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ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 
Макарчук Є.Є., 

студент 3 курсу Географічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
ГЕОГРАФІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В АЛЖИРІ 

 
Географія освіти розглядає освітній комплекс – поєднання усередині держави населення, що є 

споживачем і виробником освітніх послуг, мережі навчальних закладів, закладів обслуговування та 
управління у сфері освіти, спеціалізованих виробництв, допоміжних наукових установ, з якими існують 
міцні зв'язки. Основною метою її роботи є ефективне задоволення потреб населення в освітніх послугах, 
забезпечення держави кваліфікованими кадрами та розвиток інтелектуального потенціалу країни [5]. 

В Алжирі наявні як державні, так і приватні заклади вищої освіти. 
Державна вища освіта в Алжирі надається в університетах, академічних центрах і вищих школах. 

Існують також Інститути наук і прикладних технологій, створені в рамках університетів і чиїм виключним 
мандатом є підготовка менеджерів середньої ланки з отриманням професійної освіти за чіткими вимогами 
(після опитувань тощо). 

Нещодавно створена система приватної вищої освіти (у 2014 р.), наразі складається з 11 приватних 
вищих навчальних закладів. Приватна освіта для вищих шкіл та університетів в Алжирі повільно починає 
розвиватися після поступової зміни політики з боку органів влади. 

На противагу безкоштовній, фінансованій урядом системи державної освіти, яка була прийнята після 
здобуття незалежності, міністерство вищої освіти Алжиру нещодавно почало приймати заявки від приватних 
постачальників освітніх послуг для включення до переліку вищих шкіл та університетів. Заклади, створені 
приватними юридичними особами, можуть надавати послуги вищої освіти першого та другого ступенів [2]. 

Університетська мережа Алжиру складається зі ста дев’ятнадцяти вищих навчальних закладів, 
розташованих на 48 алжирських адміністративних районах (вілаєтах), що охоплюють всю територію держави. 
Ця мережа складається з 17 університетів Центрального регіону; 22 університетів у Східному регіоні та 15 
університетів у Західному регіоні. Також до мережі вищої освіти Алжиру входять 13 академічних центрів та 31 
вища школа. Однак заклади вищої освіти розподіле вкрай нерівномірно – в Алжирському адміністративному 
районі (провінції) налічується 26 ВНЗ: Алжирський університет 1, Алжирський університет 2, Алжирський 
університет 3, Університет науки і техніки Хуарі Бумедьєна (USTHB), Національна школа журналістики та 
інформаційних наук (ENSJSI), Національна школа морських наук і прибережного планування (ENSSMAL), 
Національна політехнічна школа Алжиру (ENP), Національна школа громадських робіт (ENSTP), Алжирська 
вища школа готельної та ресторанної промисловості (ESHRA), Вища школа харчових наук та 
агропромисловості (ESSAIA), Національна вища агрономічна школа Алжиру (ENSA), Алжирська національна 
школа комп'ютерних наук (ESI), Національна школа політичних наук (ENSSP), Алжирська національна 
технологічна школа (ENST), Національна ветеринарна школа (ENSV), Політехнічна школа архітектури та 
містобудування (EPAU), Алжирська школа прикладних наук (ESSA Algiers), Вища звичайна школа Bouzaréah 
(ENS Bouzaréah), Вища звичайна школа Kouba (ENS Kouba), MDI Алжирська бізнес-школа, Національний 
інститут поштових та інформаційно-комунікаційних технологій (INPTIC), Національна школа збереження та 
реставрації культурних цінностей (ENCRBC), Вищий інститут сценічного та аудіовізуального мистецтва 
(ISMAS), Алжирська школа образотворчих мистецтв (ESBA), Вищий національний інститут музики (INSM) та 
Національна школа туризму (ENST). У той же час в понад половині районів (у 27 з 48) знаходиться лише по 1 
закладу вищої освіти [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Вища школа бізнесу була створена в 2004 році алжирсько-французьким співробітництвом за підтримки 
французького університетського консорціуму в галузі менеджменту, тобто ESCP Europe, HEC Paris, компанії 
Kedge. Знаходиться в районі Типаза на півночі Алжиру. Це – єдина «змішана» вища школа, яка існує в Алжирі. 
Видається французький диплом Лілльського університету, а також алжирський диплом. Диплом французького 
університету не вимагає процедури визнання, як це має місце для інших іноземних дипломів [4]. 

Вищий арабський інститут перекладу (HAIT) –  алжирська університетська організація Ліги 
арабських держав. Він був відкритий у 2005 році у столиці. З тих пір він співпрацює з міжнародними 
науковими та культурними установами, з провідними університетами та дослідницькими центрами, щоб 
просувати та розвивати переклад в арабському світі [3]. 

Нещодавно Україна та Алжир обговорювали можливості активізації науково-технічного 
співробітництва. Було відзначено наявність перспектив для налагодження співпраці у галузі охорони 
здоров’я шляхом систематизації процесу направлення алжирських хворих на лікування до 
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спеціалізованих медичних центрів України, а також професійної підготовки алжирських медиків з боку 
українських фахівців із подальшим заснуванням на території Алжиру центрів із надання медичних послуг 
згідно сучасних українських методик та технологій [6]. 

Висновки. Таким чином, аналіз розташування закладів вищої освіти показав, що регіональний 
розподіл є нерівномірним – більшість університетів розташовані на північному сході Алжиру: райони 
Алжир, Типаза, Оран, Константина. Для подолання даної проблеми важливо, щоб уряд створював нові 
освітні заклади у місцях, де їх недостатньо. Проте для цього необхідна злагоджена робота міністерств та 
підтримання співпраці з зарубіжними країнами, зокрема з Україною. 
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Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,  
консультант Чернівецького центру професійного 

 розвитку педагогічних працівників, 
 

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ  РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Сьогодні, як ніколи в історії розвитку людства, пандемія COVID-19 створила безпрецедентний 
виклик країнам світу у напрямках економіки, здоров’я  людей та продовольчих систем. Особливого 
значення набуває проблема забезпечення населення якісними  харчовими продуктами. Органічне 
виробництво і споживання органічної продукції відіграють ключові ролі у розв'язання проблем 
збереження і відтворення природного потенціалу країн. У той самий час, існують об’єктивні чинники які 
стримують розвиток внутрішнього ринку органічного виробництва в Україні. 

Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування 
органічної продукції» визначає напрямки державної політики у сфері органічного виробництва: 
впровадження інновацій, розвиток конкуренції та підвищення конкурентоспроможності українських 
виробників на внутрішньому та зовнішньому ринках, збільшення обсягу експорту органічної продукції, 
розвиток внутрішнього ринку органічної продукції, популяризацію органічної продукції, наукове 
забезпечення органічного виробництва тощо [1]. 

У постанові Ради ЄС №34/2007 від 28.06.2007 року щодо органічного виробництва та маркування 
органічних продуктів вказано, що «Органічне виробництво – це цілісна система господарювання, яка 
поєднує в собі найкращі практики з огляду на збереження природних ресурсів, застосування високих 
стандартів належного добробуту тварин та метод виробництва, який відповідає певним вимогам до 
продуктів, виготовлених з використанням  речовин та процесів природного походження» [3]. 

 Відповідно до санітарних норм «органічні продукти» - це харчові продукти, виробленні з 
використанням технологій, що забезпечують їх отримання із сировини, одержаної без застосування 
пестицидів і інших засобів захисту рослин, хімічних добрив, стимуляторів росту і відгодівлі тварин та 
метод виробництва, який відповідає певним вимогам до продуктів, виготовлених з використанням 
речовин та процесів природного походження» [2, с.8]. 
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Порівняння органічних і традиційних методів господарювання демонструють:  економічні переваги 
органічного виробництва, які полягають у зростанні прибутковості та її конкурентоздатності, незалежності 
від зовнішніх джерел фінансування, удосконаленні системи управління ресурсами та витратами; екологічні 
переваги: у практиках обробки ґрунтів, використанні органічних добрив, в умовах утримання тварин, 
збереження екологічного балансу середовища. Соціальні переваги  органічного виробництва полягають у 
забезпеченні споживачів якісними харчовими продуктами, підвищенні соціальної сталості, етичної та 
природної поведінки людини в екосистемі, підтримки розвитку сільських територій.  

Основні напрями підтримки розвитку органічного  виробництва: 
- реалізація регуляторної політики у сфері органічного виробництва яка передбачає: оприлюднення в засобах 

масової інформації проектів регуляторних актів щодо розвитку органічного виробництва, відстеження проектів 
регуляторних актів та оцінки економічних, екологічних і соціальних результатів їх впровадження, підтримку веб-
сайтів з інформацією щодо переваг та можливостей розвитку органічного виробництва, визначення на конкурсних 
засадах господарюючих суб’єктів, які претендують на отримання фінансової підтримки для розвитку органічного 
виробництва. Очікувані результати заходів щодо підтримки органічного виробництва: забезпечення відкритих 
обговорень за участю представників громадськості, підвищення рівня інформованості товаровиробників та 
споживачів щодо переваг та можливостей розвитку органічного виробництва, активізація розвитку органічного 
виробництва в області, збільшення чисельності органічних аграрних підприємств; 

- забезпечення фінансової підтримки господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва. 
Напрямок передбачає: надання на конкурсній основі фінансову підтримку господарюючим суб’єктам у 
сфері органічного виробництва для часткової компенсації їх витрат на сертифікацію та закупівлю 
насіннєвого матеріалу, сприяння залученню міжнародної допомоги та грантових програм для фінансової 
підтримки господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва, вживання заходів щодо активізації 
надання кредитів банківськими та іншими фінансовими установами за програмами мікрокредитування;  

- підвищення освітнього та інформаційного рівня кадрів для сфери органічного виробництва. 
Напрямок передбачає: проведення наукових досліджень щодо розробки природних органічних 
стимуляторів росту рослин, біологічних препаратів та методів боротьби з шкідниками, хворобами рослин 
і тварин, адаптованих до місцевих умов, розробки та запровадження спеціальних навчальних курсів з 
питань органічного виробництва, навчання та консультування аграрних товаровиробників, зокрема 
фермерів, щодо організації органічного виробництва, правил сертифікації [5]. 

Україна, маючи значний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її 
експорту, споживання на внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо розвитку власного органічного 
виробництва. Так, площа сертифікованих сільськогосподарських угідь в Україні, що задіяні під вирощування 
різноманітної органічної продукції, становить уже понад чотириста тисяч гектарів, а наша держава входить до 
двадцятки світових країн-лідерів органічного руху. Україна посідає перше місце у східноєвропейському регіоні 
за сертифікованою площею органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на виробництві зернових, 
зернобобових та олійних культур. Крім того, у державі сертифіковано 570 тис. га дикоросів (станом на 2017 рік). 
Більшість українських органічних господарств розташовані в Одеській, Херсонській, Київській, Полтавській, 
Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Житомирській областях[4].  

Основними проблемами формування ефективного органічного  сільськогосподарського ринку 
України залишаються: високі ціни реалізації органічної продукції, переважання експорту та 
нерозвиненість внутрішнього ринку  органічної сільськогосподарської продукції; недосконалість чинного 
законодавства у сфері органічного виробництва. 

Актуальними залишаються визначальні напрями для розвитку органічного виробництва з метою 
забезпечення населення якісними  харчовими продуктами: впровадження еколого-економічних 
принципів введення органічного сільського господарства, інституційне забезпечення та державна 
підтримка розвитку органічного виробництва.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО 

ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ НАСЕЛЕННЯ 
 

Вважаємо, що імунопрофілактика інфекційних захворювань як політика забезпечення здоров’я 

населення має керуватися принципом загального правила, з якого можна робити винятки. Оскільки 

громадське здоров’я відіграє ключову роль для держави у забезпеченні добробуту людини, що 

досягається шляхом підтримки імунної системи у кожної людини з найменшим ризиком захворювання, 

держава повинна підтримувати політику вакцинації, імінопрофілактики, рекомендовану для всіх груп 

населення, крім випадки епідемічного ризику, коли вакцинація повинна набути характеру обов’язкової. 

Однак, при проведенні імунізації не можна обійти увагою ту обставину, що є певний відсоток 

населення, несприйнятливий до неї. Це люди, які мають протипоказання за станом здоров’я до отримання 

однієї, кількох або всіх вакцин. Звільнення від вакцинації ґрунтується на загальновизнаній тезі цієї 

категорії осіб про те, що держава зобов’язана охороняти здоров’я всіх людей. Зрозуміло, що вакцинація 

такої людини неминуче тягне за собою ризик негативних наслідків для неї, тобто свідомо негативно 

впливає на здоров’я людини, що неприпустимо. У цьому випадку держава застосовує свій обов’язок щодо 

охорони здоров’я таких осіб у кілька етапів. Тому першим кроком є діагностика, виявлення та реєстрація 

людей, які мають протипоказання до застосування вакцин. Облік ведеться за допомогою спеціальних 

національних електронних реєстрів осіб. 

У деяких країнах ЄС існують такі реєстри, які визначаються як інформаційні системи імунізації, вже 

існують комп’ютеризовані бази даних, які фіксують кожну дозу вакцини, яку вводять людям у цьому регіоні. 

На місцевому рівні підтримується багато операційних аспектів програми вакцинації, такі як 

керування системами відкликання/нагадування, контроль безпеки використаних вакцин, управління 

запасами вакцин тощо. На рівні населення інформаційні системи з вакцинації (насамперед про 

вакцинацію) надають інформацію, корисну для виявлення прогалин та покращення охоплення 

вакцинацією. Конфіденційність є важливим фактором у таких інформаційних системах імунізації. 

Беручи до уваги положення Конвенції, впевнені, що вакцинація як форма медичного втручання має бути 

винятково добровільною, і лише у випадку неповнолітніх дітей, то можлива лише за умови, що матиме 

безпосередню користь для дитини та проведена з дозволу її законного представника. Право відмовитися від 

вакцинації може бути обмежено для захисту здоров’я та безпеки населення, особливо у разі потенційної епідемічної 

ситуації. Насамкінець зазначаємо, що встановлення відповідальності батьків за відмову від вакцинації дитини, на 

нашу думку, є серйозним порушенням міжнародного права і вимагає від урядів внесення відповідних змін до 

національного законодавства для визначення пропонованого типу вакцинації. З метою захисту населення від 

інфекційних захворювань, ми вважаємо, що всі країни повинні проводити комплексну просвітницьку роботу щодо 

поширення знань серед населення про позитивні та негативні наслідки вакцинації та забезпечення відповідального 

ставлення медичних працівників, інформування батьків про важливість вакцинації дітей. 

Таким чином, у правовій базі можна виділити ряд істотних недоліків, серед яких варто згадати наступні: 

1) ні в законах, ні в нормативних актах немає нормативного визначення терміну «імунізація», що 

призводить до різноманітного розуміння та ототожнення з термінами «вакцинація» та «щеплення». Зазвичай 

ми говоримо про «профілактичні щеплення», але є випадки вживання термінів «вакцинація», «імунізація»; 

2) залишається невирішеною проблема визначення того, хто відповідальний за визначення 

вакцинації проти епідемічних показань; 
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3) паралельно діють два накази (наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення 

профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу імунобіологічних препаратів» та наказ МОЗ 

України від 4 червня 2014, № 383 «Про організацію проведення додаткових заходів при ускладненні 

епідемічної ситуації з поліомієліту») [1] 

Найважливішими рекомендаціями щодо вдосконалення політики імунопрофілактики інфекційних 

захворювань населення Сумської області є: 

1) проведення організаційно-методичної роботи, спрямованої на зниження захворюваності на 

контрольовані інфекції, своєчасну закупівлю вакцин для вакцинації населення відповідно до календаря 

профілактичних щеплень; 

2) організація відповідної фінансової та технічної підтримки установам, які планують та проводять 

імунопрофілактику; 

3) підтримувати належний рівень підготовки медичних працівників з питань імунопрофілактики та 

створювати оптимальні умови зберігання вакцин; 

4) створення прошарку осіб, несприятливих до збудників інфекційних хвороб, можна шляхом 

проведення активної специфічної імунопрофілактики, зокрема застосування високоефективних 

імунобіологічних препаратів. 

5) використання всіх форм санітарно-просвітницької роботи серед населення для забезпечення 

необхідності вакцинації та усунення негативного ставлення до неї. 

6) розробка функціонально-організаційної моделі вдосконалення системи імунізації населення області. 

Ми вважаємо, що ЦГЗ МОЗ України має ініціювати зміни в національній політиці вакцинації. 

Зокрема, мова йде про: 

- розширення національного календаря щеплень, 

- посилити вимоги щодо дотримання холодового ланцюга для зберігання та транспортування вакцин, 

- обов’язковість дотримуватись останніх заходів інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я, 

- розробка національних стандартів організації та проведення щеплень, 

- розвиток технології імунізації (мінімізація залучення лікарів та проведення вакцинації шляхом 

суто медсестринського втручання; спрощення доступу громадян до цієї маніпуляції; дозволити 

проведення вакцинації в аптеках та інших зручних місцях, змінити процедуру поінформованої згоди; 

обладнати місця вакцинації автоінджекторами адреналіну на випадок анафілактичного шоку тощо; 

- розробка та видача міжнародного паспорта (сертифіката) вакцинації; 

- започаткування обов’язкової вакцинації медичних працівників проти грипу та централізація 

закупівлі вакцинації для них; 

- оцінка потреб, планування та впровадження комунікаційних програм, кампаній серед медичних 

працівників та різних груп населення. 

Таким чином, профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим 

заходом щодо забезпечення здоров’я населення, епідемічного благополуччя та важливим пріоритетним 

завданням в галузі охорони здоров’я. Матеріальні збитки, соціальні та медичні наслідки інфекційних 

хвороб свідчать, що систематична імунізація населення повинна бути загальнодержавною справою. 
 

ЛІТЕРАТУРА: 
 

1. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2009 

рік: монографія / за ред. З.М. Митника; МОЗ України, УІСД МОЗ України. К., 2010. 447 с. 

2. Маслак О.М., Тулуп Л.Я. Удосконалення державної політики щодо імунопрофілактики 

населення. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 28-29 квітня 2021 р. Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 

2021. 448 с. С. 346-348. 

 

 



10 

Ігнатюк Т.М., 
студентка  

факультету соціально - гуманітарних технологій та менеджменту 
Державного податкового університету 

 
КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
 

Персонал в органах місцевого самоврядування є важливою ланкою управління, від якої залежить 

якість реалізації виконавчої влади, рівень втілення в життя управлінських рішень та державних вимог. У 

свою чергу, формування та розвиток прозорого й якісного державного управління та публічного 

адміністрування в Україні потребує нових концептуальних підходів до управління персоналом в органах 

місцевого самоврядування. Враховуючи те, що існуючі заходи та інструменти ефективного управління 

персоналом розроблені та застосовуються здебільшого в приватному секторі, важливості набувають 

питання не тільки їх адаптації для державної сфери, але й виявлення та обґрунтування їх особливостей в 

державному управлінні та публічному адмініструванні. Зміни, що відбуваються в Україні обумовлюють 

реформування та модернізації органів місцевої влади, ставлять підвищені вимоги до управлінських 

кадрів. Формування висококваліфікованого корпусу професіоналів у кадровому складі органів місцевого 

самоврядування є одним із пріоритетних напрямків сучасної кадрової політики держави. Ключова 

проблема демократизації влади на сьогодні усвідомлюється як її здатність взаємодіяти з громадянами й 

ефективно спрямовувати їх діяльність. Звідси – стратегічне значення державної кадрової політики у 

формуванні професійного кадрового складу органів публічної влади, здатного ефективно працювати в 

умовах ринкової економіки, правової демократичної держави та громадянського суспільства.  

