємодія слідчого та оперативного працівника - це взаємний процес, 

під час якого взаємодіючі сторони обмінюються отриманою ними інформацією на постійній основі. 

 Тому, по-перше, недоцільно реформувати законодавство щодо зобов'язання оперативному 

працівникові знайомити слідчого з документами оперативно-розшукового характеру; а по-друге, 

необхідно наділити та оперативного працівника правом ознайомлення з матеріалами кримінальної 

справи, в рамках розслідування щодо якої він здійснює оперативно-розшуковий супровід. 

Звичайно, переважно безпосереднє ознайомлення слідчого з оперативними документами, що 

стосуються конкретної кримінальної справи, що у його провадженні. При передачі інформації іншим 

способом (у формі рапорту, довідки чи усно) оперативний працівник, не будучи докладно ознайомлений 

з матеріалами справи, може упустити яку-небудь деталь, на його думку, не становить інтересу, але яка 

для слідчого може стати визначальною. Безпосереднє ознайомлення слідчого з оперативними 

документами дозволяє всебічно проаналізувати та критично їх оцінити. Що ж до упередження щодо 

конкретних осіб, воно може виникнути не тільки при ознайомленні з оперативно-розшуковими даними, 

а й у процесі процесуальної діяльності. Це залежить не стільки від джерела та характеру отриманих 

відомостей, скільки від уміння слідчого критично підходити до оцінки таких даних. 

Своєчасне інформування має виходити і від слідчого, він повинен не тільки ефективно та 

правильно використовувати оперативну інформацію, а й повідомляти оперативного працівника про 

результати її реалізації, це дає можливість останньому визначити рівень ефективності застосованих 

засобів та методів, робить його подальшу роботу більш цілеспрямованої та цілеспрямованої. 

Така ж думка і у науковця Чайки Л. Ю., яка зазначає: «слідчий повинен знати все, що 

відноситься до розслідування кримінальних правопорушень. Для нього немає, і не може бути 

секретів у відношенні до справи оперативно-розшукової інформації (зрозуміло, це не стосується 
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джерел її одержання); і для оперативного працівника не має бути секретів у розслідуванні 

кримінальних правопорушень, за яким він здійснює оперативний супровід» [4, с.13]. 

На жаль, на практиці складається інший стан справ: недостатнє взаємо-інформування слідчих 

та оперативних апаратів (а то й просто приховування інформації) про результати процесуальної та 

негласної діяльності. Слідчі наполягають на ознайомленні їх з матеріалами справ оперативного 

обліку, повідомленнями негласних джерел, оперативні працівники дорікають слідчим у відхиленні 

їх прохань щодо ознайомлення з певними матеріалами кримінальних проваджень. Основною 

причиною подібної поведінки слідчих та оперативних працівників можна назвати можливість 

запобігання витоку інформації у провадженні, тобто, збереження слідчої таємниці та зашифрування 

джерел інформації. При цьому і слідчі, і оперативні працівники солідарні в тому, що на 

сьогоднішній день форми та канали взаємо-обміну інформацією далекі від досконалості. 

Надмірна підозрілість і відповідно побоювання взаємо-обміну інформацією у справі призводить 

до ізольованості взаємодіючих суб'єктів, що досить часто призводить до «втрати актуальності», 

втрати цінної інформації. Недостатня взаємоінформованість суттєвим чином впливає на 

можливість вироблення та визначення пріоритетних напрямів діяльності представників 

взаємодіючих структур Національної поліції. 

Слідчий у межах своєї компетенції за власною ініціативою (або ініціативою оперативного 

працівника) має право ознайомлюватися з оперативно-розшуковими матеріалами у частинах 

розслідування кримінальних проваджень. У свою чергу оперативний працівник, здійснює оперативно-

розшуковий супровід розслідування по кримінальному провадженню, має право на власну ініціативу 

(або ініціативу слідчого) знайомитися з матеріалами провадження у частині, що його цікавить. 
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АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАУКОВОГО 
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Одним із вихідних завдань інноваційного розвитку України у сфері науково-дослідної 

діяльності є її інтеграція в Європейський дослідницький простір, чому  сприяє активна співпраця з 

Європейським Союзом. В контексті набуття чинності  Угоди про Асоціацію України з 

Європейським Союзом, вельми актуальним є наближення законодавства України до норм і 

стандартів Європейського  Союзу, що зумовлює переоцінку досвіду і знань, пов’язаних з 

комерціалізацією інновацій на світовому рівні, та вимагає застосування нових підходів до 

врегулювання їх на  законодавчому рівні [1, с. 50]  . 
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Одним з таких інноваційних об'єктів  виступає наукове відкриття. Глава 38 Цивільного кодексу 

України має назву  «Право інтелектуальної власності на наукове відкриття»[2]. Огляд цієї глави 

вказує, що законодавець присвятив праву на наукове відкриття дві статті і зазначив, що відносини, 

які виникають стосовно права на наукове відкриття, мають охоронятися в порядку встановленому 

законом. Порівняно з главами і статтями, присвяченими іншим об’єктам інтелектуальної власності 

це небагато, але сам факт визнання наукового відкриття на державному рівні в якості відповідного 

об’єкта права має важливе значення і для вдосконалення відносин, які виникають у цій сфері, і для 

подальшого вивчення правової сутності цього об’єкта.  