У такому випадку кадрова політика розглядається як цілеспрямована стратегія формування, 

збереження, розвитку та раціонального використання кадрових ресурсів. Вона визначає місце і роль 

кадрів у суспільстві, цілі, найважливіші напрямки, пріоритети й принципи роботи з кадрами, головні 

критерії їх оцінки, шляхи раціонального використання кадрового потенціалу держави. При цьому 

державна служба є спеціально організованою професійною діяльністю громадян з реалізації 

конституційних цілей, завдань і функцій держави. Кадрова політика робота і державна служба є 

взаємопов’язаними та взаємодоповнюючими динамічними соціальними системами, які визначають 

рівень досконалості організації влади та її відповідність запитам суспільства і людини. 

Питання професіоналізму і компетенції органів публічної влади займає важливе місце серед питань 

ефективної кадрової політики. Важливим завданням в роботі органів влади є підготовка 

висококваліфікованих кадрів, діяльність яких повинна бути спрямована по підвищення рівня добробуту 

населення країни та її регіонів. Кадрове забезпечення є важливою складовою соціально-економічного 

розвитку держави, тому що активізація і професіоналізм управлінських кадрів в системі державної влади, 

активне використання кадрового потенціалу позитивно вплине на розвиток соціальної та економічної 

сфери. Для досягнення цих важливих цілей держава формує кадрову політику в органах державної влади 

на макрорівні, в основному в органах місцевого самоврядування. Симбіоз цих рівнів і призведе до 

ефективної реалізації функцій держави [1, c. 6]. 

Кадрова політика держави – це поняття дуже багатогранне. Перш за все, вона є частиною загальної 

політики держави, основним механізмом, що забезпечує розвиток суспільства шляхом його керівництва 

на основі кадрового забезпечення державних та місцевих органів управління. Державна кадрова політика 

визначає місце і роль кадрів у суспільстві, мету, завдання, найважливіші напрями і принципи роботи 

державних структур з кадрами, головні критерії їх оцінки, шляхи вдосконалення підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, раціональне використання кадрового потенціалу України. 

Учені мають різні наукові погляди щодо визначення зазначеного терміну. Зокрема В. Д. Базидевич та 

Л. О. Баластрик приділили значну увагу вивченню цього питання. Вони розглянули теоретичні засади 

кадрової політики, надали рекомендації щодо формування кадрової політики організації, визначивши її 

особливості закордоном. Визначили типи й етапи проектування кадрової політики, приділили увагу 

розгляду умов розробки кадрової політики, заходів по роботі з персоналом і кадрової стратегії в 
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організації [2, c. 5]. Так, О. В. Батанов вважає: «Кадрова політика організації ‒ це сформульовані (усно або 

письмово) принципи, пріоритети, норми, правила роботи з кадрами, обов’язкові для всіх учасників 

процесу управління персоналом, які направлені на досягнення завдань і стратегічних цілей організації, та 

використовуються з урахуванням постійних змін у внутрішньо організаційних умовах і вимогах 

зовнішнього середовища» [3, с. 5]. У свою чергу, Д. О. Беззубов вважає, що кадрова політика – система 

прийомів, навичок, способів, форм і методів кадрової роботи, які розробляються і застосовуються в 

практиці державних органів і організацій [4, с. 122]. О. Ю. Дрозд надав визначення кадрової політики у 

сфері державної служби як: «…науково обґрунтованої діяльності, яка включає відбір, розстановку, 

навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, розвиток кадрів державної служби, формування 

кадрового резерву у сфері державної служби» [5, c. 48]. Водночас О. Н. Ярмиш та В. О. Серьогін 

стверджували: «…кадрова політика як складова внутрішньої та зовнішньої політики держави і засіб її 

реалізації формується на основі та в межах державної політики. Вона розробляється в інтересах останньої. 

Цілі, пріоритети й принципи кадрової політики визначальною мірою залежать від ролі держави в 

суспільстві, від вирішення основних проблем становлення української державності, типу правління, рівня 

і демократизації механізмів устрою держави, поділу та взаємодії гілок влади, розмежування їхніх функцій 

і повноважень, перспектив перетворень центральних, регіональних та місцевих структур влади» [6, с. 66].  

Аналіз проблем та перспектив реалізації державної кадрової політики міститься у наукових 

дослідженнях О. В. Подольської, яка зазначає: «... у побутовій свідомості кадрова політика сприймається як 

просте маніпулювання кадрами, а стосовно вищого державного управління – як патронат над ключовими 

державними посадами, що нерідко виявляється предметом торгів за лаштунками. І в тому є велика біда та 

небезпека для нашої держави, що місце зваженої, обґрунтованої, керованої державної кадрової політики 

займають примхи та тимчасові ситуативні уподобання деяких вищих посадових осіб» [7, с. 177].  

Таким чином, кадрова політика – це генеральний напрям кадрової роботи організації, система 

принципів, методів, форм і організаційного механізму визначення цілей і завдань для створення, 

збереження і розвитку кадрового потенціалу; ціннісні орієнтири, процедури, способи оцінки персоналу, 

необхідні для досягнення довгострокових стратегічних цілей розвитку організації та їх реалізація в 

сучасних умовах реформування органів державної влади. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ, ЯКІ ДІЯЛИ В 

ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ У 2014 РОЦІ 
 
Вже вісім років вся світова спільнота спостерігає за подіями, що склалися в України. Усім світом 

визначено, що проти України здійснюється агресія шляхом розв’язування війни принципово нового типу, 
який фахівці вже встигли охрестити «спливаючою» або «багатовекторною» війною. Головною ознакою 
такого роду війни є її багатовекторна спрямованість. Тобто противник здійснює свою агресію не тільки у 
військовому відношенні, а й у інших сферах, починаючи від інформаційної і закінчуючи соціальною, 
економічною або фінансово-торговельною сферами. 

Окремо треба зауважити, що ніяких «спонтанних» або «стихійно виниклих» протестів і акцій місцевого 
населення в охоплених нині сепаратизмом регіонах не було. Всі захоплення адміністративних будівель, 
територій та об’єктів здійснювалися за чітко розробленими і організаційно заздалегідь прописаними планами. 
Всі учасники цих терористичних атак та штурмів, також і на місцевому рівні, діяли узгоджено і в режимі 
постійного уточнення порядку своєї взаємодії. Сили, що були задіяні противником у дестабілізації суспільно-
політичної обстановки в окремих районах Донецької та Луганської областей, були чітко структурованими і 
поділялись на певні групи відповідно до своєї спеціалізованої спрямованості і призначення. 

Основними з них були: 
«Керуюче ядро» (здебільшого це група колишніх або діючих фахівців частин спеціального 

призначення російських, а часом і українських силових відомств на чолі зі співробітниками ФСБ, ГРУ 
ГІІІ ЗС РФ, переважно входили до складу Сил спеціальних операцій ЗС РФ). Вони були нечисельним, 
ретельно законспірованими, і зовсім не «світилися» у ЗМІ, які працювали у зоні дій, але саме вони були 
найбільш небезпечними і завзятими терористами .  

Друга група, умовно кажучи, воєнних найманців або так званих «бойовиків». Переважно це 
українські й російські добровольці, які з ідейних або з комерційних міркувань брали участь в операції з 
дестабілізації соціально-політичної обстановки у південно-східних регіонах нашої країни. Саме ця група 
й була основною «бойовою» силою у протидії українським підрозділам. Діяли «бойовики» строго за 
заздалегідь розробленими планами і графіками, переважно використовуючи тактику ведення диверсійно-
партизанської війни. Наступна група не надто численна, що визначається особливостями її призначення. 
Це так звана негласна або агентурна група. До неї належали законспіровані (часто залегендовані) особи 
(як російські громадяни, так і завербовані українські), які питаннями - збором і передачею розвідувальної 
інформації як для «керуючого ядра», так й для потреб центру керування в суміжній країні.  

«М’ясо», «консерви» або «співчуваючі» - саме так називають наступну групу сепаратистів. Це 
найчисленніша група, в переважній більшості поповнювалась з місцевих активістів і співчуваючих 
громадян, здебільшого кримінальних верств населення. Вони несли сигнальну і спостережну службу на 
барикадах, створювали масовість на мітингах, словом, були покликані імітувати «мирний характер», 
«народність» і «масову підтримку», були основною «діючою силою» при блокуванні колон військової 
техніки у ході переміщень підрозділів і частин ЗС України, МВС України, Національної гвардії України, 
Прикордонної служби України, СБУ. Слід зазначити, що всі названі групи сепаратистів ретельно 
координували свої дії, а також взаємодіяли з високим рівнем майстерності. 

Наприклад, типове захоплення адміністративної будівлі або роззброєння військової колони зазвичай 
здійснювалися в такий спосіб. Будівля або колона техніки блокувалася активістами з числа представників 
4-ї групи таким чином, щоб унеможливити вчинення військовиками будь-якої протидії. При цьому всіма 
способами демонструвався підкреслено «мирний» характер блокування - часто за участю жінок, дітей, 
людей похилого віку. 

Незабаром у «мирному натовпі», який оточив районний відділ міліції або декілька БМД, з’являлися 
вже далеко не мирні люди в «балаклавах», масках і зі стрілецькою автоматичною зброєю та 
гранатометами. Результати таких «інформаційно-силових» акцій ми могли спостерігати в ході подій 2014 
року неодноразово. Результатом цього комплексу підготовчих заходів став фактично тотальний контроль 
з боку сепаратистів над системою інфраструктурного управління на театрі військових дій, органів влади 
і місцевих сил МВС, створення режиму «сприяння» в районі державного кордону. 

Для проведення комплексу дезінформаційних заходів, а також забезпечення надходження своєчасної і 
якісної розвідувальної інформації про склад сил і засобів, у складі 1-ї групи сепаратистів була створена 
спеціальна цільова підгрупа, орієнтована передусім на проведення інформаційно-силових акцій (базувалася на 
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Донецьк - Слов’янськ), з таких собі «асів шпіонажу та маскування». Утім головним завданням 4-ї групи стало 
формування і «легітимізація» так званої «народної влади», надання їй усіх необхідних атрибутів управління 
(широко залучались сили і можливості, насамперед фінансові, місцевих фінансово-кримінальних угруповань, 
підконтрольних російським спеціальним службам). У межах виконання цього завдання і була створена вся 
система «народних мерів і губернаторів», різноманітних «народних спікерів», які в реальності були виключно 
демонстраційною складовою процесу захоплення влади в регіоні. 

Таким чином, узагальнення досвіду участі військових частин та підрозділів ЗС України в 
антитерористичної операції на сході України свідчить, що підготовка військ до дій у високо 
урбанізованих, густозаселених  районах повинна розпочинатись з вивчення району дій, оцінки реакції 
місцевого населення на війська та їх дії З’ясування:  

етнічного (національного), соціального складу населення району дій (регіону), ставлення їх 
представників до подій, військ та їх дій; 

особливостей економіки ставлення основних бізнесових, видобувних, виробничо-промислових, 
аграрних тощо власників підприємств, установ та організацій (роботодавців) до подій, військ та їх дій; 

ментальності жителів району дій (регіону) їх культурної орієнтації, ціннісні установки, ставлення 
різних верств населення до подій, військ та їх дій; 

вивчення історії району дій (регіону), культурних, релігійних звичаїв та традицій населення; 
вивчення карти району дій, рельєфу місцевості, плану кожного населеного пункту, дороги, поля, 

групи населення та їх лідерів; 
сутності конфлікту (проблеми), хто складає основу незаконних збройних та банд формувань, хто 

ними керує, кому із них населення більше довіряє (сприяє), що їх до цього спонукає (мотивує) і як можна 
завоювати серця мешканців; 

з яким рівнем спротиву військам з боку цивільного населення, незаконних збройних та банд 
формувань прийдеться зіштовхнутись; 

доведення до командирів підрозділів молодших командирів, всього особового складу конкретних 
аспектів можливого протистояння військам цивільного населення тощо. 

Підготовка військ до стабілізаційних дій повинна включати військово-цивільну співпрацю. 
Найголовніше – отримати хоча б тимчасову підтримку з боку населення та цивільних установ. Для цього: 

запам’ятайте, що рівень спротиву цивільного населення військам, у певній мірі залежатиме від рівня 
співпраці з цивільним населенням, громадськими діячами, лідерами, партнерами, можливістю їх контролю; 

навчайте командирів підрозділів правилам ведення перемовин. За необхідності, у підрозділах, 
призначте перемовників та навчіть їх правилам ведення перемовин. Це не командир – він керує діями 
підрозділу. Це не розвідник – його завдання розуміти середовище. Це підготовлений офіцер чи сержант, 
що має відповідні задатки та навички. Його завдання налагодити комунікацію; 

здійсніть розподіл та розстановку військовослужбовців для вирішення конкретних бойових завдань у 
відповідності з їх професійно-психологічними можливостями, міжособистісною сумісністю, бойовим 
досвідом, динамічними показниками емоційного стану, ціннісними орієнтирами; 

здійсніть роз’яснення особовому складу психологічного ефекту застосування противником 
нетрадиційної тактики дій, симптомів бойового стресу та психологічних травм; 

організуйте навчання підлеглих прийомам психологічної саморегуляції та надання екстреної 
психологічної допомоги співслужбовцям. 

здійсніть аналіз та оцінку морально-психологічного стану особового складу своїх військ, незаконних 
збройних та бандформувань; 

організуйте заходи психологічної підготовки військовослужбовців до дій з незаконними збройними 
та бандформуваннями; 

організуйте надання психологічної допомоги та психологічної декомпресії психотравмованим 
військовослужбовцям на початкових етапах розвитку психологічних розладів; 

організуйте відпрацювання, за досвідом дій, пропозицій щодо удосконалення системи морально-
психологічного забезпечення стабілізаційних дій. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА В ПУБЛІЧНОМУ 

УПРАВЛІННІ НА МУНІЦІПАЛЬНОМУ РІВНІ 

(НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВИШНЕВОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ) 
 
Успішність здійснення державної кадрової політики в Україні багато в чому залежить від здатності 

керівників в публічному управлінні на муніципальному рівні здійснювати управлінське лідерство, 
створювати організаційне середовище для забезпечення високої якості адміністративних послуг. 

Аналіз спеціальної літератури з проблеми організаційного лідерства свідчить про те, що цей напрямок 
наукових досліджень є одним з найбільш досліджуваних серед фахівців у сфері державного управління, 
соціології, політології, економіки, педагогіки та ін. Аспекти організаційного лідерства досліджували: 
І. Адізес, Б. Басс, О. Виханський, Р. Дафт, Д. Коттер, М. Мескон, А. Наумов, С. Роббінс, Ф. Тейлор, 
С. Філонович, Е. Яхонтова, Г. Юккл, Л. Бізо, Є. Барань, І. Ібрагімова, М. Їжа, В. Князєв, О. Кікоть, Н. Нижник, 
Л. Пашко, Т. Федорів, В. Малиновський та ін. Серед сучасних дослідників лідерства у системі 
організаційних взаємодій можна назвати В. Гончарова, І. Некрасова та ін. 

Отже, дослідження проблеми лідерства в публічному управлінні на муніципальному рівні набуває в 
сучасних умовах особливу актуальність.  

Основною метою проведеного нами дослідження було виявлення відмінностей у рівнях розвитку 
лідерських якостей у співробітників Центру надання соціальних послуг Вишневої міської ради 
Бучанського району Київської області.  

Для досягнення мети нами були використані стандартизовані, валідні психодіагностичні методики, а саме: 
а). методика оцінки виразності лідерських тенденцій та з’ясування схильності особистості до лідерства в 

інтерперсональній поведінці («Виразність лідерських тенденцій») за Є. Жаріковим та Є. Крушельницьким [1]. 
б). методика «Комунікативні та організаторські схильності (КОС) В.В. Синявського і Б.А. Федоришина [2]. 
У дослідженні лідерських якостей брали участь 14 співробітників Центру віком 20-60 років, серед яких: 

один респондент – чоловік та 13 чоловік – жінки. Кoжен реcпoндент був забезпечений бланками для відповідей. 
Перед проведенням дослідження до респондентів доведена мета обстеження, а також цілі та способи 

використання цієї інформації.  
Участь у дослідженні була анонімною. Після обробки даних результати були доведені до кожного 

учасника дослідження. Анкетування проводилися одного дня, що дозволяло виключити вплив 
тимчасових ситуаційних чинників.  

Отримані в ході дослідження дані свідчать про те, що: 
а). високі лідерські якості мають керівник установи за безпосереднім напрямком її роботи – соціальна 

допомога, найдосвідченіший працівник. а також бухгалтер установи, відповідаючий за фінансово-
економічну складову успішної роботи Центру. 

б). більшість співробітників Центру мають середні та високі лідерські якості. Вони справляють 
безпосередній вплив на особу чи групу людей. Лідерські якості у більшій мірі вже набуті, а у подальшому 
будуть примножуватися у процесі навчання, самовиховання та життєвої практики. 

Отже, дослідження концептуальних аспектів розвитку лідерства в публічному управлінні на 
муніціпальному рівні на базі Центру надання соціальних послуг Вишневої міської ради, показав, що в цій 
установі спостерігається управлінське лідерство, тобто індивід, який гармонійно поєднує у собі лідерські та 
менеджерські якості. Це - директор Центру. Вона має більш ніж 20 річний досвід роботи на цій посаді. Її високий 
професійний рівень підтверджується високими оцінками комунікативних та організаторських здібностей. 

в). переважаюча більшість співробітників Центру (11) мають високий рівень комунікативних 
здібностей. У відсотковому відношенні 78,50%. 

Вони не губляться у новій обстановці, швидко знаходять друзів, постійно прагнуть розширити коло 
своїх знайомих, займаються громадською діяльністю, допомагають близьким.  
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г). переважаюча більшість співробітників Центру (11) мають середній рівень комунікативних 
здібностей, тільки два – високий і один нижче середнього. У відсотковому відношенні: 78,50%, 14,5% і 7%.  

Високі організаторські здібності мають дві людини. Це директор Центру та бухгалтер цієї установи. 
У решти співробітників прояви ініціативи у громадській діяльності знижені, у багатьох справах вони 
вважають за краще уникати прийняття самостійних рішень.   

Отримані результати і їх доведення до керівника Центру надання соціальних послуг, а також керівників 
Вишневої міської ради Бучанського району Київської області сприятимуть корекції особистісних якостей 
керівника установи, і можливо, формуванню нових лідерів, які відповідають цілям організації. 
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RELEVANCE OF IT PROJECT MANAGEMENT 
 

The trend of the modern market, in which enterprises from all over the world, including Ukraine, operate, is 

constantly changing, the dynamics of which are growing from year to year. Changes take place in the external 

environment of enterprises and force them to change from within to meet new consumer demands, meet the 

challenges of competitors and take advantage of new technologies. 

Thus, at the present stage of development of economic relations, the ability of the enterprise to adapt to change 

is one of the key factors of its survival in the long run. Project management in enterprise and comprehensive setup 

of management processes within the enterprise can provide significant assistance in the development of the 

company's economy in a positive direction. 

Project management is a branch of management that covers those areas of the organization, where the creation 

of products and services is implemented as a unique set of interrelated activities. The main difference between 

projects is that they collapse as soon as the goals are met, while any non-project process adopts a new set of goals 

and continues in the same way as before [1]. 

It is also important today to manage IT projects, which have a significant impact on the efficiency of many 

companies. In today's volatile economy, to innovation is given special attention. The development of innovation is 

impossible without focusing on potential consumers, which is reflected in the direct commercialization of innovation. 

Innovative activity is an activity aimed at the use and commercialization of the results of research and 

development, and leads to the release of new competitive goods and services. 

An innovative product is the result of research and / or research and development that meets the requirements 

for innovation [2]. 

Innovative products are the key to organizational renewal and success. Compared to other forms of innovation, 

radical innovations in IT products offer unprecedented benefits that can lead to higher enterprise efficiency. 

Today, a lot of researches are being conducted to study management of innovative projects, online resources 

and more. These topics in their works outlined I. Avdeeva, E. Lobanov, O. Markov, V. Shapiro, I. Schumpeter, 

D. Porumboiu, T. Kamburow, A. Reid, P. Simmonds and others [3,4,5,6]. 

Despite the significant amount of work, the management of innovative products, in particular the IT sector, 

remains out of focus. 
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Consider, for example, Philip Morris International developed the IT resource "DTE" (Digital Trade Engagement) 

[7]. Educational IT resources and programs with quick access from any electronic device are becoming more common in 

today's changing environment, especially in the pandemic era, as they are conveniently integrated into the work processes 

of many professions and jobs, do not take up physical space, but also facilitate routine work. 

The online resource "DTE", which allows pre-registered respondents to pass the task and get points for them, 

which can be converted into currency or used when buying things offered in the online catalog. The application 

was developed specifically for use by third parties (Philip Morris International partners) to improve the knowledge, 

skills and abilities of staff, the ultimate goal of which was to increase the profitability of the enterprise. 

Thus, the study showed the relevance of IT project management in modern, including international companies. 

The effectiveness of the management of this project is due to the convenience, speed and ease of access to the resource. 

Thus, revealing the transformation of an online resource into an innovative IT product as a result of increasing the 

efficiency of the enterprise and consolidating its competitiveness in the market, the goal was to summarize the modern 

view of this issue from the inside and express the author's vision of modeling IT product management. 

The practical value of this work lies in the implementation and management of a mechanism that improves the 

ability of staff of partner companies to provide quality customer service at points of sale and increase sales remotely. 

Within the framework of this review, it is difficult to reveal the problem in full, but it may be the subject of 

more detailed and in-depth consideration in this area of research. 
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ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Значення та роль менеджменту важко переоцінити у сучасному житті. Його відсутність у 

підприємницькій діяльності, надзвичайно сильно позначається на її ефективності, проте грамотне 

використання такого інструменту здатне значно підвищити ефективність виробництва, сприяти кращому 

просуванню фірми на ринку та її успіху загалом. 

Управлінська діяльність – один із найважливіших факторів функціонування та розвитку 

підприємств в умовах сучасної ринкової економіки. Ця діяльність постійно удосконалюється у 

відповідності до об’єктивних вимог виробництва і реалізації товарів, складності господарських зв’язків, 

підвищення ролі споживача у формуванні відповідних параметрів продукції. 

Для розуміння такого поняття як менеджмент у першу чергу необхідно з’ясувати, що саме він означає. 

Менеджмент – це сукупність певних засобів, принципів та методів управління, спрямованих на виконання 

відповідних цілей підприємства, застосовуючи працю, мотиви, поведінку людей та інші соціальні фактори. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
https://www.viima.com/blog/product-innovation
https://ru.pmiopen.com/
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Також менеджмент дозволяє підвищити ефективність роботи підприємств, оптимально поєднуючи 

усі видів ресурсів, знань, вмінь, навичок, сучасних технологій, з яких саме і будується фірма. 

Основні функції менеджменту характеризуються стійкістю структури, системністю, унікальністю, а 

також універсальністю використання у різних сферах діяльності. Існують наступні функції:  

 Планування подальшої роботи. Воно являє собою вид діяльності щодо створення методів впливу, 

які здатні забезпечити спільний розв’язок проблем фірми та досягнення загальних цілей. Планування в 

якості процесу управління включає розробку і реалізацію ідеї, пропозиції, плану та прогнозу, кожен з яких 

має свої особливості і послідовність виконання. 

 Організація процесу виробництва. Це друга головна функція менеджменту, адже фірма, яка має 

велику кількість різних варіантів плану і не має при цьому цільної схеми організації з метою втілення їх у 

життя, приречена на провал. 

 Контроль усіх процедур, що протікають на підприємстві. Контроль – це особливий вид діяльності 

на підприємстві, який зосереджений на спостереженні за процесом управління та на його оцінці. У самому 

загальному виді він означає процес порівняння фактично досягнутих результатів із запланованими. 

 Мотивація персоналу. Мотивувати співробітників – це торкатися їхніх важливих інтересів, дати 

їм шанс реалізуватися в процесі трудової діяльності. 
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ 

ПОДАТКОВОГО БОРГУ. 
 
Одним із основних джерел наповнення державного бюджету є податкові платежі. Проте, як засвідчує 

практика, не усі платники вчасно та у повній мірі виконують свій конституційний обов’язок стосовно 
сплати податків. А це призводить до виникнення податкового боргу – явища, котре негативно 
відображається на соціально-економічному розвитку країни. 

У фінансово – економічних джерелах немає однозначного підходу до розкриття сутності податкового боргу 
його варто розглядати у двох аспектах: вузькому та широкому розумінні. Перше співпадає за змістом із 
законодавчим визначенням. Друге ж передбачає включення до боргу всіх податкових платежів, які несплачені 
вчасно до бюджету, зокрема сум розстрочених (відстрочених) податкових зобов’язань. Це пов’язано з тим, що 
платником уже порушений законодавчо визначений строк сплати податку, а його перенесення є винятком із 
загальних правил оподаткування (хоча цей виняток і визнаний законодавством)[1]. 

Наявність різноманітних проявів податкового боргу обумовило необхідність виокремлення його 
класифікаційних ознак. На думку К. Олігова, податковий борг можна поділити за двома ознаками: за 
характером заборгованості та за видом заборгованості (таблиця 1.1 ). 

У практичній діяльності органів ДПС України поширена класифікація податкового боргу за його 
статусом. Статус визначає повноваження фіскальних органів, спроможність їх активного впливу на 
боржника, дії та функції, які вони можуть виконувати на відповідному етапі адміністрування податкового 
боргу. Виділяють дві групи податкового боргу: в інертному та дієвому статусі (рис. 1.1). 
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Таблиця 1.1 
Класифікація податкового боргу 

Ознака класифікації Вид податкового боргу 
Характер заборгованості - нормальна (інституційна); 

- невиправдана; 
- відстрочена (розстрочена); 
- призупинена до стягнення; 
- прострочена; 
- безнадійна до стягнення. 

Вид заборгованості - підтверджена (зафіксована); 
- прихована. 

Джерело: складено автором на основі [2, с. 252] 
 
 
 

 
Рис 1.1. Класифікація податкового боргу за його статусами та типами 

Джерело: складено автором на основі [3] 
За інертного статусу відповідні органи стягнення мають можливість здійснювати заходи 

попереджувального характеру, застосовувати методику морально-психологічного впливу. До дієвого 
статусу податкового боргу можна віднести активний податковий борг, пасивний податковий борг, 
безнадійний податковий борг. Крім того, у цій підгрупі виділяють розстрочений (відстрочений) 
податковий борг, податковий борг, що забезпечується договором поруки. 

До активного податкового боргу належить податковий борг тих платників податків щодо яких 
контролюючі органи мають право застосовувати всі методи стягнення, дозволені законодавством. Під час 
знаходження податкового боргу в пасивному статусі контролюючі органи стримані в застосуванні заходів 
стягнення за рядом об’єктивних причин. До безнадійного податкового боргу належать: податковий борг 
щодо якого минули терміни позовної давності; податковий борг платників податків, що виник внаслідок 
форсмажорних обставин; податковий борг платників податків, що визнані банкрутами, за умови, що їх 
активів недостатньо для задоволення вимог; податковий борг фізичної особи, яку в судовому порядку 
визнано зниклою або померлою, а майна для задоволення вимог недостатньо [3]. 

Отже, проаналізувавши дане питання, можемо сказати, що існуючі підходи до класифікації 
податкового боргу поділяються на теоретичні та законодавчі. Перші мають значення з теоретичного 
погляду, тому органами адміністрування податків не використовуються, другі - поширені на 
законодавчому рівні та використовуються  податковими органами. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ 
 
Суб'єкт господарювання, який є платником податку на додану вартість (ПДВ), на дату виникнення у 

нього податкового зобов'язання [1, п. 201.1] складає податкову накладну та в законодавчо закріпленому 
порядку реєструє її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). 

Обов'язкові реквізити, які зазначаються в окремих рядках податкової накладної, визначені у абз. другому 
п. 201.1 ПКУ. Натомість, процедуру заповнення цього документа деталізовано Міністерством фінансів України [2]. 

Суб'єкти господарювання, які мають вантажівки, обладнані краном-маніпулятором, залежно від виду 
своєї діяльності, можуть використовувати їх як для здачі в оренду, так и для надання послуг перевезення.  

Зауважимо, що відомості про вид  діяльності  юридичних осіб [3, пп.1 п. 2 ст. 9] та фізичних осіб-
підприємців [3, пп. 6 п. 4 ст. 9] в результаті проведення державним  реєстратором встановлених законом [3] 
реєстраційних процедур містяться у  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань (ЄДР). 

Тому, вищеназваним суб’єктам господарювання під час укладання договорів та підписання 
відповідних актів із замовниками / орендарями, а також під час заповнення розділу Б табличної частини 
податкової накладної необхідно враховувати зареєстрований вид своєї економічної діяльності. 

Результати дослідження відомостей  наведених у графах 2, 3.2, 4, 5  розділу Б  податкових накладних, 
наданих суб'єктами господарювання  – платниками представлено у табл. 

 

Таблиця 
Особливості заповнення розділу Б податкової накладної 

Вид діяльності суб’єкта 
господарювання 

згідно КВЕД-2010  [4] 

Відомості розділу  Б податкової накладної 

опис 
(номенклатура) 
товарів/послуг 
постачальника 

(продавця) 

код послуги згідно 
з  ДКПП [5] 

одиниця виміру товарів/послуг [6] 

умовне 
позначення 
(українське) 

код 

77.11 Надання в оренду 
автомобілів і легкових 
автотранспортних засобів 

Робота крана - 
маніпулятора 

43.12 маш. год. 2908 

49.41 Вантажний автомобільний 
транспорт 

Транспортні 
послуги  

49.41 послуга _* 

* У разі якщо в графі 4 податкової накладної зазначено умовне позначення одиниці виміру, яка відсутня  в  
Класифікаторі системи позначень одиниць вимірювання та обліку [6] її графа 5 не заповнюється [2, пп. 3 п. 16]. 
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ОЦІНКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ 
 

У 2015 році на Саміті ООН зі сталого розвитку було визначено 17 глобальних цілей, яких світ має 

досягнути до 2030 р. Україна приєдналася до процесу реалізації зазначених цілей. У 2017 р. було 

оприлюднено Національну доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна», у якій, ураховуючи орієнтири 

глобального рівня, наведено цілі та завдання національного розвитку [1]. Досягнення національних цілей 

сталого розвитку можлива, якщо вони будуть реалізовані на рівні регіонів. Тому актуальним є моніторинг 

та оцінка реалізації Цілей сталого розвитку (ЦСР) на регіональному рівні.  

Метою цього дослідження є оцінювання рівня сталого розвитку Харківського регіону. Для 

досягнення цієї мети було визначено ключові індикатори та умови діагностування ЦСР, проведено 

розрахунки, за результатами яких зроблено висновок про рівень їх реалізації у Харківському регіоні. 

Дослідження складалося з таких етапів: 

1.  Визначено ключові індикатори для оцінювання реалізації ЦСР. Як ключові індикатори обрано ті, що 

відображають досягнення ЦСР та можуть бути ідентифіковані за даними моніторингового звіту [2, с. 17; 3]. 

2. Визначено цільові значення за індикаторами з урахуванням їх значень,  установлених у 

національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» [1]. 

3. Сформовано масив інформації щодо реалізації ЦСР у Харківському регіоні. Для реалізації цього 

етапу використано дані моніторингового звіту    «Цілі сталого розвитку. Україна, 2020» [3]. 
4. Розраховано коефіцієнти досягнення Цілей сталого розвитку за ключовими індикаторами. 

Формула розрахунку така: 

якщо індикатор належить до групи стимуляторів;

якщо індикатор належить до 

,  

групи дестимуляторів.,  
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ц
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ц

ф
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I
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де 
iK – показник досягнення значення цільового індикатору, коефіцієнт; 

цI
– цільове значення індикатора; 

фI – фактичне значення індикатора. 

5. Визначено рівень досягнення Цілей сталого розвитку у регіоні. Умови для ідентифікації цього 
рівня сформульовано, зважаючи на розробки з оцінювання прогресу на шляху реалізації ЦСР, наведені у 
публікації «Цілі сталого розвитку Україна. Добровільний національний огляд» [4] (табл. 1) 

 

 Таблиця 1 
Умови для ідентифікації рівня досягнення Цілей сталого розвитку у регіоні 

Показник досягнення Цілей сталого 
розвитку, K, коефіцієнт 

Висновок щодо рівня досягнення 
Цілей сталого розвитку 

0,0 ≤ K <0,2 Ціль недосяжна 

0,2 ≤ K <0,6 Низький рівень досягнення цілі 

0,6 ≤ K <0,8 Середній рівень досягнення цілі 

0,8 ≤ K < 1,0 Високий рівень досягнення цілі 

K ≥1,0 Ціль досягнута 

 Примітка. Складено на основі [4, с. 18] 
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Із дотриманням зазначених етапів проведено розрахунки щодо досягнення Цілей сталого розвитку в 
Харківському регіоні. Перелік індикаторів, використаних під час дослідження, наведено в табл. 2, 
результат розрахунку коефіцієнтів досягнення ЦСР –  у табл. 3. 

  

Таблиця 2 
Індикатори, використані під час дослідження досягнення Цілей сталого розвитку  

у Харківській області 

ЦСР Індикатор ЦСР Позначка 

Ціль 1. Подолання бідності 
Частка населення, чиї середньодушові еквівалентні сукупні 
витрати є нижчими за фактичний (розрахунковий) 
прожитковий мінімум, % 

І1 

Ціль 2. Подолання голоду, 
розвиток сільського 
господарства 

Споживання м’яса в розрахунку на одну особу, кг/рік І2.1 

Споживання молока та молочних продуктів у розрахунку на 
одну особу, кг/рік 

І2.2 

Споживання фруктів у розрахунку на одну особу, кг/рік І2.3 

Ціль 3. Міцне здоров’я і 
благополуччя 

Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом 
ВІЛ, на 100 000 населення 

І3 

Ціль 4. Якісна освіта 
Частка населення, яке повідомило, що за останні  
12 місяців користувалось послугами Інтернету, % 

І4 

Ціль 5. Гендерна рівність 
Коефіцієнт народжуваності у віці до 20 років,  
на 1000 жінок віком 15-19 років 

І5 

Ціль 6. Чиста вода та 
належні санітарні умови 

Частка скидів забруднених (забруднених без очистки та 
недостатньо очищених) стічних вод у водні об’єкти  
в загальному обсязі скидів, % 

І6 

Ціль 7. Доступна та чиста 
енергія 

Технологічні витрати електричної енергії в розподільчих 
електромережах, % 

І7 

Ціль 8. Гідна праця та 
економічне зростання 

Кількість потерпілих від нещасних випадків на виробництві, 
які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи 
більше, % до рівня 2015 року 

І8 

Ціль 9. Промисловість, 
інновації та інфраструктура 

Рівень охоплення населення інтернет-послугами, абонентів на 
100 жителів 

І9 

Ціль 10. Скорочення 
нерівності 

Співвідношення темпів зростання середньодушових загальних 
доходів 40% найменш забезпечених та всього населення, % 

І10 

Ціль 11. Сталий розвиток 
громад 

Кількість об’єктів культурної та природної спадщини, які 
включені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, один 

І11 

Ціль 12. Відповідальне 
споживання та виробництво 

Частка спалених та утилізованих відходів у загальному обсязі 
утворених відходів, % 

І12 

Ціль 13. Пом’якшення 
наслідків зміни клімату 

Обсяг викидів парникових газів, % до рівня 1990 року І13 

Ціль 14. Збереження 
морських ресурсів 

Частка скидів забруднених стічних вод у загальному обсязі 
скидів до морського середовища, % 

І14 

Ціль 15. Захист та 
відновлення екосистем суші 

Площа територій та об’єктів природно-заповідного фонду, 
тис. га 

І15 

Ціль 16. Мир, справедливість 
та сильні інститути 

Рівень довіри громадян до суду, % І16 

Ціль 17. Партнерство 
заради сталого розвитку 

Кількість проектів публічно-приватного партнерства, одиниць І17 

Складено самостійно за даними [3] 
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Таблиця 3  
Досягнення Цілей сталого розвитку у Харківському регіоні 

Індикатор  
ЦСР 

Фактичне 
значення 

Цільове значення (2020 
р.) 

Коефіцієнт Висновок щодо досягнення цілі 

І1 н/д 30,00 н/д н/д 

І2.1 52,00 61,00 0,85 Високий рівень досягнення цілі 

І2.2 203,90 270,00 0,76 Середній рівень досягнення цілі 

І2.3 55,60 65,00 0,86 Високий рівень досягнення цілі 

І3 22,30 30,90 1,39 Ціль досягнута 

І4 70,40 59,00 1,19 Ціль досягнута 

І5 11,80 20,00 1,69 Ціль досягнута 

І6 н/д 13,00 н/д н/д 

І7 н/д 11,00 н/д н/д 

І8 99,00 75,00 0,76 Середній рівень досягнення цілі 

І9 39,00 50,00 0,78 Середній рівень досягнення цілі 

І10 н/д н/д н/д н/д 

І11 н/д 9,00 н/д н/д 

І12 н/д 35,00 н/д н/д 

І13 н/д н/д н/д н/д 

І14 н/д 11,00 н/д н/д 

І15 н/д 6276,90 н/д н/д 

І16 н/д 35,00 н/д н/д 

І17 1,00 205,00 0,005 Ціль недосяжна 

Примітка: Н/д – немає даних. Складено самостійно за даними [3] 
 

У результаті проведеного дослідження встановлено, що значна кількість показників, що 
відображають реалізацію Цілей сталого розвитку на національному рівні, не представлена на 
регіональному рівні. Це унеможливлює однозначний висновок щодо реалізації Цілей сталого розвитку в 
Харківському  чи іншому регіоні. Із 19 індикаторів, обраних для дослідження, досягнення Цілей сталого 
розвитку розраховано тільки в розрізі 9 індикаторів, що відображають реалізацію 7 цілей із 17 
встановлених на національному рівні.  Відзначено, що в Харківському регіоні національних цілей сталого 
розвитку загалом досягнуто. Рівень їх досягнення характеризується лінгвістичними характеристиками 
«ціль досягнута» (цілі 3–5), «високий або середній рівень досягнення цілі» (цілі 2, 8, 9). Недосяжною 
визначено ціль 17, індикатором реалізації якої є кількість проєктів публічно-приватного партнерства.  
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АНАЛІЗ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
 

Невід'ємним атрибутом для кожної країни та важливим інструментом реалізації економічної та 

соціальної політики держави є державний бюджет. Питання наповнення державного бюджету завжди 

було й буде актуальним для України тому, що бюджетна система країни характеризується хронічним 

дефіцитом, в результаті чого державі не вдається в повній мірі забезпечувати всі потреби громадян. Через 

це доводиться залучати кошти зовні, таким чином збільшуючи обсяги державного боргу. Стан 

надходжень до бюджету впливає на виконання країною своїх функцій. 