Наукове відкриття це встановлення невідомих раніше, об’єктивно існуючих закономірностей, 

властивостей і явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання. 

Науковому відкриттю як об’єкту інтелектуальної власності властиві такі риси:-  наукове відкриття 

це результат творчої, інтелектуальної, науково-пізнавальної діяльності; -  наукове відкриття має 

відрізнятись новизною отриманих результатів і мати вираження в об’єктивній формі;-  науковий, 

фундаментальний результат має полягати саме у встановленні і виявленні невідомих раніше 

об’єктивних закономірностей, властивостей або явищ матеріального світу;- наукове відкриття має 

бути відповідним чином пояснено. Правовими ознаками наукового відкриття  виступають 

вірогідність, новизна і фундаментальність. Але визначення наукового відкриття було б неповним 

без розкриття сутності об’єктів, які його характеризують. Зміст поняття відкриття розкривається 

через три його об’єкти: явище, властивість і закономірність [3]. 

Треба відзначити, що наукове відкриття, це такий об’єкт інтелектуальної власності, який має складну 

природу і досі викликає спори з приводу способу і виду його правової охорони. Однак, незважаючи на 

здавалося б очевидний фундаментальний характер наукового відкриття, воно має і практичну частину, 

яка містить охороноздатні технічні (технологічні) рішення, які виражаються у винаходах і корисних 

моделях. Саме ця частина містить матеріали, які доцільно виявляти і охороняти. Такі відкриття 

дозволяють у найкоротші строки реалізувати нові технічні і технологічні рішення. Оскільки саме ця 

група відкриттів складає технічний і технологічний потенціал, саме він і представляє практичну цінність 

і значущість для їх авторів, які зможуть розпорядитися майновими правами інтелектуальної власності на 

такі об’єкти, отримавши охоронний документ на них у державній Установі. 

Ми підтримуємо  запропоновано Булат Є. А. підхід до удосконалення правової охорони 

наукового відкриття. Зокрема, Булат Є. А. [1] запропоновано виявляти із практичної (прикладної) 

частини наукового відкриття його охороноздатні ознаки, які підлягають патентуванню. Саме такі 

відкриття дозволяють у найкоротші строки реалізувати нові технологічні (технічні) рішення, які 

реалізуються через винаходи. Пропонується відповідна процедура охорони наукового відкриття  –  

від оформлення рішення на рівні науково-дослідної установи щодо подання заявки до її подання до 

державної  установи та прийняття відповідного рішення про отримання охоронного документу, з 

наданням характеристики охороноздатної частини наукового відкриття, що пропонується для 

отримання відповідного охоронного документу [1, c. 51].Такий механізм подальшої правової 

охорони наукового відкриття дозволить не тільки забезпечити відповідні права осіб, які його 

створюють, але також у подальшому комерціалізувати результати наукових здобутків, нових 

технологічних (технічних) рішень, отриманих у зазначеній сфері. 
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ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТA 

ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 
 

Питання захисту честі, гідності і ділової репутації є тим об’єктом уваги, над дослідженням якого 

працювали такі науковці як О. В. Синєгубов, Р. А. Калюжний, О. М. Бандурка, М. М. Гуренко, 

Р. О. Стефанчук, І. Ф. Дерюжинський, О. О. Лов’як, А. В. Петровський, В. В. Івановський, І. Н. Зубова, 

В. В. Ковальська, А. А. Сергєєва [1, с.24], І. М. Грищенко [4]. І хоча даний інститут неодноразово 

підлягав своєму дослідженню, він і сьогодні має тенденденцію до розвитку. І оскільки активні зміни у 

чинному національному законодавстві викликані нагальною необхідністю наближення до європейського 

зразка, то актуальність проведення наступних досліджень у цій галузі залишається поза сумнівами.  