Доходи бюджету - це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі 

(включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних 

установ), справляння яких передбачено законодавством України [1]. 

Згідно класифікації Бюджетного Кодексу України виділяють чотири основні джерела надходжень до 

Державного бюджету: податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та 

трансферти [1]. Динаміка їх надходжень до Державного бюджету України наведена у табл. 1. 

Із таблиці 1 можна побачити, що у середньому на 80% Державний бюджет України формується із 

податкових надходжень це означає неоптимальну структуру доходів бюджету, оскільки за європейськими 

нормами неподаткові надходження у структурі бюджету держави мають складати не більше, ніж 5% [2]. 

Частка податкових надходжень до Державного бюджету України у 2017 році 627,15 млрд. грн., або 

79,04%. У 2018 році їх частка зросла на 2,1% і складала 81,2% надходжень до бюджету. До Державного 

бюджету у 2020 році надійшло 1076,03 млрд грн, що на 77,68 млрд більше ніж у 2019 році. За підсумками 2020 

року податкові надходження склали 851,12 млрд грн. або 79,09% всіх доходів, що порівняно з 2019 роком 

більше на 51,34 млрд грн. 

На другому місці у структурі доходів Державного бюджету України займають неподаткові 

надходження. Обсяг неподаткових надходжень постійно змінюється – то в бік зменшення, то в бік 

збільшення. У 2020 році вони склали 212,96 млрд. грн, що на 26,21 більше, ніж у 2019. 

Динаміка доходів від операцій з капіталом та офіційних трансфертів протягом аналізованого періоду 

скоротилась і в 2020 році склали 0,08 млрд грн. та 031, млрд грн. відповідно.  
 

 

Таблиця 1 

Динаміка надходжень до Державного бюджету України протягом 2016–2020 рр., (млрд. грн.) 

№ Джерела надходжень 2017 2018 2019 2020 
Відхилення значень 2020 р.  

від 2019 р., млрд. грн.,% 

1. Податкові надходження 627,15 753,82 799,78 851,12 +51,34 

2. Неподаткові надходження 128,58 164,68 186,75 212,96 +26,21 

3. Доходи від операцій з капіталом 0,29 0,66 0,18 0,08 -0,10 

4. Офіційні трансферти 5,97 7,31 1,14 1,03 -0,11 

5. Всього 793,44 928,11 998,34 1076,03 +77,68 

Джерело: розроблено автором за даними [3] 
 

Детальніше розглянемо статтю доходів податкові надходження за 2020 р., оскільки податки є 

основним джерелом наповнення державного бюджету (табл. 2).  

Причиною зростання Державного бюджету слугувало збільшення у 2020 році порівняно з попереднім 

роком внутрішніх податків на товари і послуги на 36,85 млрд грн.; податків на доходи, податків на прибуток, 

податків на збільшення ринкової вартості – на 27,0 млрд грн.; податку на прибуток – на 8,94 млрд грн.; рентну 

плату та плату за використання інших природних ресурсів – на 5,73 млрд грн.; податків на міжнародну торгівлю 

та зовнішні операції – на 0,37 млрд. грн.  Разом з тим, відбулося зменшення обсягу інших податків та зборів – на 

0,54 млрд грн. Варто зазначити, що найбільшу питому вагу у податкових надходженнях у 2019 та 2020 роках 

займають внутрішні податки на товари та послуги  62,77 % та 63,32 % відповідно. 
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Таблиця 2 

Податкові надходження до бюджету України у 2020 р., млрд. грн 

№ Вид податку 
2019 2020 

Відхилення, % 
Сума Питома вага,% Сума Питома вага,% 

1. 
Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 

217,04 27,14 225,98 26,55 +8,94 

2. 
Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів 

46,75 5,84 52,48 6,17 +5,73 

3. 
Внутрішні податки на товари та 
послуги 

502,05 62,77 538,90 63,32 +36,85 

4. 
Податки на міжнародну торгівлю 
та зовнішні операції 

30,09 3,76 30,46 3,58 +0,37 

5. Інші податки та збори 3,85 0,48 3,31 0,39 -0,54 

6. Податкові надходження 799,78 100,00 851,12 100,00 +51,34 

Джерело: розроблено автором за даними [3] 
 

Таким чином можна зробити висновок, що провідна роль у забезпеченні виконання державної функції щодо 
регулювання економічних процесів належить податкам, які справляються до державного бюджету. У Державному 
бюджеті України податкові надходження займають в середньому 80%, тобто є найбільшою бюджетоутворюючою 
ланкою. У період з 2017 по 2020 роки загальна сума податкових надходжень зросла майже в 1.5 рази, але попри 
абсолютний приріст, їх частка у бюджеті є нестабільною. Це свідчить про те, що хоча й відбувається постійне 
вдосконалення оподаткування, фіскальний потенціал податків є невикористаним через податкові пільги, ухилення 
від сплати, недоліки в адмініструванні. податкову заборгованість. Для досягнення максимального ефекту в 
реалізації заходів податкової політики пріоритетність варто надавати таким, які сприяють економічному 
зростанню. а відтак – наповненню державної казни податковими надходженнями. 
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СУЧАСНА МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ 

 

Страховий бізнес України зазнає трансформацій, законодавчих змін та певних викликів і 

перетворюється на частину фінансового сектору країни, яка переживає перехід від адміністративного 

нагляду до ринкової економіки.  

З 1 липня 2020 року Національний банк України (відповідно до Закону України від 12.09.2019 № 79-IX) 

стає регулятором ринку небанківських фінансових послуг у фінансовому секторі, а саме страхових, 

лізингових, факторингових компаній, кредитних кооперативів, ломбардів та інших фінансових компаній.  

Однією з головних проблем розвитку ринку є довгостроковий перехід від системи, в якій держава 

забезпечує соціальні проєкти, до недержавної системи. Страховий ринок ще не адаптувався до соціальних 

потреб суспільства, не працюють система медичного страхування та національного пенсійного 

страхування, недорозвинені страхування життя, страхування від катастроф, комерційне страхування, 
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сільськогосподарське страхування та інші надзвичайно важливі види страхування. не в повній мірі 

виконують функції національної безпеки та захисту громадян. 

Державний нагляд за ринком фінансових послуг включає, зокрема, нагляд за фінансовими 

установами, нагляд за діяльністю учасників ринку фінансових послуг, а також за уповноваженими 

державними органами для вжиття заходів впливу. Відповідно до закону, державні установи та їх посадові 

особи, які здійснюють нагляд за ринком фінансових послуг, також здійснюють нагляд за дотриманням 

законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг для забезпечення реалізації політики країни 

щодо захисту прав та інтересів споживачів. До обов’язків Нацбанку, як регулятора, належать : 

1) перевірити, чи дотримуються фінансові установи та інші суб’єкти господарювання, які надають 

фінансові послуги, правил фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів; 

2) застосовувати заходи впливу за результатами розгляду справ про порушення прав споживачів 

фінансових послуг; 

3) розглянути вимоги споживачів, у тому числі чи є в договорі умови, що обмежують права 

споживачів фінансових послуг, та роз’яснити споживче законодавство, яке захищає права споживачів 

фінансових послуг; 

4) проводити роз’яснювальну роботу щодо захисту прав та інтересів споживачів у фінансових послугах; 

5) контролювати дотримання рекламного законодавства України у сфері реклами у сфері 

фінансових послуг та ін. 

Стратегічною метою Національного банку у сфері страхування є розвиток і підтримка 

платоспроможного, фінансово стабільного та конкурентного страхового ринку, забезпечення повного 

захисту прав споживачів, надання страхових послуг і продуктів, які відповідають потребам громадян і 

людей. Національний банк врахував основні вимоги законодавства ЄС, і Україна зобов’язана виконувати 

ці вимоги згідно з угодою про асоціацію з ЄС. Будучи членом Міжнародної асоціації органів страхового 

нагляду (IAIS), яка наразі налічує 150 держав, дотримуватися принципів для підвищення ефективності 

своєї функції як органу нагляду за страховим ринком. 

Нагляд за страховими компаніями та нагляд за банками буде орієнтованим на ризик. В основі ризик-

орієнтованого підходу лежать наступні принципи: принцип пропорційності; принцип перспективного 

погляду; принцип раннього виявлення та вчасного реагування; принцип професійного судження; принцип 

правової визначеності. 

Ключовим завданням моніторингу поведінки на ринку є справедливе ставлення страхових компаній 

до страхувальників та підвищення довіри населення до страхової галузі. Національний банк формулює 

статут про мінімальні вимоги до розвитку чесних ділових практик, а також інструменти нагляду та дії у 

разі незастосування передових практик. 

Національний банк заохочує страхові компанії брати участь у популяризації страхування та 

підвищувати обізнаність громадськості про переваги страхування через освіту, а також давати 

громадськості зрозуміти, що переваги страхування порівнюються з відшкодуваннями, передбаченими 

державою при настанні страхового випадку.  

Законодавча база розроблена на чіткій, лаконічній та сучасній основі, що в свою чергу створює 

належний фундамент для подальшого розвитку та зростання надійних страхових компаній та 

професійних перестрахувальників.  

НБУ з початком регулювання ринку страхування запровадив: 

1) посилення стандартів ліцензування, включаючи розкриття структури власності, кінцевого 

бенефіціарного власника страхової компанії, підвищення вимог до акціонерів та ділової репутації 

ключового керівного персоналу, а також процедур оцінки професійної придатності ключового керівного 

персоналу страхової компанії; 

2) визначення відповідальності кінцевого бенефіціарного власника за діяльність страхових 

компаній та професійних перестрахувальних компаній; 

3) формулювання вимоги до систем корпоративного управління та внутрішнього контролю; 

4) становлення вимоги до системи управління ризиками; 

5) посилення вимоги до прийнятності та оцінки якості активів, оцінки резервів, структури капіталу 

та рівня його достатності; 

6) формування системи раннього виявлення ризиків та своєчасного реагування; 

7) відновлення діяльності страхових компаній; 
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8) формулювання процедури реорганізації або виходу страховиків чи професійних 

перестрахувальників; 

9) встановлення вимог щодо обліку та звітності відповідно до МСФЗ; 

10)  формування регуляторної політики та нагляду за страховим ринком, відкритості та комунікації 

між регулятором та регулюючим органом. 

З метою забезпечення професіоналізму та прозорості діяльності страхових посередників 

Національний банк встановив вимоги до їх діяльності та регулярно контролює їх виконання. 

Національний банк вимагає від страхових посередників підтримувати належний рівень професійних 

знань та компетентності, бездоганну ділову репутацію та дотримуватись стандартів поведінки на ринку.  

Нацбанк запровадив процедури оцінки бізнес-планів компанії при видачі ліцензій, особливо 

доцільності їх реалізації. НБУ пред'являє вимоги щодо прозорості структури капіталу страхових і 

перестрахових компаній, аналогічні вимогам банків. Страхові компанії залучають кошти 

страхувальників, тому ефективне управління цими коштами та якість страхових послуг мають вирішальне 

значення для прибутковості страхових компаній. 

Система управління ризиками та внутрішнього контролю в цілому забезпечує виявлення, моніторинг, 

контроль, звітність та мінімізацію всіх основних ризиків діяльності страхової компанії з урахуванням її 

розміру, складності, типу, характеру бізнесу, організаційної структури та профілю ризику. 

Національний банк здійснює нагляд за фінансовим моніторингом відповідно до Закону України «Про 

запобігання та боротьбу з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (відмиванням грошей), 

фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї» з метою недопущення використання страхових 

компаній для відмивання коштів/фінансування тероризму». 

Нагляд у сфері фінансового моніторингу є ризик-орієнтованим. Національний банк перевіряє, чи має 

страхова компанія відповідну систему для належного виявлення, контролю та управління ризиками відмивання 

грошей/фінансування тероризму, зокрема для своєчасного виявлення підозрілих операцій клієнтів.  

Національний банк здійснює нагляд та огляд, зокрема системами корпоративного управління та внутрішнього 

контролю, системами управління ризиками, методами розрахунку технічних резервів, інвестиційної політики, 

нормативами достатності капіталу та ліквідності. За результатами комплексного нагляду та оцінки визначає 

інтенсивність комунікації зі страховою компанією щодо загальних результатів нагляду та оцінки. 

Особливе місце займає механізм врегулювання спорів зі споживачами, включаючи механізм аналізу 

та механізм відшкодування настання страхових випадків. Цей механізм має бути донесений до 

споживачів у доступній для розуміння формі, вчасно, з чітким терміном виконання. 

Отож, НБУ активно здійснює ризик-орієнтований пруденційний нагляд за фінансовими установами. 

Основною метою сучасної модель регулювання страхового ринку є оцінка поточної та майбутньої 

платоспроможності, а також визначення існуючих та потенційних ризиків платоспроможності на ранній 

стадії, щоб можна було вчасно вжити заходів.  
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ 

НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
 
На сучасному етапі важливу роль набуває проблема своєчасного забезпечення грошовими коштами 

дохідної частини державного бюджету. Вирішення цієї проблеми залежить від ефективності  діяльності  
ДПС України в контексті ефективності адміністрування податків,  а  також  від  розробки  науково  
обґрунтованої  системи  оподаткування,  котра  б  відповідала  нинішнім реаліям ,  забезпечувала  
зростання  податкових  надходжень  до  бюджету і збільшувала рівень збору податкових платежів [1]. 
Означене безпосередньо  стосується  ПДВ, де усі  заходи  реформування  стосуються  впровадження 
дієвих методів його адміністрування. 

Перед тим, як визначити шляхи подолання проблеми адміністрування ПДВ, визначимо власне 
основні проблеми адміністрування: 

- здійснення листування податкових органів з суб’єктами інформаційних відносин у письмовому 
вигляді, що збільшує паперове нагромадження, змушує витрачати кошти на конверти та марки; 

- великий термін реєстрації ПН в ЄРПН, який складає 15 календарних днів, що може призвести до 
відображення податкових зобов’язань постачальником і податкового кредиту покупцем у різних 
податкових періодах; 

- ПДВ є регресивним податком, який схильний підсилювати нерівність розподілу  населення 
країни за рівнем доходів і статками; 

- незважаючи на спрощення процедури добровільної реєстрації платником ПДВ, особам, що 
прийняли рішення про доцільність такої реєстрації, доведеться чекати більше 20 календарних днів для 
набуття даного статусу; 

- низький рівень надання податкових консультацій, що здебільшого зводиться до цитування норм 
ПКУ. 

Модель  ПДВ  не  відповідає  структурі  вітчизняної  економіки,  умовам  її  функціонування  та  рівню  
продуктивності.  ПДВ,  має  суттєві  недоліки,  які  поглиблюють як існуючі диспропорції в економіці, так 
й структурні проблеми  податкової системи України  безпосередньо.  Найголовніша проблема полягає  у  
тому,  що механізм формування і передавання за виробничими ланцюгами  податкового  навантаження з 
ПДВ спотворює стимули економічних агентів і, таким чином, деструктивно впливає на рівень 
продуктивності вітчизняної економіки [2]. 

Найбільшим викликом у адмініструванні ПДВ в Україні є незаконне бюджетне відшкодування ПДВ, 
ухилення від сплати податку, використання схем його мінімізації, основними з яких є: 

-вдосконалення податкових ям; 
-здійснення безтоварних операцій; 
-імпорт товарів/продукції на митну територію України за заниженими цінами; 
-здійснення нетипового/фіктивного експорту. 
Зазначимо, що більше 50% бюджетного відшкодування ПДВ отримує переробна промисловість, 

частка експорту якої є пропорційною такій  величині. При цьому дана галузь вітчизняної економіки 
створює лише 22% доданої вартості. Якщо поглянути вже на оптову торгівлю, то ми констатуємо, що  при  
частці  експорту  на  рівні  0,1%,  ця  галузь  отримує  біля  30%  бюджетного відшкодування! Така 
парадоксальна ситуація стає можливою завдяки  тому,  що  в  межах  ПДВ  тривалий  час  існують  схеми  
нетипового експорту [2]. 

Ухилення від сплати ПДВ у нашій державі також пов’язано із широким переліком пільг, зокрема 
операцій, що згідно ст. 196 і 197 Податкового кодексу України не є об’єктом чи звільнені від 
оподаткування, котрі суттєво знижують податкову базу . 

Напрями вдосконалення системи адміністрування ПДВ показано на рис. 
Більш детально проаналізуємо деякі напрями. 
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Рис. Напрями вдосконалення системи адміністрування ПДВ 

 

З метою запровадження реєстрації платників податкових накладних в Єдиному електронному реєстрі 
податкових накладних необхідно зменшити реєстраційний термін із 15 до 5 календарних днів, аби 
забезпечити відображення податкового зобов’язання продавця та податкового кредиту покупця в одному 
податковому періоді. 

Щодо забезпечення стабільності податкового законодавства то потрібно вносити зважені 
обґрунтовані пропозиції стосовно впровадження нововведень до Податкового кодексу України, 
підкріплені коментарями експертів та представників бізнесу стосовно необхідності змін, і прогнозом, 
зокрема аналітичним, очікуваних результатів. 

Пріоритетним вектором удосконалення адміністрування ПДВ є переведення листування органів ДПС 
України із платниками в електронний формат. Реалізація цієї пропозиції буде відбуватись таким чином: 
зобов’язати органи ДПС України надсилати усі документи у електронній формі тим платникам, хто уклав 
угоду про визнання електронних документів і звітує в електронній формі. Листи будуть надходити у 
Електронний кабінет платника податків та на електронну пошту. Доказом одержання даного листа буде 
автоматичне повідомлення щодо факту відкриття документів чи відправлення створеного власне 
платником аналогічного повідомлення.  

Певних змін потребує і порядок реєстрації платників ПДВ. По-перше, потрібно спростити реєстрацію 
новостворених суб’єктів господарської діяльності платниками ПДВ, зокрема надання їм змоги реєстрації 
платником одночасно із державною реєстрацією внаслідок проставлення відмітки у відповідній заяві. По-
друге, знизити строки здійснення добровільної реєстрації платником ПДВ до 3-х робочих днів після 
надходження реєстраційної заяви без інших додаткових умов, але залишити за даними платниками право 
вказати у заяві бажану дату реєстрації. 

Враховуючи існуючі структурні диспропорції податкової системи України, які призводять до 
регресивного розподілу податкових накладних за рівнем доходів, з однієї сторони, а з іншої – існуючі 
недоліки ПДВ, один з важливих заходів - зменшення нормативної ставки ПДВ з 20% до 15%. Це 
дозволить підтримати купівельну спроможність вітчизняних домогосподарств. Основний позитивний 
побічний ефект від цього полягає у створенні таких умов діяльності платників податків, за яких подальша 
діяльність на схемах формування фіктивного податкового кредиту стає економічно невигідною [2].   

Щодо бюджетного відшкодування, то потрібно впровадження єдиного реєстру заяв про повернення 
сум бюджетного відшкодування і окремого казначейського рахунку для адміністрування ПДВ із метою 
нівелювання корупційних чинників, вирішення проблеми розподілу грошових коштів між реєстрами, 
запобігання маніпуляціям зі сторони органів ДПС України, забезпечення прозорого, своєчасного 
повернення коштів платникам. 

Отже, можемо зробити висновок, висвітлені проблеми адмністрування негатинво впливають на 
процес адмністрування даного податку, результатом чого є значні ненадходження в дохідну частину 
державного бюджету України. Запропоновані нами напрямки позитивно вплинуть на процес 
адміністрування, що в результаті призведе до збільшення надходжень з ПДВ. 