Тут необхідно приділити увагу таким поняттям як «честь», «гідність», «ділова репутація», які 

зазнають значної шкоди, але повсякчас залишаються осторонь. За відсутності чіткого їх визначення 

в законодавстві, дані правові інституції розглядаються лише з позицій філософської і соціальної 

оцінки. Вони розкриваються окремо, в аспекті конституційного права, як найвища соціальна 

цінність, і в аспекті цивільного права – як особисте немайнове благо. [2, с. 17]  

Честь – це поняття моральної свідомості, що включає в себе моменти усвідомлення фізичною 

особою свого суспільного значення й визнання цього значення з боку суспільства. Поняття гідності є 

більш широким, воно виражає уявлення про цінність фізичної особи, як моральної особистості, яка має 

особливо виражене моральне ставлення до самої себе і ставлення до неї з боку всього суспільства, в якому 

визнається цінність особистості. [3] Репутація розглядається в якості оцінки фізичної або юридичної 

особи у будь-якій сфері професійної чи іншої суспільно-корисної діяльності, що ґрунтується на  наявній 

інформації про її позитивні та негативні  суспільно значимі діяння (поведінку). [4, с. 451]  

Честь, гідність громадян є об’єктом правової охорони Конституції України, Цивільного кодексу 

України та Кримінального кодексу України. Так, в Конституції України визначено, що людина, її 

життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю (ст. 3).  Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права і 

свободи людини є невідчужуваними та непорушними (ст. 21), і кожен має право на повагу до його 

гідності (ст. 28). Окрім цього, кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України 

та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (ст. 68). Поряд з 

цим, кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе 

і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на 

відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням 

та поширенням такої недостовірної інформації (ст. 32). [5] 

Зокрема у Цивільному кодексі України гідність визнано особистим немайновим благом (ст. 201); 

задекларовано право на повагу і недоторканність «гідності та честі» фізичних осіб (ст. 297, пп. 1, 2); 

зафіксовано право фізичних осіб звернутися до суду з позовом про захист їх гідності та честі (ст. 297, 

п. 3); приниження «честі та гідності фізичної особи» визнано моральною шкодою, яка підлягає 

відшкодуванню (ст. 23). [6]  

Поряд з цим визначаються і процесуальні форму їх захисту.  

Саме подання позову до суду є найбільш поширеним та універсальним процесуальним засобом 

захисту честі, гідності та ділової репутації. [7] А надання правової допомоги у вигляді професійної 

адвокатської діяльності є тією правовою гарантією, яка здатна  забезпечити адекватний 

потенційний захист цих категорій в судовому провадженні . 
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Окремо хотілося б зупинитися на захисті досліджуваних нами категорій з точки зору науки 

кримінального права.  

Так, честь, гідність і воля особи також виступаютьв якості об’єктів кримінально-правової 

охорони. Наприклад, розділом ІІІ Кримінального кодексу України передбачено види злочинів, 

направлених проти волі, честі та гідності особи. [8]  Характерною  їх особливістю є те, що такі 

посягання  здатні значною мірою впливати на психіку особи, чим завдають значної моральної 

шкоди; створюють негативний резонанс як всередині країни, так і поза її межами; викликають 

емоційну напругу серед громадян і сумніви щодо здатності самої держави реалізувати механізм 

правових гарантій адекватного захисту їхніх конституційних прав і свобод. Наступне, це їх 

неймовірно висока ступінь латентності і концентрація в містах і регіонах з розвиненою 

інфраструктурою та індустрією. 

В Україні, за роки її незалежності, було зареєстровано близько трьох тисяч злочинів проти волі, 

честі та гідності особи, і протягом усього часу їх градація в структурі цих злочинів постійно 

змінювалась, рівно як і коливався діапазон їх вчинення. Отже, якщо в період з 1991 по 1999 роки чільне 

місце посідав такий злочин як незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 ККУ), 

друге – незаконне поміщення до психіатричного закладу (ст.151 ККУ), то вже на початку 21 

сторіччя їх змінили торгівля людьми (ст. 149) та захоплення заручників (ст.147 ККУ).  

То все це відноситься до того, що може, хоча б і частково, відстежити офіційна статистика. Але 

поряд з цим, на наш погляд, існує негативний, більш глибокий і вразливий момент – моральну 

шкоду, завдану особі шляхом такого протиправного на неї впливу, вирахувати дуже складно і 

майже нереально. Честь, гідність, воля, ділова репутація – це поняття, які не мають тієї абсолютної 

величини, яка б вираховувалася співвідношенням відносного до якісного. Власне, тому ми можемо 

лише припускати усю їх категоріальну абстрактність, особисту і моральну значимість, зводячи свій 

аналіз до юридичної вказівки на обов’язковість їх захисту з боку закону і визначаючи в якості 

об’єкта правової охорони. 
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