29 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Баїк А. І. Особливості податку на додану вартість в Україні:  Проблеми та перспективи розвитку. 
Фінансово-економічні аспекти реалізації митної політики  України: Збірник тез доповідей та  матеріалів  
учасників  круглого  столу  студентського  Науково-практичного  гуртка  митної справи кафедри 
фінансового менеджменту. – 16 грудня 2020 р. – Львів: ФУФБ, 2020. – 98 с.   

2. Швабій К.І. Про недоліки ПДВ для економіки та Державного бюджету. URL: 
https://www.ndifp.com/1349/ (дата звернення 30.10.2021)  

 
 

Щурик А.А.,  
студентка кафедри комерційної діяльності і логістики 

Київського національного економічного університету 
 

КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У статті наведено результати дослідження поняття комерційної діяльності та особливостей її розвитку в умовах 

сучасного ринкового середовища. Глобальна економіка породила високий рвіень конкуренції на усіх ринках, а тому успішність 
підприємства напряму пов’язана з правильністю прийняття управлінських рішень в процесі ведення комерційної діяльності.  

На прикладі ТОВ «ХЕГЕЛЬМАНН ТРАНСПОРТЕ ЮКРЕЙН», дочірньої компанії одноіменної ТНК, що займається 
логістичними послугами ми проаналізуємо комерційну діяльність компанії та надамо практичні поради щодо оптимізації її. 

Ключові слова: комерційна діяльність, успішність комерційної діяльності, підвищення ефективності. 
 

Постановка проблеми. Одним з важливих чинників розвитку новітнього підприємства в умовах 
сучасної світової економіки є такі зовнішні впливи як інтернаціоналізація бізнес-процесів та глобалізація 
економіки в цілому, що змушує компанію шукати шляхи розвитку своєї діяльності з урахуванням 
особливостей розвитку господарської діяльності в світі. Саме відповідність всесвітнім тенденціям 
розвитку господарства дозволяє бути конкурентоздатним на ринку, збалансовуючи витрати та доходи та 
створюючи свій виробничий ланцюг з урахуванням потреб ринкового середовища в цілому. Методом 
досягнення цієї конкурентоздатності є саме зміни в комерційній діяльності підприємства, а тоу виникає 
необхідність її детального вивчення. 

Виклад основного матеріалу. Комерційна діяльність підприємства, фактично є основою 
життєздатності цього підприємства на ринку. Важливим етапом розгляду поняття комерційної діяльності 
є зосередження уваги на сучасному етапі розвитку цього поняття. 

В економічній теорії та практиці розрізняють різні підходи до поняття комерції, а питанням її 
детального вивчення займалися такі вітчизняні дослідники, як Ф.А. Крутинков, Ю.В. Пашкус і О.В. 
Місько. Серед закордонних економістів варто виділити роботи Б.Райзберга та А.Дайана. 

На нашу думку, комерційна діяльність являє собою неперервний процес придбання та розподілу 
ресурсів з метою їх обробки та продажу задля отримання прибутку у вигляді доданої вартості чи торгової 
націнки, що компанія вкладає в товар, а також цілий комплекс заходів, спрямованих на успішну 
реалізацію продукту підприємством. 

В сучасному розумінні поняття комерційної діяльності включає в себе широкий спектр функцій, 
серед яких: організаційні, товарні, маркетингові, торгові, аналітичні та закупівельно-реалізаційні. 

Фактично, комерційною діяльність можна вважати будь-яку діяльність з купівлі/продажу товарів чи 
послуг з метою отримання прибутку. В основі комерційної діяльності підприємств лежать певні 
структурні підрозділи, серед яких управлінський, маркетинговий, збутовий, відділ кадрів, фінансовий та 
виробничий. Всі вони мають певні функції та є невід’ємною частиною життєдіяльності компанії. 

Способи оцінювання ефективності комерційної діяльності прийнято розділяти за критерієм оцінки, 
тобто за показниками, за якими проводиться аналіз. До таких критеріїв належать: 

- фінансові (оцінка ліквідності, оцінка ділової активності) 
- маркетингові (оцінка мікро- та макромаркетингового середовища) 
- ринкові (оцінка товарної структури та цінової політики) 
- планові (оцінка виконання плану та відхилень від нього) 
- кадрово-виробничі (перевіка ефективності роботи виробничого сегменту) 
- управлінська (оцінка ефективності управління) 
Деякі види перевірки проводяться на регулярній основі (наприклад фінансові перевірки проходять 

щоріно на основі звітності, або управлінські перевірки, які проводяться на періодичвній основі для 
розуміння акціонерами напрямку розвитку компанії та прийняття рішення про подальше інвестування.  

https://www.ndifp.com/1349/
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Більшість перевірок проводяться для вдосконалення певної підгалузі кластера, адже часто буває так, 
що один з віддіів компанії починає демонструвати не найкращі результати, а тому виникає необхідність 
більш детального аналізу. 

Головною задачею управління оборотними коштами підприємства є максимально можливе 
скорочення тривалості їх обороту, через те, що від тривалості обороту оборотних коштів залежить 
величина необхідних підприємству коштів для здійснення процесу виробництва та реалізації продукції. 
Аналіз ділової активності демонструє, що коефіцієнти оборотності (як активів, так і капіталу) зростають, 
незважаючи на те, що зростають абсолютні величини активів, а також розміри власного капіталу. 

Внаслідок зростання показників оборотності знижується термін операційного циклу, що означає, що 
підприємство стає більш рухливим в економічному просторі і швидше отримує зароблені доходи з 
реалізації, а після оперативніше вкладає їх у виробництво нової партії.  

В процесі аналізу комерційної діяльності необхідно приділити увагу аналізу основних засобів. 
Особливо це стосується транспортного підприємства, адже основні засоби тут представлені вантажними 
автомобілями та причіпами, робота яких у поєданні з працею водіїв та логістів і є товаром, торгується.  

Висновок. В даній роботі нами було проаналізовано теоретико методологічні основи поняття 
комерційної діяльності, розглянуто погляди вітчизняних та зарубіжних вчсених на трактування даного 
питання та сформульовано власне визначення аналізованого поняття.  На нашу думку, комерційна 
діяльність являє собою неперервний процес придбання та розподілу ресурсів з метою їх обробки та 
продажу задля отримання прибутку у вигляді доданої вартості, що компанія вкладає в товар, а також цілий 
комплекс заходів, спрямованих на успішну реалізацію продукту підприємством. 
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ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА 1920-ГО РОКУ МІСТА КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО 

ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО 
 
Публікації в газетах подають оперативну інформацію про події, які відбуваються в місті, висвітлюють побут 

жителів та інформують про зміни в будь-якій сфері життя. Практика публікацій на сторінках газет офіційних 
матеріалів – наказів і постанов органів державної влади, документи політичних організацій – перетворюють 
пресу на своєрідну скарбницю джерел історичної науки, які різнопланово висвітлюють події [8,403]. 
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Дослідження періодики міста Кам’янця-Подільського поч. ХХ ст. знайшло місце в працях В. Галатира, 
І. Гарнаги, П. Губи та інших. Значна кількість матеріалів стосується періоду до 1920 р.. Ці доробки містять 
інформацію про різні видання і розвиток друкарської справи цього періоду та висвітлюють лише певну 
тематику періодики. 

Періодична преса 1920-го року є інформаційним джерелом досліджень в різних сферах діяльності міста 
того періоду. Адже традиційне розміщення відомостей суспільно-політичного, культурного, релігійного та 
освітнього життя на сторінках газет є безпосереднім та унікальним відображенням повсякденності. 
Розміщенні в газеті різноманітні реклама та оголошення дають можливість детально «прочитати» щоденне 
життя суспільства: скласти опис місцевості, розкрити суть діяльності певних установ, організацій та 
товариств та їх місцезнаходження, висвітлити актуальні питання різних сфер діяльності того періоду та 
дізнатись про відомих постатей нашого міста того часу. Проблеми, важливі питання, радісні та сумні новини, 
перспективи розвитку та певні перешкоди – саме таким було обличчя періодичної преси 1920 р.  

Ще з 1916 року в Кам’янці-Подільському виходив часопис Єврейської громади «Подольскій край», 
який висвітлював потреби місцевого єврейського населення, події у місцевому суспільно-політичному, 
державному та культурному житті [7,519]. В 1920 р. це видання було суспільно-політичною та 
літературною газетою, яка друкувалася щоденно російською та українською мовами. 

Щоденна демократична безпартійна газета «Наш Шлях» видавалася в місті з 1919 року[1]. Видання 
було насичене оголошеннями різного типу: про робочі вакансії, про прийом вихованців у семінаріях, про 
драми та п’єси в культурно-розважальних закладах міста. 

Вагому роль в проведенні політики радянської політики відіграли друковані настінні газети. З серпня 
1920 року в місті друкувалися щоденні настінні газети «Укроста»[2], яка передруковувала матеріали з 
газети «Правда» постанови Радянської влади. Значне місце в газеті відводилось фронтовому життю. Була 
також рубрика «Місцеве життя» із різними замітками та оголошеннями. Стінгазета вміщувала 
повідомлення з Одеси, Харкова, Москви та інших міст.  

З 1919 року в місті видавалась щоденна україномовна газета «Україна». Дане періодичне видання 
інформувало: про новини і телеграми з-за кордону; політичні вісті; новини церковного, академічного 
(університетського) життя; замітки з преси; містило короткі літературні твори або ж їх уривки[3].Цікавим 
є те що кожен номер мав довідник, який містив інформацію про діяльність та місце розміщення установ 
міста Кам’янця-Подільського.  

Наступне видання нашого міста 1920 року – газета «Трудова Громада» - українська селянсько-
робітнича газета, виходить з 1919 року щодня крім понеділків та післясвяткових днів[4]. Дана періодика 
містила офіційний відділ, новини міста, країни та з-за кордону, хроніку міста, листи в редакцію, замітки з 
інших періодичних видань.  

З вересня 1920 року друкувала ще одну щоденну періодику – газету «Слово». Проте, щотижневик «Слово» 
видавався ще в 1907-1909 році за участі М. Порша, В. Садовського, С. Петлюри у Києві [8,407]. Кам’янецька 
газета «Слово» була громадською, політичною та літературною газетою, яка видавалась українською мовою. 
Газета нараховувала 4 сторінки і містила офіційний відділ, де друкувалися накази Головної команди військ 
Української народної республіки та звернення до громадян та офіційні вісті по Україні і з-за кордону та 
неофіційну частину, де писали про місцеве життя, оголошення, лити в редакцію і короткі літературні твори. 
Цікавою інформацією для дослідника сьогодення є статистичні дані, що містились в газеті.  

У жовтні 1920 року світ побачило ще одне періодичне видання нашого міста «Червоний прапор»[5]. 
Періодика містила офіційні накази, економічні новини та різні вісті.  

В листопаді 1920 року після остаточного приходу більшовиків у місто, починають виходити «Вісті»[6] — 
орган Кам’янець-Подільського військового революційного комітету та Кам’янецького бюро КП(б)У. Газета 
містила вісті з фронту, вісті з-за кордону, вісті з усієї «Радянської федерації», відомості про партію та її програми, 
офіційні накази, постанови та звернення (деякі з них друкувались російською). В деяких номерах друкувались 
відомості з місцевого життя та оголошення (деякі також друкувались російською мовою).  

Досліджуючи періодичну пресу як джерело, слід мати на увазі, що на зміст газет та журналів, рівень 
повноти й об'єктивності вміщеної в них інформації впливали не лише кваліфікація авторів та редакційних 
працівників, а й умови, в яких видавалися друковані органи. 

Періодична преса відіграє важливу роль у творчому арсеналі історика та є джерелознавчою базою 
історичної науки. Адже в газетах та журналах міститься найрізноманітніші матеріали, необхідні при 
дослідженні різної тематики. У джерелознавчих працях періодичну працю здебільшого відносять до історичних 
джерел. Постанови, законодавчі акти та різні офіційні документи надруковані у газетах мають виняткове 
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значення для історика, як джерела про діяльність вищих органів влади. Особлива цінність даних періодичних 
видань полягає в тому, що в них систематизовано найважливіші акти тогочасної влади, які мають певне 
суспільне значення. До матеріалів преси джерельного характеру належить невелика хронікальна інформація та 
оголошення. Під рубрикою «Хроніка», зокрема, публікуються повідомлення про переміщення на провідних 
державних посадах. Оголошення повідомляють про певну подію чи факт. Це лаконічні нотатки, короткі або 
розгорнуті анонси про явища поточного життя. В цілому оголошення , опубліковані в пресі, є корисним 
джерелом при вивченні різних сторін громадського та культурного життя. В періодичній пресі також 
вміщується багато матеріалів не джерельного характеру, які не становлять первинної інформації про історичну 
дійсність. Крім літературних статей до них належать різні огляди та рецензії. Якщо вони написані на історичні 
сюжети, то підлягають не джерелознавчому, а історіографічному аналізу. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 
Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності. Вона має на меті 

створення комфортних умов навчання, за яких учень відчуває свою успішність, інтелектуальну 
спроможність, що робить продуктивним сам процес навчання. Сутність інтерактивного навчання полягає 
в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної взаємодії всіх учнів. Це спів навчання, 
взаємонавчання, де вчитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання. Вчитель виступає в ролі 
організатора, лідера групи. 

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне 
розв’язання проблем. У дітей молодшого шкільного віку дуже погано розвинене абстрактне мислення, 
зате переважає наочно-образне мислення. Для учнів цього віку притаманне правило: «Краще один раз 
побачити, ніж сто раз почути». При організації інтерактивних методів навчання до роботи включається 
слухова і зорова пам’ять, збільшується шанс задовольнити потреби різних учнів, чий спосіб сприйняття 
матеріалу може суттєво відрізнятися. Проте активації зорової і слухової пам’яті недостатньо.  

А саме під час інтерактивного навчання учні критично мислять, проводять дискусії, сперечаються, 
приймають рішення, емоційно спілкуються між собою, розв’язують різні проблеми. 

Щоб подолати ускладнення  в застосуванні інтерактивних технологій і перетворити боки їх на сильні, 
потрібно пам’ятати: 
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 Інтерактивні технології потребують певної зміни всього життя класу, а також значної кількості 
часу для підготовки як учнів, так і педагога. 

 Краще ретельно підготувати кілька інтерактивних занять у навчальному році, ніж часто 
проводити похапцем підготовлені «ігри». 

 Використовувати спочатку прості інтерактивні технології, а потім складні. 
 На одному занятті можна використовувати одну-дві інтерактивні вправи. 
 Використання інтерактивних технологій удосконалює фаховий рівень вчителя [3]. 
З огляду на вищесказане, учитель початкових класів має право та змогу вільно вибирати будь-який 

ефективний та раціональний, на його думку, метод, прийом і технологію навчання учнів. Та все ж Нова 
українська школа рекомендує ключовою для використання саме предметну інтеграцію, або технологію 
інтегративного навчання на основі синергетичного підходу до освітнього процесу. 

Саме інтеграція у вивченні навчальних дисциплін, на думку фахівців, найбільше сприятиме 
ефективності освіти в початковій школі. 

В сучасній педагогічній науці інтегроване навчання трактують як комплексний підхід до освітнього 
процесу і безпосередньо до уроку чи його частини без поділу на окремі дисципліни. В усьому 
цивілізованому світі технологія інтегрованого навчання є необхідною умовою для надання якісної освіти. 

В Державному стандарті початкової освіти інтегрований підхід та власне інтегрована компетентність 
учня визначені як можливість і здатність учня застосовувати знання, вміння, навички та способи 
діяльності для вирішення найширшого кола проблем, що належать до певних галузей та окремих 
навчальних предметів. Виходячи з такого визначення, освітній процес у початкових класах розглядають 
крізь призму загальної картини, а не ділять на окремі дисципліни. 

Варто зауважити, що теорія інтегрованого навчання давно прийнята на озброєння педагогами, але 
досі їй не надавали такого значення й уваги. Інтегровані уроки скоріше були приємним винятком, а не 
загальним правилом діяльності педагога, особливо в молодших класах. 

Часто можливий варіант інтегрованих уроків, які проводять одночасно двоє чи більше вчителів, оскільки 
різні предмети в початковій ланці освіти можуть викладати різні педагоги. На це потрібно додаткові зусилля 
в світлі синхронізації роботи на уроці та алгоритму їхніх спільних чи роздільних дій з учнями. 

Дуже близькою по своїй сутності до інтегрованого навчання є технологія формування критичного 
мислення в початкових класах. Вона зобов’язує до: 

 ведення дискусій та участі в них усіх учнів класу 
 виявлення власної думки учня 
 пов’язування нової інформації з уже вивченою 
 навчання учнів критично розмірковувати на основі вже вивченого 
 вміння поєднувати колективну та індивідуальну роботу. 
В середовищі педагогів-практиків цю технологію перш за все пов’язують з двома відмінними методами: 
«Мозкового штурму» 
1. це загальна дискусія з продукуванням найбільшої кількості ідей щодо вирішення проблеми, 

означеної вчителем, та їх фіксацією; 
2. немає запитань, доступні всі дитячі ідеї, учні згадують усе з минулих тем - ключові переваги методу. 
«Асоціативного куща (гронування)» 
1. передбачає не висловлювання ідей та інформації з минулих тем, а представлення образів, емоцій, 

почуттів з приводу предмета обговорення; 
2. йдеться про стимулювання асоціативного мислення. 
Широко вживаними в освітньому процесі в 1–4-х класах є ігрові технології. Нова українська школа 

також рекомендує до застосування: 
 ІКТ-технології - через демонстрацію та власну роботу на інтерактивній дошці, з ноутбуком, смарт-

телевізором, з прослуховуванням через навушники тощо, аби активізувати пам’ять і розумові процеси учнів 
 парно-групові технології 
 технології особисто зорієнтованого навчання 
 авторські технології відомих майстрів педагогічної праці 
 технології рівневої диференціації та інші. 
Усі вони при оптимальному застосуванні та поєднанні здатні значно підсилити ефективність 

освітнього процесу в початковій ланці й отримати гідний результат у вигляді комплексу не знань, вмінь 
та навичок, а компетентностей, необхідних для життя та подальшого навчання молодших школярів [5]. 
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Висновок. У будь-якому виді навчальних занять вчителі мусять застосовувати кілька методів 
навчання в різних комбінаціях. Застосування певних методів навчання залежить від завдання та умов 
кожного виду занять. Та все ж, варто зазначити, що інтерактивні технології значною мірою покращують 
сприймання навчального матеріалу та розуміння його учнями. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» 
 
У Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про вищу освіту», «Базовому компоненті 

дошкільної освіти в Україні», «Концепцiї державної системи професiйної орієнтації населення», 
«Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки» (2013), акцентовано на необхідності 
підготовки таких фахівців дошкільної освіти, які можуть  формувати гармонійну особистість дитини, 
добре володіють комп’ютерними технологіями та мають здатність створювати власні цікаві наукові та 
навчально-методичні проєкти. У «Концепції розвитку педагогічної освіти» (2018) пояснено: «Усі 
здобувані освіти мають отримати доступ до найсучасніших знань, які можуть бути опановані ними на 
відповідних освітніх рівнях, та освітніх методик (технологій), що потребує невідкладної належної 
підготовки та вдосконалення педагогічних працівників» [5]. 

Захист кваліфікаційної роботи здобувачами ступеня вищої освіти «магістр» є завершальним етапом 
навчання в закладі освіти. Це своєрідний підсумок їх тривалого навчання, результат самостійних наукових 
пошуків та здобутих практичних умінь та навиків. Захисту кваліфікаційної роботи передує довга і 
клопітка робота магістранта з науковим керівником  над  вибором теми, мети дослідження, пошуком 
відповідної літератури, розробкою структури та додатків до роботи.  

У сучасній педагогічній літературі пояснено, що «магістерська робота є кваліфікаційною працею 
наукового змісту, навчально-дослідного характеру, яка виконується студентом за обраною темою з 
актуальних проблем сучасної дошкільної педагогіки за матеріалами, зібраними за час навчання в 
магістратурі та у процесі науково-дослідної практики. Вона має підтвердити здатність виконавця 
самостійно здійснювати науковий пошук, використовуючи теоретичні знання і практичні навички, 
знаходити та формулювати проблеми, володіти методами та прийомами їх розв’язання, аналізувати та 
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узагальнювати науково-практичну інформацію»[4]. Від того, як магістрант зуміє представити свою 
роботу на захисті, залежить  оцінка його роботи.  

Нами було виокремлено два основних аспекти підготовки  майбутнього фахівця дошкільної освіти до 
представлення здобутків власних наукових пошуків: психологічний та організаційно-методичний.  

Психологічний аспект передбачає психологічну готовність здобувача до публічного захисту. 
Науковий керівник повинен пояснити, що на виступі перед членами державної екзаменаційної комісії  
студент повинен бути впевненим, відповідати лаконічно, дотримуючись правил етикету та норм 
літературної мови. Важливо підтримати молодого науковця, запевнити його, що захист буде успішним за 
умови його врівноваженості та спокою. Здобувач освіти повинен бути готовим до відповіді на додаткові 
запитання членів екзаменаційної комісіїпро етапи експериментального дослідження,  матеріально-
технічну базу закладів дошкільної освіти, особливості  проведення занять у ЗДО на початку та в кінці 
експерименту. Відтак перед захистом на засіданні кафедри слід провести попередній захист 
кваліфікаційних робіт, на якому розглянути наукову новизну, практичне значення, реалізацію основних 
завдань кожної магістерської роботи. 

Організаційно-методичний аспектпідготовки магістранта до захисту кваліфікаційної роботи - це  підготовка 
необхідних матеріалів для членів ДЕК. Здобувач повинен мати роздруковану наукову роботу, рецензію, реферат 
роботи, тези свого виступу До роботи науковий керівник  додає завдання, подання Голові ДЕК. Безпосередньо до 
виступу магістрант повинен підготувати тези, які представити у вигляді презентації чи постеру, де 
представлено категоріальний апарат дослідження та основні результати наукового пошуку.  

Текст виступу може супроводжуватися додатковими матеріалами (схемами, кресленнями, 
таблицями, діаграмами, графіками, слайдами, фото-, кіно- та відеоматеріалами, плакатами тощо), які 
унаочнюють доведення відповідних положень магістерської роботи, зроблених висновків та внесених 
пропозицій. Змістовним доповненням роботи є розроблені конспекти занять з дошкільниками, роздаткові 
матеріали для дітей,  дитячі вироби з природних матеріалів, лепбуки тощо, які свідчать про прояви 
креативності магістрантів у роботі з дітьми у процесі проведення дослідження.    

Варто акцентувати увагу присутніх на науковий новизні роботи. Позитивним аспектом є 
представлення творчого досвіду магістрантів. Так, наприклад, майбутні фахівці з дошкільної освіти 
можуть презентувати авторські ігри з дітьми, свої методичні  посібники з теми дослідження. 

У ході представлення формувального експерименту доцільною є демонстрація світлин з 
дошкільниками, на яких представлено використання  інноваційних технологій з дітьми. У ПВНЗ 
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» в  м. Рівне 
магістри на належному рівні представляють свої наукові здобутки. Наприклад, випускниця 2021-2022 р. 
Панкуліч Л. О. розробила цікаві завдання до роботи на тему «Педагогічні умови формування у дітей 
старшого дошкільного віку екологічної культури». У своєму виступі вона зазначила, що  під час 
прогулянок у ЗДО доцільно проводити з підгрупами дітей вправи «Чарівні перевтілення», «Запитай», під 
час екскурсії до парку слід  грати ігри «Каруселі», «Де ховається зайчик?», «Злови вітер» тощо. 

Захист магістерської роботи - це не просто «зачитування» концептуальних положень наукового 
дослідження, це демонстрація  педагогічної майстерності здобувача, його креативності, самостійного 
наукового пошуку, вмінь працювати з дошкільниками, це підсумок роботи всього науково-педагогічного 
колективу ЗВО, від якої значною мірою залежить готовність майбутнього спеціаліста до реалізації 
основних завдань дошкільної освіти в сучасних умовах розвитку українського суспільства.  
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ СВІДОМОСТІ УЧНІВ 

ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

Спрямованість освітніх закладів на розвиток особистості і на сферу моральних цінностей є важливим 

напрямом розвитку української системи освіти. Розвиток творчих можливостей людини, формування її 

моральної волі обумовлюють мету освіти, досягнення якої потребує умов для розвитку й збагачення 

пізнавального, емоційно-вольового і морального потенціалу особистості. 

Світогляд кожного представника молодого покоління й освітнього процесу визначається тим, які 

цінності беруться за основу, яким орієнтирам особистість надає перевагу. Доброта, любов, совість, 

справедливість, милосердя, чесність, правдивість, гідність, сумління, співчуття трактуються у традиційно-

християнському розумінні – як чисті і до яких потрібно йти все життя. Учений-гуманіст М. Шлемкевич 

доводив, що українська виховна традиція спонукала до виявлення духовності та гуманності людини, досягти 

ж високого рівня вдосконалення її моральності можна через формування християнського світогляду.  

Основою гуманізації особистості та освітніх закладів є усвідомлення християнських засад виховання 

всіма його суб’єктами. Виховання моральних якостей особистості є початком всякого виховання. Адже 

моральність складає здорову серцевину людини, яка засвоїла основи моралі та право на свою ідеологічну 

та політичну свободу. 

Слід зазначити, виховання учнів на засадах гуманізму становлять релігійне виховання, прийняття 

ними пріоритету ідеалів добра, становлення християнського світогляду людини. Структурним елементом 

цього світогляду, життєдіяльності людини та виховання є віра в ідеали добра. 

Важливе значення для гуманізації свідомості українських учнів мають шляхи утвердження духовних 

цінностей, пошук засобів формування людяності. Адже гуманізм як система поглядів на людину як 

найбільшу соціальну цінність та створення умов для її повноцінного життя, фізичного та духовного 

розвитку передбачає уявлення про абсолютність (беззастережність і безумовність – за Г. Васяновичем [1, 

с. 60]) моральних вартостей. Так створюється база для розширення й збагачення внутрішнього світу, 

змужніння та глибоке проникнення у світ моральних цінностей людини, що означає виконання нею 

життєвої ролі, а також розвитку та саморозвитку. 

Водночас, реалізуючи ідеї гуманізму у закладах середньої освіти, ми створюємо необхідні умови для 

самореалізації та самовираження особистості учня, гармонійного розвитку, відчуття себе та іншої людини, як 

вищої цінності в суспільстві. Цьому сприятимуть відкритість системи освіти, перенесення акценту з діяльності 

вчителя на діяльність учня, перехід від репродуктивного навчання до продуктивного, самоствердження 

особистості за умов педагогічної підтримки, перетворення позицій педагога та учня  в особистісно-рівноправні, 

творча спрямованість освітнього процесу, перехід від регламентовано-контрольованих способів організації 

навчального процесу до активно-розвиваючих. 

Так, В. Сухомлинський пропонує використовувати завдання творчого характеру, що орієнтують на 

перетворювальну діяльність, звертає увагу на творчий характер перетворювальної діяльності у випадку 

здійснення самостійного перенесення знань у нову ситуацію. Велике значення надає дослідницькому 

характеру інтелектуальної праці, називає її перетворенням оточення. З’ясування проблемних завдань, 

постановка задач дослідницького характеру фіксують зв’язок дисциплін із практикою та життям, що 

забезпечує успішну професійну діяльність учня в майбутньому і зобов’язує поєднувати у навчанні 

теоретичну роботу з практичною. 

До того ж, за В. Сухомлинським, активна діяльність, досягнення та усвідомлення істини є 

результатом особистих зусиль дитини: „Щоденно, на кожному уроці учень   повинен   щось   добувати   

власною   працею”   [2, с. 491], і треба допомогти кожному знайти себе, виявити себе в улюбленій праці, 

стати майстром – це, за В. Сухомлинським, альфа і омега виховання особистості й колективу [3, с. 566]. 
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Таким чином, ідеї гуманізму реалізуються шляхами закріплення норм людяності в учневі та 

формування його моральних цінностей, звільнення його від рабського мислення і побудови статусу 

суб’єкта, розвитку творчих для нього можливостей та врахування його індивідуальних особливостей. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У НАВЧАННІ 

ФІЛОЛОГІВ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 
 

Сучасна вища освіта повинна орієнтувати усіх учасників педагогічного процесу на цінності, які 

відповідають новим викликам інформаційного світу: спілкуватися державною та іноземною мовами, 

аналізувати потік інформації й вибирати з нього необхідне. Актуальності набуває підготовка 

кваліфікованих конкурентоспроможних філологів прикладної лінгвістики. 

Прикладна лінгвістика, як міждисциплінарна наука, що використовує сучасні засоби та технології 

комунікації, має на меті вдосконалення іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців. 

Формування професійної комунікативної компетентності у центрі дослідження низки науковців: Т. Денищич, 

Л. Кайдалової, Г. Кошонько, О. Курило, О. Літікової, К. Олександренко, Л. Пляка, І. Розман та інших. 

Використання засобів іншомовної комунікації в кінцевому результаті повинно реалізувати основні 

цілі під час підготовки та навчання філологів прикладної лінгвістики: 

- формувати у майбутніх фахівців загальні та професійні іншомовні компетентності; 

- ефективно використовувати вербальні та невербальні засоби іншомовної комунікації під час навчання; 

- заохочувати формування у студентів здатності до самоосвіти; 

- сприяти розвитку та активізувати широкий спектр пізнавальних здібностей майбутніх фахівців; 

- позитивно впливати на розвиток власної ініціативи та мотивації; 

- зміцнювати позитивне ставлення майбутніх фахівців до опанування іноземної мови; 

- сприяти розумінню та вирішенню важливих міжкультурних проблем. 

На думку авторів [1, с. 7], комунікація є процесом встановлення та розвитку контактів між людьми, 

який містить обмін інформацією. При цьому можна виділити наступні аспекти: зміст, мету та засоби. 

Зміст спілкування – інформація, яка в міжособистісних контактах передається від однієї людини до іншої. 

Зміст спілкування реалізується за допомогою вербального і невербального спілкування. Мета комунікації – 

це обмін думками, інформацією та індивідуальним досвідом. В свою чергу, засоби комунікації – це шляхи 

передачі інформації. Вербальна комунікація – це один з основних засобів людського спілкування, що 

відбувається за допомогою усної або письмової мови. Невербальна комунікація відбувається за 

допомогою жестів, поз, інтонації. Комунікація включає різні компоненти, такі як суб’єкти комунікації; 

засоби комунікації; потреби, мотивація, мета, способи взаємодії, результати комунікації. 

Аналізуючи засоби вербальної та невербальної комунікації, О. Курило та І. Розман формулюють їх 

функції, зокрема «словесні передають чисту інформацію, а невербальні – ставлення до партнера. Але їх 

слід розглядати не ізольовано, а в єдності, оскільки вони підсилюють взаємодію між співбесідниками. 

Дуже важливо вміти читати (розуміти) невербальні сигнали, оскільки вони здебільшого спонтанні, 

несвідомі, а тому – щирі. Поєднуючись з вербальними засобами, вони відтворюють реальну картину 
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ситуації мовлення. Важливо вміти досконало користуватися вищезазначеними засобами, оскільки це 

сприяє формуванню високої культури спілкування» [2, с. 117]. 

Комунікація підтримується певними засобами, які відіграють важливу роль та взаємодіють між собою. Слід 

взяти до уваги психолого-педагогічну систему розвитку професійної комунікативної діяльності майбутнього 

фахівця, до якої входять наступні структурні компоненти: мета; зміст навчальної інформації; засоби психолого-

педагогічної комунікації, тобто методи, прийоми, засоби навчання, організаційні форми; викладач; майбутні 

фахівці [3, с. 256]. До змісту навчання науковець відносить «наукову літературу за фахом, ігрові ситуації, 

проблемні завдання і рольові ігри, у межах яких формується професійна комунікативна компетентність фахівця. 

Наступний  компонент системи – засоби комунікації – реалізується за допомогою використання нових методів, 

прийомів і засобів навчання та контролю у вигляді підручників, аудіовізуальних посібників і комп’ютерних 

програм відповідно до конкретних цілей і змісту кожного практичного заняття» [Там же]. 

На нашу думку, засоби іншомовної комунікації є важливим компонентом формування складових 

професійної компетентності майбутніх філологів прикладної лінгвістики, й їхнє ефективне використання, 

в кінцевому результаті, повинно реалізувати мету навчання. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНІЙ ІНКЛЮЗІЇ 
  

Впровадження цифрових технологій в освітній процес дозволяє персоніфікувати подання числової та 

графічної інформації, особисто підібрати темп та модель навчання, зробити процес оцінки компетенцій 

об'єктивним та підвищити рівень методичного забезпечення навчального процесу.      Використання нових 

цифрових технологій під час планування інклюзивної освіти, орієнтованих на учнів, дозволяє звільнити 

резерви часу викладачів і забезпечити комфортне виконання рутинних процесів. Метою даної роботи є 

аналіз характеристик навчання, орієнтованого на учня, щодо їхніх потреб , які навчаються інклюзивно. 

Ключові слова: інформаційні технології, цифрові технології, цифрові освітні ресурси, інклюзивна 

освіта, комунікація. 

Вступ 

Нові тенденції у розвитку освітнього сектора, зумовлені трансформацією соціально-економічної 

структури суспільства та зміною ціннісних орієнтацій, актуалізують, зокрема, перехід до 

студентоцентрованої парадигми навчання[6]. Побудова нової системи індивідуальної освіти є актуальним 

завданням сучасної освіти не лише в Україні, а й у всьому світі. Враховуючи світовий досвід, реалії та 

традиції вітчизняної освіти дозволяє повною мірою задовольнити індивідуальні освітні потреби як учнів 

з особливими освітніми потребами, так і широких соціальних груп, які вимагають задоволення своїх 

освітніх потреб особливих підходів. 

Ситуація з пандемією COVID-19, відсутність соціалізації стала каталізатором впровадження та 

розвитку цифрових технологій. 

Розвиток інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) започаткувало зміни глобального 

масштабу, які у сфері освіти призвели до нової інтерпретації освітніх процесів. Модель навчання, 

орієнтована на викладача, яка наголошувала на головній ролі вчителя у передачі знань, була перетворена 
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на підхід до освіти, заснований на компетенціях, який фокусується на результатах освіти як такої. 

Найбільш ефективним методом реалізації компетентнісної моделі є навчання, орієнтоване на учня, коли 

в центрі освітнього процесу знаходиться людина, її здібності та схильності [2]. 

У дослідженнях вітчизняних та закордонних авторів можна знайти різні думки про теоретичні та 

практичні аспекти цифровізації. Так, канадський вчений з Університету Британської Колумбії Т. Бейтс у 

своїй книзі «Викладання в цифровому столітті» розповідає про фундаментальні зміни у знаннях та 

навичках, необхідних у новому цифровому столітті[7]. Він розглядає такі аспекти, як забезпечення якості 

цифровізації освіти, особливості підготовки та подальшої підтримки педагогів «цифрового віку», 

створення ефективного навчального середовища, де активно використовуються цифрові технології. 

Особлива актуальність досліджень є у сфері використання цифрових технологій в інклюзивній освіті. 

Німецькі вчені відзначають, що цифровізація освіти та впровадження сучасних технологій несуть з собою 

труднощі, але й надають нові можливості. «Цифрова інновація» допомагає готувати учнів різного віку з 

особливими потребами (інвалідів, мігрантів, людей з бідних сімей) до опанування компетенціями, які 

дозволять їм інтегруватися до суспільства. Крім того, вони відіграють важливу  роль у створенні 

ефективних, доступних та адаптованих навчальних середовищ в інклюзивних класах [8]. 

Інклюзивний формат освіти, що враховує особливі потреби конкретної людини, виник і почав 

використовуватися педагогами наприкінці минулого століття як ефективний спосіб соціалізації осіб з 

особливими освітніми потребами. Реалізація інклюзивної освіти потребує індивідуального налаштування 

навчального процесу, що також притаманно сучасним підходам до реалізації процесу навчання кожної людини. 

Для забезпечення якісного інклюзивного навчання ЮНІСЕФ закликає педагогів розробляти 

програми навчання, орієнтовані на учнів, використовуючи відповідні технології навчання, при цьому 

розробляючи індивідуальні навчальні програми для супроводження учнів з особливими освітніми 

потребами у процесі навчання [6]. Проєктування індивідуального інклюзивного навчання є складним 

завданням , і використання сучасних цифрових технологій може спростити, оптимізувати, прискорити та 

підтримати цей процес. Важливо розробити таку систему інформаційно-технологічної підтримки освіти, 

яка б враховувала особливі освітні потреби кожного учня з особливими потребами. 

На думку дослідників, сучасні цифрові технології дозволяють фахівцям, батькам та людям з 

особливими потребами забезпечити інформаційно-технологічну підтримку та супровід певних етапів 

інклюзивної освіти. 

Дослідники стверджують, що цифрові технології повинні використовувати результати аналізу 

освітніх даних для динамічної адаптації індивідуального освітнього маршруту у реального часі. Існує 

гостра потреба сформулювати принципи та правила побудови та використання таких систем навчання, 

які б супроводжували навчання людини з особливими потребами за допомогою цифрових технологій 

аналізу освітньої діяльності [5]. Вирішенню цього завдання сприятиме побудова інформаційно-логічних 

і структурних моделей інформаційно-технологічних процесів на підтримку освіти осіб з особливими 

потребами[1].    Важливою умовою реалізації ідей навчання під час проєктування систем інформаційно-

технологічної підтримки інклюзивного навчання, на думку дослідників, є, зокрема, індивідуалізований 

відбір змісту навчання з урахуванням психофізіологічних характеристик особистості[4].  

 У той самий час поточний ступінь психофізіологічного розвитку та рівень компетентності індивіда 

на кожному етапі навчання фіксується в індивідуальної освітньої траєкторії й певною мірою є відправною 

точкою   формування наступного рівня навчання.  

Результатом виконаної роботи є зміст навчання - певний набір компетенцій, які має отримати людина. 

Індивідуально підібраний набір психологічних, медичних, педагогічних методик та технологій для 

отримання певних компетенцій є частиною навчального плану, що рекомендується, який поєднує 

початкову та кінцеву точки процесу навчання.  

 Різні технології навчання задля досягнення окремих компетенцій дозволяє вибрати оптимальний 

набір психолого-педагогічних методів вивчення певного предмета. 

 Сьогодні більшість шкіл мають сучасні технологічні засоби навчання. При поводженні з 

інформацією та цифровою компетентністю пошук знань трансформується у знання та передбачає їх 

розуміння та передачу з використанням можливостей, що надаються новими технологіями. 

Висновок 

Впровадження цифрової освіти потребує глибокого осмислення концепції навчання у цифровому 

середовищі, високих вимог до освітнього контенту та методів оцінювання, аналізу засобів стимулювання, 
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включаючи забезпечення емоційного підйому під час освітнього процесу, методів створення ситуації 

успіху, додаткових довідкових матеріалів та багато іншого. 

Реформування системи освіти, включаючи інклюзивну освіту, вимагає від усього педагогічного 

складу адаптаційних та комунікативних навичок, що,  своєю чергою, накладає на них велику 

відповідальність в організації та підтримці освітнього середовища для учнів з ООП та організації навчання 

в інклюзивному режимі в інформаційно-освітньому середовищі. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. В умовах системних трансформацій сучасного суспільства та активізації 

процесів соціальної та професійної мобільності, з поглибленням поділу праці, кар’єра стає одним з 

основних [1, с. 9 ]. Управління кар’єрою повинно розглядатися як комплекс заходів які здійснюються 

командирами та кадровими підрозділами, щодо планування підготовки військовослужбовців та мотивації 

до проходження ними військової служби. Повинна бути можливість контролю службового росту 

військовослужбовця з урахуванням їх потреб, можливостей, здібностей. Планування кар’єрного 

зростання в Управлінні державної охорони України повинно передбачати проведення заходів з 

удосконалення індивідуальної професійної майстерності, навичок та виявлення певних нахилів кожного [3].  

Постановка завдання. Зважаючи на те, що існують різні критерії класифікації кар’єр, існують також 

і різні стратегії їх побудови [1, c.15-18]. 

Розвиток професійної кар’єри охоплює процес, етапи та завдання посадового зростання 

військовослужбовця від однієї посади до іншої [2].  

Вважаю, що в  Управлінні державної охорони України необхідно розробити та ввести в дію Порядок 

«Управління кар’єрою військовослужбовців які проходять військову службу за контрактом» Це 

дозволить військовослужбовцю чітко розуміти перспективи своєї подальшої кар’єри, а також показників, 

яких вони повинні досягти для просування по службі. Створити умови для якісного комплектування 

https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-convention
https://www.unicef.org/ukraine/uk/convention
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кадрами які зможуть виконувати завдання за призначенням та ефективно використовувати свій потенціал 

в разі індивідуального підходу до кожного. [4] 

Додатково це дозволить ефективно використовувати кадри зараз і в майбутньому, створивши 

професійний резерв. Варто зазначити, що людина, набуваючи нових знань, умінь і навичок, може відчути 

їх сприйняття професійним середовищем тільки після того, як їй підвищать кваліфікаційний розряд або 

збільшать оплату праці. До об’єктивних критеріїв належать: 

- підвищення по службі, 

- досягнення певного соціального статусу, 

- число змін місць і видів робіт. 

Суб’єктивні критерії пов’язані з ціннісними уявленнями суб’єкта про свою кар’єру з його 

побажаннями щодо того як вона буде складатися надалі.  

Висновок. Створення належної системи підготовки для  кар’єрного зростання військовослужбовців 

повинно стати одним із основних завдань в Концепції розвитку Управління. Командири і начальники 

повинні безперервно проводити роботу особисто та керувати роботою підпорядкованих їм підрозділів в 

питаннях підготовки військовослужбовців, підвищення їх професійного рівня. Кадровому підрозділу 

необхідно заздалегідь створювати резерв кандидатів для просування по службі. На жаль створення 

якісного резерву та управління кар’єрою може мати ряд недоліків а саме: 

- може підвищити ступінь суб’єктивізму під час прийняття командирами кадрових рішень 

стосовно конкретного військовослужбовця; 

- можуть виникнути випадки коли свідомо буде затримуватись процес просування по службі 

грамотних та добре підготовлених військовослужбовців. 

 Для цього необхідно розробити Порядок «Управління кар’єрою військовослужбовців які проходять 

військову службу за контрактом» передбачивши чесні та зрозумілі умови для ротації та просування по службі. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
 

Психологічний супровід, на сьогоднішній день, є одним із найважливіших компонентів системи 

освіти. Психологічний супровід створює сприятливі психологічні умови для повноцінного і повністю 

адаптивного взаємного виховання: дитина - мікросередовище, мікросередовище - дитина. Дана позиція 

психологічного супроводу дозволяє реалізувати закладені, у відповідному етапі онтогенезу, індивідуальні 

можливості розвитку особистості. 
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Умовою ефективної соціалізації дітей з особливими освітніми потребами розглядається інклюзивна 

освіта. Під інклюзивною освітою розуміється забезпечення рівного доступу до освіти для всіх, хто 

навчається з урахуванням різноманітності особливих освітніх потреб та індивідуальних можливостей. 

Концепція інклюзивної освіти базується на низці принципів, сформульованих вітчизняними та 

зарубіжними дослідниками [1; 2]. Серед провідних принципів назвемо: 

1. Морально-етичні принципи: принцип відновлення єдності людей на основі гуманності (кожна 

дитина, незважаючи на наявні у неї особливі освітні потреби, має право на навчання та виховання); кожна 

людина сприймається такою, якою вона є. 

2. Соціокультурні засади: принцип нормалізації (люди з особливими освітніми потребами мають 

право вести звичайне, властиве іншим людям життя, настільки, наскільки це можливо); принцип свободи 

вибору для всіх, як для звичайних учнів та їхніх батьків, так батьків дітей із особливими освітніми 

потребами; принцип добровільності участі у інклюзивних процесах. 

3. Психолого-педагогічні засади: принцип індивідуалізації (у центрі освітнього процесу цілісна 

особистість дитини); комплексний підхід до вивчення та розвитку дітей з особливими освітніми потребами, 

що передбачає взаємодію всіх спеціалістів освітньої організації з метою всебічної допомоги дитині. 

Виходячи з цих принципів, психологічний супровід необхідно розглядати як умову ефективності 

освітньої інклюзії дітей з особливими освітніми потребами. 

Освітня інклюзія - це певний етап у підготовці до звичайного дорослого життя, повноцінної участі 

дитини у житті соціуму. Не можна інклюзію в освіті розглядати лише як вирішення освітніх завдань чи 

як соціалізацію дітей взагалі. Інклюзія винна пронизувати всі щаблі освіти та готувати дитину до 

самостійного просування по життю із задоволенням загальних та особливих освітніх потреб. 

Комплексний психологічний супровід включає чотири основні модулі: 

- дефектологічний модуль – підвищення рівня загального розвитку учнів, заповнення прогалин 

попереднього розвитку та навчання; індивідуальна робота з формуванню недостатньо засвоєних 

навчальних умінь та навичок; корекція відхилень у розвитку пізнавальної сфери, підготовка до 

сприйняття нового навчального матеріалу; 

- логопедичний модуль – корекція порушень мови; 

- психологічний модуль – активізація вищих психічних функцій, підвищення можливостей 

самоконтролю, зміцнення соціально-психологічного статусу дитини; 

- соціально-педагогічний супровід батьків дітей.  

Саме психолог в закладі освіти організує реалізацію програми корекційної роботи у рамках основної 

освітньої програми. 

Зміст психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах освітньої інклюзії 

включає роботу за основними напрямами: діагностичним, корекційно-розвивальним, консультативним та 

інформаційно-просвітницьким. 

Діагностична робота включає: виявлення особливих освітніх потреб учнів при засвоєнні основної 

освітньої програми; вивчення соціальної ситуації розвитку та умов сімейного виховання дитини; 

вивчення адаптивних можливостей та рівня соціалізації дитини з особливими освітніми потребами; 

моніторинг динаміки розвитку, успішності освоєння освітніх програм. 

Корекційно-розвивальна робота полягає в: організації та проведенні індивідуальних та групових 

корекційно-розвивальних занять, необхідних для подолання порушень розвитку та труднощів у навчанні; 

корекції та розвитку психічних функцій, емоційно-вольової, пізнавальної та комунікативно-мовленнєвої 

сфер; розвитку форм та навичок особистісного спілкування у групі однолітків, комунікативної компетенції. 

Консультативна робота включає:  вироблення спільних обґрунтованих рекомендацій щодо основних 

напрямів роботи з учнями з особливими освітніми потребами, єдиних всім учасників освітнього процесу;  

консультування учасників освітнього процесу;  консультативну допомогу сім'ям дітей з особливими 

освітніми потребами;  консультаційну підтримку та допомогу учням з особливими освітніми потребами. 

Інформаційно-просвітницька робота: інформаційна підтримка освітньої діяльності учнів з особливими 

освітніми потребами, їхніх батьків (законних представників), педагогічних працівників; різні форми 

просвітницької діяльності, спрямовані на роз'яснення учасникам освітнього процесу питань, пов'язаних із 

особливостями освітнього процесу та супроводження учнів з особливими освітніми потребами. 

Отже, психолого-педагогічний супровід – це складний багатогранний процес, в якому створюються 

соціально-психологічні та інші умови для повноцінного розвитку особистості дитини з особливими 
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освітніми потребами в рамках її індивідуальних психолого-педагогічних та вікових можливостей у 

конкретному освітньому просторі. Він націлений на надання реальної допомоги дітям з особливими 

освітніми потребами в оволодінні знаннями, вміннями, навичками, у формуванні комунікативного досвіду у 

спільній діяльності, наданні впливу на успішність дитини у всіх видах діяльності (грі, навчанні, праці). 
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RESEARCH METHODS OF LINGUISTIC INDEXICALITY 

 

Nowadays one of the key issues in modern linguistics is the linguistic indexicality phenomenon. The research of 

this phenomenon is mainly carried out within the structural paradigm, which is based on the language consistency, 

its level hierarchy, systemic relations on all language levels, both variants and invariants of language units.  

Taking into account the peculiarities of linguistic indexicality research from the standpoint of structural 

approach, the most appropriate methods are the following: immediate constituents analysis, distribution analysis, 

corpus method, composition method and frame analysis.  

Immediate constituents method represents a set of procedures for presenting the syntax structure of the word-

group or sentence by decomposing it into ‘the whole’ and its constituents. In their turn, the components of its 

constituents can be further decomposed that is till the level of ultimate constituents. The result of each 

decomposition step is the distinction of binary structure consisting of the kernel (key element) and marginal 

element (i.e. dependent element), what aligns with the general rules of syntax structure. This method is highly 

useful when it comes to the research of the text’s clusterization, which is considered to be one of the key notions 

related to the linguistic indexicality phenomenon. Clusterization is generally defined as the division of text 

documents’ collection into groups based on the similarity of their content [1, p. 51]. Basically, the text is divided 

into separate parts (in other words the kernel and marginal element are distinguished). The main task of 

clusterization process is to define semantically combined texts in the multidimensional information space and the 

centres of clusters, which represent thematic rubrics. 

Distribution analysis lies in defining all possible positions of elements in relation to other elements at the same 

level. Distribution analysis is used for the research of special type of indexes – N-grams. 

Other two types of indexes will be studied with the help of corpus method. To those types of indexes belong 

inverted index and document-word matrix. Inverted index is the data structure, where for each word in the texts’ 

collection are distinguished all texts containing this word. Document-word matrix is the matrix, which describes 

the usage frequency of words in the texts’ collection [4, p. 28]. This method implies the creation of media texts 
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corpus, what enables the distinction of key words grouped by the frequency of their use as well as the search for 

texts, where the defined key words are used. 

Composition method focuses on the distinction of text’s parts, semantic centres; sequences analysis; structural 

interrelation between diverse structural text’s elements such as element, system, relation, hierarchy, opposition, 

model etc. Composition analysis method is used to carry out the research of the process of text’s linguistic 

indexation, which consists of five main stages [2, p. 91]:  

 collection of texts and meta information distinction;  

 texts’ index structures storage; 

 setting up the list of texts and providing users with this list according to their enquiry;  

 setting up markers containing meta information; 

 text’s linguistic analysis.  

Frame analysis which is based on the notion of ‘frame’. Frame is generally defined as the structure containing 

both verbal and non-verbal information types. Frame analysis is applied to determine the effective model of media 

text’s indexicality, what implies the structuring of notional and conceptual information. Concept’s structure is 

based on the five major types of frames [3, p. 399]: 

 substantive frame – describes the object by providing its qualitative, quantitative, locative and temporal characteristics;  

 actional frame – several objects are given different thematic roles; 

 possessive frame – demonstrates the relation of possession, content and appurtenance of part to a whole; 

 comparative frame – is represented by the subframes of identity, similarity and resemblance; 

 identification frame – personifies, classifies and specifies the object.  

All above mentioned research methods assist in studying the main aspects of linguistic indexicality 

phenomenon and revealing its key characteristics.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МОРАЛЬНИХ НОРМ НА ВІЙНІ ЗА П’ЄСОЮ 

БЕРТОЛЬДА БРЕХТА «МАТІНКА КУРАЖ ТА ЇЇ ДІТИ» 
 

Війна – це одна з найгостріших проблем сучасного світу, яка знаходиться у центрі уваги багатьох 

письменників, науковців та філософів протягом майже всієї людської цивілізації. В історії якої не існує 

теми більш актуальної, аніж тема війни та миру. 

Нажаль, сьогодні війна вважається головним помічником у питаннях вирішення різних політичних 

конфліктів, не дивлячись на те, що це явище породжує за собою тільки величезні руйнування, незлічену 

кількість загиблих людей, насильство, агресію, страх і проблему «виживання» в таких умовах. Разом з 

тим, французький філософ і соціаліст-утопіст Ш. Фур’є казав, що «мир – лише проблиск, лише 

сновидіння на кілька митей», вважаючи, що війна є вічним супутником людства [1]. В свою чергу, 

американський філософ і соціолог Е. Тоффлер в своїй книжці «Война и антивойна» стверджує що за 2340 

тижнів між 1945 і 1990 роками, на землі було лише три тижні миру без військових дій де-небудь у світі. 

Тому, називати роки після 1945 післявоєнними означає змішувати трагедію з іронією [2].  
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Війна змінює людей, і це не історія про появу внутрішньої сили. Частково тому, що ця сила, як 
правило, не є проявом добровільним. Таке явище як війна суперечить всім існуючим моральним законам, 
знищуючи все добре і прекрасне, що живе в душі людини, і відкриваючи дорогу лише бажанню помсти, 
страху, відчаю та зламаному духу. І навіть розуміючи всі ці наслідки, ми можемо спостерігати, що 
кількість «гарячих» точок на земній кулі, де розгортаються бойові дії, тільки зростає.  

Сьогодні наша країна проживає доволі важкі часи, продовжуючи обороняти свої кордони протягом 
майже восьми років. Молоді бійці гинуть за честь і свободу своєї країни, батьки чекають на своїх синів, 
дружини і діти мають надію на зустріч зі своїми чоловіками і батьками. В ситуації безкінечної війни наші 
солдати все ще намагаються зберегти все найкраще, що залишилося в них. Тему долі людства, його 
гуманістичних та моральних засад існування на війні я вважаю як ніколи актуальною, тому що саме 
сьогодні ми можемо спостерігати взаємодію людей, їх конфлікти поглядів через війну та її наслідки. І 
ніхто з нас не може сказати точно, який слід вона залишить в людських серцях. 

Німецький письменник Бертольд Брехт був послідовним пацифістом і ненавидів війну, вплив якої 
мав важливе місце у формуванні його як сильної особистості. Ще учнем гімназії, він прямо висловлював 
свою думку щодо «фанатичного» ставлення німецького суспільства до війни. В своєму шкільному творі 
на тему «Солодко та почесно вмерти за батьківщину…» Б. Брехт наголошував, що «такий вислів можна 
розцінювати як тенденційну пропаганду. Прощатися з життям завжди важко, у ліжку так само, як на полі 
бою, і особливо молодим людям у розквіті сил. Лише пустоголові дурні можуть зайти у своєму 
марнослів’ї так далеко, щоб говорити про легкий стрибок крізь темну браму, та й то лише до того часу, 
доки вони впевнені, що їхня смерть ще далеко» [3]. 

Через те, що в університеті майбутній драматург вивчав медицину, його було мобілізовано як санітара 
на Східний фронт, де вирувала Перша світова війна. Звісно ж, це вплинуло на світогляд молодої людини, 
Б. Брехт зміг своїми очами побачити всі ті негативні людські відносини і вади характерів, які породжує 
війна і які він буде засуджувати в подальшій творчості. 

Вистави Б. Брехта були наповненні антивоєнними і антифашистськими лозунгами, що створило 
велику кількість скандалів для драматурга. З приходом до влади фашизму він був змушений разом із 
сім’єю емігрувати з країни в країну, переховуючись від нацистської служби безпеки. Саме в цей час у 
1939 році, з’являється п’єса «Матінка Кураж та її діти» (нім. Mutter Courage und ihre Kinder) за історичну 
основу якої автор бере події Тридцятилітньої війни (1618-1648). Ця п’єса мала показати авторські ідеї 
пробудження класової свідомості та бажання боротьби задля змінення світу.  

В п’єсі «Матінка Кураж» Б. Брехт намагається застерегти суспільство від страшенних наслідків 
майбутнього, які вже чекають на нас. Автор намагається достукатися до звичайної «непримітної» людини, 
яка не має впливу на політичні ігри влади. Але як вважає сам драматург, саме наша позиція «смиренності» 
несе головну загрозу людству.  

Анна Фірлінг – головна героїня п’єси, носить прізвисько «Кураж» за свою сміливість та 
відчайдушність. Разом із трьома своїми дітьми Ейліфом, Швейцеркасом і Катріною, і фургоном, 
наповненим необхідним товаром, вона слідує за війною. Образ матінки Кураж наповнений безліччю 
протиріч: турботлива мати, яка губить майбутнє своїх дітей; жертва війни, яка має надію, що війна не 
припинить свого існування; людина з доброю душею, яка ненавидить цей світ. Протягом багатьох років 
образ Анни Фірлінг прийнято вважати символом слабкої людини, життя якої залежить від оточуючих 
обставин. Така людина «крутиться» як може, намагаючись вижити в цьому жахливому середовищі.  

Між початком історії, покладеною до сюжету п’єси, та її кінцем лежить відрізок часу протягом 
тридцяти років. С самого початку театральної дії матінка Кураж начебто каже війні «так», вбачаючи в 
цьому можливість заробити кошти та віднайти спокій та безпеку як для себе, так і для своїх дітей. Але час 
іде, змінюючи життя жінки лише в гіршу із сторін: вона старіє, втрачає всіх своїх дітей, коханця, немає 
змоги зберегти прибутки. Але ставлення до війни залишається незмінним – шлях з фургоном 
прокладається все далі, разом з надією на продовження війни. Тому що війна так само виступає єдиним 
сенсом її буття та страшним символом неминучої долі. В образі Кураж реципієнти відчувають всю суть 
війни: її цинізм і жадність. Жінка не обирає одну зі ворожнечі сторін; їй все одно, хто переможе, тому що 
в будь-якому випадку її мета – отримати свій зиск. 

Діти Кураж виступають її повною протилежністю. В їх образах закладено найкращі людські моральні 
якості – здобутки гуманізму. Старший син Ейліф несе в собі хоробрість, Швейцеркас – чесність, німа донька 
Катрін переповнена доброти і людяності. Але всі ці якості не виживають на теренах війни, навпаки – вони є 
чинником загибелі героїв.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Брехт намагається донести до читачів думку, що в умовах жорстокості, яка панує поруч з війною, все 

краще в людині губить її саму. На думку автора, саме матір винна в загибелі кожного з дітей: її азарт, який 

прокидається в процесі отримання прибутку, витісняє розуміння материнства. Інакше кажучи, 

намагаючись заробити гроші, вона тільки втрачає дітей. Сміливість старшого сина стає відправною 

точкою для народження жорстокості, чесність молодшого перетворюється на дурість, а німа Катрін стає 

доказом того, що люди ніколи не почують доброти, якщо перед їх очами жахлива війна: «Не будь занадто 

доброю, Катрін, не будь, бо й на твоєму шляху стоїть хрест» [4, с.13]. 

Кожного разу, коли Кураж потрібна своїм дітям, вона вирішує «робочі» питання, висуваючи їх на 

перший план. «Якби ви не подались до міста заробляти великі гроші, може, нічого б не сталось» – каже 

один із селян, коли жінка сидить біля тіла мертвої доньки [4, с.89]. Такими цитатами, час від часу, 

драматург показує своє відношення до вчинків торговки. Ще одним показовим моментом в п’єсі 

виступають слова самої Кураж: «Ейліфе, Швейцеркасе і Катрін, хай і нас так само роздере на шматки, 

якщо ми заглибоко встрянемо у війну». В якомусь сенсі, Анна сама пророкує собі те майбутнє, яке тепер 

має, коли дітей поруч вже нема і не буде, а війна все продовжується [4, с.10-11].  

Вважати Кураж поганим героєм є великою помилкою, тому що вона не має на меті згубити своїх 

«спадкоємців». Їй, як і будь-якій іншій людини, хочеться відчувати безпеку і не думати про те, як вижити 

наступного дня. Окрім цього, як мати вона сподівається, що війна не зачепить її дітей, але це не залежить 

від неї. І ці ідеї можна було б назвати допустимими, але ж благородність тут зміняється цинізмом, а 

«комерційні» бажання знищують прояви моральних почуттів.  

Бертольд Брехт підводить читачів до думки, що наші моральні цінності, які не змінюються протяг 

багатьох століть, повинні бути змінені. П’єса «Матінка Кураж та її діти» виступає не тільки символом 

фашистської Німеччини, але й інших країн, де люди проживають таку саму долю. В своєму «епічному 

театрі» драматург-новатор наголошував на прояві максимального реалізму, який допоможе не тільки 

показати справжню картину буття, але і викликати в глядачів бажання змінити цей світ. 

При створенні цієї історії, Брехт мав на меті показати людям, що прагнення кращого життя не може 

стояти вище моральних норм людини, що боротьба проти війни – це єдина можливість вижити. Його п’єса 

не являє собою історію з минулого, вона виступає попередженням для суспільства стосовно того, що нас 

може очікувати в майбутньому. Небезпека егоїзму і байдужого ставлення одне до одного ще може бути 

витіснена кращими духовними якостями, але чи зрозуміє це людство.  
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СЕМАНТИЧНА ТИПОЛОГІЯ ПРЕДИКАТІВ ФІЗИЧНОГО СТАНУ 

ЯК ОКРЕМОГО СЕМАНТИЧНОГО КЛАСУ 
 

Характерною ознакою розвитку лінгвістичної думки на сучасному етапі є полемізування щодо тлумачення 

семантики речення і його комунікативної будови. Серед відомих підходів до потрактування семантичного аспекту 

речення є вивчення його глибинної семантики, спроби виявлення співвідношення між висловленням та ситуацією 

тощо (І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, Н. В. Гуйванюк, Н. Л. Іваницька, В. І. Кононенко та ін.). Денотативно-

референтне тлумачення речення генерує пошуки співвідношення висловлення з об’єктивною дійсністю. 
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Узагальнюючи теоретичні засади та спираючись на новітні дослідження у галузі сучасного 

синтаксису, потрактовуємо просте неелементарне речення як висловлення, що номінує окрему ситуацію 

і повідомляє про неї, має граматичне значення предикативності й форму у вигляді семантичних та 

граматичних моделей, їхніх парадигм та комунікативних варіантів. Основним семантичним компонентом 

речення є предикат, який передає ознаки предметів чи відношення між ними і визначає місця для 

учасників ситуації – актантів (за визначенням Л. Теньєра), предикандумів (за С. Д. Кацнельсоном), 

глибинних відмінків (за Ч. Філлмором) та аргументів (за І. Р. Вихованцем) [4, c. 110-116]. 

Відправною точкою дослідження семантичної структури речення може слугувати вивчення 

предиката як організаційно визначального компонента, оскільки саме він зумовлює наявність інших 

компонентів і передбачає їхні семантичні функції. У сучасному мовознавстві відсутнє єдине положення 

щодо того, чи властива предикатам на позначення фізичного стану суб’єктна синтаксема. Зазвичай їх 

визначають як предикати безсуб’єктного зовнішнього стану. Предикативні слова прислівникового 

походження – це специфічна група дієслів, у яких граматично закріплена одноособовість і нівельована 

категорія виду, статус яких однозначно не визначений, а функції у побудові речення на рівні окремого 

комплексного дослідження в українському мовознавстві не висвітлені [2, c. 102-106]. 

До частиномовних предикатів входить лексико-семантична група слів, що містять у своєму значенні 

архісему ‘фізичний стан’ (холодно, тепло, млосно, погано та ін.). Характеризуючи предикати стану, 

акцентуємо увагу на їхніх диференційних семантичних і морфологічних ознаках з урахуванням того, що 

й досі не запропоновано єдиного витлумачення обсягу поняття “предикатна семантика фізичного стану”, 

немає послідовного значеннєвого розмежування станової семантики предикатних синтаксем різної 

частиномовної співвіднесеності, що унеможливлює семантичну типологію предикатів фізичного стану як 

окремого семантичного класу [6, c. 764-768]. 

Характерною особливістю предикатів фізичного стану особи є те, що їхня репрезентація 

ускладнюється конотаціями на кшталт аксіологічних, каузативних, емоційних, експресивних тощо. Так, 

у вислoвленні мoжуть пoєднуватися семантичні кoмпoненти стану й віднoшення, стану і якoсті, стану й 

процесу, стану й дії. У реченні Надійка змарніла, схудла, прибита тими нещастями, які сипалися на неї 

звідусіль (В. Козаченко) – пoєднання семантичних кoмпoнентів стану і якoсті [3, c. 202-204]. 

Ономасіологічний підхід до семантики стану уможливлює виділити класи слів, ізосемічною 

функцією яких є “називати” стан. Ці ізосемічні слова формують лексико-семантичні поля, які розуміємо 

як ієрархічно організовану систему лексичних одиниць, об’єднаних інваріантним значенням і поданих у 

мові певною поняттєвою сферою [5, c. 244-248]. 

Синтаксичні конструкції на позначення стану суб’єкта не обмежуються моносемічним значенням 

предиката фізичного стану особи. Зокрема, прислівникові моделі на зразок Мені холодно; Мені тепло; 

Мені боляче; Мені погано; Мені добре й под. можуть позначати як фізичний, так і психічний, емоційний і 

інші стани суб’єкта [4, c. 384-390]. 

Теоретичні узагальнення та основні результати дослідження семантико-синтаксичної структури 

речень з предикатом фізичного стану особи уможливлюють зробити такі висновки: 

1. Предикатами фізичного стану вважаємо ті мовні одиниці, що реалізуються у простому 

неелементарному реченні. 

2. Виявлено облігаторність експерієнсива – суб’єкта, що перебуває у фізичному стані та є 

невід’ємним компонентом структури речення. Елімінований суб’єкт на синтаксичному рівні є 

неелімінованим на семантичному рівні. 

3. Ізосемічні поля лексико-семантичного поля фізичного стану виражені прислівниками 

(предикативами), особовими та безособовими дієсловами, прикметниками, дієприкметниками, 

ознаковими іменниками, що розглядаються як експліцитні засоби вираження стану. 

4. Природа імпліцитно вираженого стану полягає в тому, що статальний смисл передається за допомогою 

не тільки ізосемічних лексичних та граматичних засобів, але й прихованих семантичних категорій. 

5. Релевантною ознакою фізичного стану є недоступність зоровому сприйняттю. Основною рисою 

стану, що відокремлює його від властивості, є тимчасовість, його нонконстантний, лімітований 

темпоральними рамками референт. 

6. Характерні предикативам стану ознаки детермінують змістову валентність предиката як 

конститутивного компонента структурної схеми висловлення, а також здатність типової пропозиції 

збагачуватися додатковими смислами. Суб’єкт, який відчуває, є першим компонентом структури ситуації 
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стану. Суб’єкт номінує експерієнсива, якого визначено пасивним й нецілеспрямованим, а предикат 

служить позначенням стану. 

7. Семантична специфіка больової зони зумовлює граматичні особливості предикатів, що її 

обслуговують. Тому поділяємо предикати фізичного стану на первинні (спеціальні), що належать до класу 

стативних предикатів та характеризуються певним набором морфологічних властивостей, і вторинні. Так, 

первинний предикат боліти не має так званої “чистої видової пари”, його перфективними корелятами є 

інхоативний дериват заболіти та лімітативний – поболіти. Вторинні предикати на позначення болю 

змінюють аспектуальний клас, тобто стативізуються стосовно вихідного, початкового нестатального 

значення. Предикат боліти не здатний репрезентувати позначення одномоментного болю в силу того, що 

семантика гомогенного стану не корелює з ідеєю миттєвості, раптовості. Саме тому на позначення 

миттєвого, раптового болю служать вторинні предикати, морфологічно марковані дієслівною формою з 

семельфактивною семантикою (кольнуло, стрільнуло) на позначення раптовості та ітеративною 

семантикою на позначення рекуративних станів (поколює, пострілює). Дуративна семантика 

простежується у реченнях на позначення фізичного стану особи з предикатами, вираженими дієсловами 

недоконаного виду. Предикати доконаного виду репрезентують перфективну семантику. Отже, на 

морфологічному рівні при переході з вихідної семантичної області у зону болю дієслівні лексеми 

фіксуються у формі з семельфактивною, ітеративною, дуративною або перфективною семантикою. 

8. Особливості семантики стану, комунікативні завдання, функціональна спрямованість реченнєвої 

синтаксичної конструкції з предикатом фізичного стану особи зумовлюють асиметрію кореляції семантико-

синтаксичної і формально-граматичної структури. Виокремлення структурних типів речень з предикатами 

фізичного стану ґрунтується на валентнісних характеристиках, що становлять основу для диференціації 

структурних типів відповідних синтаксичних одиниць. Спільними рисами для всіх різновидів предикатів є 

те, що своєю семантикою вони програмують облігаторне заповнення суб’єктної позиції у реченнєвій 

конструкції. Позиція детермінантів (локативних та темпоральних) залишається факультативною. Їхня 

заповненість/незаповненість залежить від контекстуальної достатності або інформативної надлишковості. 

Заповнення позиції поширювача може мати як релевантний, так і нерелевантний характер для реалізації 

семантики предиката, тобто поширювач також  належить до факультативних елементів. 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
(НА ЗАНЯТТЯХ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ») 
 
Сучасна освіта майбутнього педагога насамперед передбачає розвиток фахового потенціалу особистості. 

З іншого боку, вона покликана сформувати комунікативні вміння, які реалізовуються під час активної роботи 
в педагогічному колективі, пошуку оригінальних рішень у конкурентному інформаційному середовищі, 
вирішення конструктивних питань та конфліктних ситуацій. У цьому контексті в процесі реалізації освітньої 
програми особливе значення має навчальний курс «Українська мова за професійним спрямуванням». Саме 
він сприяє засвоєнню державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, удосконаленню фахових 
мовленнєвих умінь, усвідомленню національної самототожності, забезпечує високий рівень мовної культури 
вчителя. Таким чином, його мета – по-перше, ґрунтовні знання норм та особливостей офіційно-ділового 
стилю як необхідних мовних чинників професійної підготовки і практичної діяльності педагога, по-друге, 
повага до української літературної мови, а отже, формування національної гідності та патріотичних 
переконань. Майбутній вчитель – це передусім представник української інтелігенції, національно свідомої, 
професійно орієнтованої, творчо активної. 

Вважаємо, що курс «Українська мова за професійним спрямуванням» виконує низку важливих 
завдань: систематизувати знання про офіційно-діловий стиль української мови (жанри офіційно-ділового 
стилю, структурні елементи тексту документа, правила його написання, сучасні вимоги щодо 
оформлення, класифікація документів, їх призначення та ін.); у педагогічній діяльності керуватися 
Українським правописом (2019), бездоганно володіючи орфоепічними, орфографічними, лексичними, 
граматичними, пунктуаційними, стилістичними нормами сучасного українського, щонайперше ділового 
мовлення; удосконалювати вміння й реалізовувати навички оформлення і редагування різних видів 
ділових паперів: щодо особового складу (автобіографія, резюме), довідково-інформаційних (оформлення 
адреси, повідомлення електронної пошти, протокол та витяг з протоколу, анотація, рецензія, відгук, звіт 
та ін.), обліково-фінансових (розписка, доручення, акт, список, заявка), з господарсько-договірної 
діяльності (договір, трудова угода, контракт, декларація про доходи та ін.), організаційних і розпорядчих 
(положення, інструкції, постанова, ухвала, розпорядження, правила та ін.); дотримуватися етикету ділової 
комунікації, культури усного (форми ввічливості і протокольні вимоги під час телефонних розмов, 
ділових бесід і нарад, публічного виступу та ін.) і письмового (службові листи) ділового мовлення. 

Запровадження нової редакції Українського правопису (чинний із 30 травня 2019 року) актуалізувало 
проблему підвищення мовної компетентності педагога, розширення його мовних знань, зокрема, постійного 
інформування українського суспільства про основні зміни в сучасній мовно-писемній практиці, нові 
правописні правила, уніфікацію орфоепічних, орфографічних, словотвірних норм та ін. Українська 
національна комісія з питань правопису в цьому контексті зазначає: «Спадкоємність у мові – це зв’язок між 
поколіннями, які жили, живуть і житимуть в Україні. Пошук балансу між системними параметрами сучасної 
мови, з одного боку, й різночасовими прикметами української мовної традиції, з другого боку, – 
найскладніше із завдань, що поставали перед творцями національного правопису на кожному з етапів його 
розвитку. Нова редакція правопису є кроком до розв’язання цього завдання з позицій історичної й 
етнографічної соборності української мови й української нації» [1, с. 5]. Таким чином, викладач під час занять 
з українського ділового мовлення повинен допомогти студентам на основі засвоєння норм української 
літературної мови вивчити зміни в Українському правописі і вміти їх застосовувати як у повсякденному 
житті, так і педагогічному процесі, розкрити орфоепічні й орфографічні аспекти української мови, 
заохочуючи студентів до професійного самовдосконалення та регулювання мовної культури. 

У нових умовах розвитку національної педагогічної освіти, заґрунтованої в студентоцентризм та 
особистісно-орієнтоване навчання, зростає навчальна мотивація студентів, що зі свого боку спонукає 
викладача шукати й віднаходити шляхи активізації їхньої пізнавальної діяльності, а отже, підвищувати 
ефективність навчального процесу. Реалізуючи теоретико-пізнавальну і нормативно-практичну функції 
курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», він раціонально організовує лекційні та 
практичні заняття, самостійну й індивідуальну роботу студентів. Передовсім, на нашу думку, навчальний 
процес інтенсифікують сучасні інтерактивні методи і прийоми навчання, орієнтовані на формування 
їхньої професійної комунікативної компетентності. Творча співпраця викладача зі студентами 
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визначається взаємною зацікавленістю у досягненні високих результатів навчання. При цьому останнє 
має бути динамічним, чітко організованим, конструктивним, цікавим, а отже ефективним. Різноманітні 
методи, форми, види навчальних занять стимулюють пізнавальний інтерес, сприяють нагромадженню 
знань із певної теми, їх впорядкуванню та закріпленню. 

У системі професійної, найперше мовної, підготовки майбутнього вчителя методично доцільними 
вважаємо 1) групову навчальну діяльність та 2) організацію ігрового середовища. Групова генерація ідей 
(«злива ідей», «мозкова атака» або «мозковий штурм», «вулик», прес-конференція, дискусія у малих групах, 
опитування експертів, майстер-клас та ін.) забезпечує більш ефективну мовну підготовку студентів через 
удосконалення їхніх комунікативно-творчих (організація колективної роботи, адаптація в ній, 
співробітництво, самоконтроль, самооцінка і їх корекція, попередження і вирішення конфліктних ситуацій 
та ін.) й інтелектуально-логічних (вміння виділяти головне в проблемі, аналізувати і синтезувати навчальний 
матеріал) здібностей. Навчальні та рольові ігри, як-от, ігри-вправи, бліц-ігри, ігри-драматизації та ін., 
регулюють практичні мовні навички за допомогою розвитку інтелектуально-евристичних (вміння 
самостійно мислити, продукувати нові ідеї, фантазувати та ін.) і мотиваційно-творчих (пізнавальний інтерес, 
позитивний настрій, налаштованість на високий результат, творча активність) якостей особистості. 
Наприклад, у ході імітаційних ігор відтворюється діяльність певної організації, що проводить нараду чи 
засідання, під час яких обговорюються нормативні акти, ухвалюються постанови чи розпорядження, при 
чому студенти повинні знати протокольні вимоги щодо організації та проведення відповідних офіційних 
заходів, особливості ведення прийому відвідувачів, телефонної розмови, ділової наради, бесіди, дискусії. У 
ділових іграх корегується використання стійких мовних зворотів в усному діловому спілкуванні, 
функціональність міміки і жестів як невербальних засобів спілкування, інтонування сполучникових і 
безсполучникових складних речень та інших синтаксичних конструкцій із вставними словами, 
словосполученнями, реченнями, звертаннями. Ігри-вправи дозволяють вирішити навчальну проблему чи 
пізнавальну-суперечність. Так, вивчаючи жанри офіційно-ділового стилю, студенти з’ясовують причини 
відхилення від орфоепічних та орфографічних норм і шляхи усунення помилок у тексті документа, правила 
використання засобів милозвучності в ньому, особливості словозміни іменників та правопис відмінкових 
закінчень (в автобіографії або резюме), розділові знаки при відокремлених членах речення, службових 
частинах мови (в довідково-інформаційних документах), вживання типових мовних зворотів в офіційно-
діловому стилі, написання слів іншомовного походження, правильне використання займенникових форм та 
усталених займенникових зворотів у діловому листуванні та ін. 

Ефективність методів «аналізу конкретних ситуацій», «евристичних запитань», «майстер-класів», бліц-
гри та ін., на нашу думку, підвищується за допомогою широкого використання кейсів. Кейс спрацьовує лише 
тоді, коли інтригує, заохочує студентів до виконання завдання і реалізації окресленої викладачем мети 
заняття. У курсі «Українська мова за професійним спрямуванням» пропонуємо послуговуватися міні-
кейсами як ілюстраціями до теоретичного блоку проблем, які вони презентують. Прикладом є міні-кейс 
«Альтернативні моделі ділових перемовин», де окреслені два можливі сценарії офіційно-ділових 
переговорів: конфронтаційний, що передбачає протистояння учасників, кожен із яких налаштований на свою 
перемогу будь-якою ціною; б) партнерський, коли учасники шукають спільні взаємовигідні варіанти 
розв’язання проблеми. При цьому викладач цілеспрямовано організовує роботу з навчальним матеріалом у 
малих групах, загострюючи увагу аудиторії на практичній проблемі: запропонувати й умотивувати власний 
сценарій ділових перемовин. Обговорення проблемної ситуації відбувається у невимушеній атмосфері як 
відвертий обмін ідеями та поглядами, обґрунтування програми реалізації проєкту і розробки базової моделі 
перемовин. Такий підхід передбачає ґрунтовне засвоєння змісту конкретної теми, вимагає сформованих 
навиків застосування одержаних на практичних заняттях знань, комунікативної грамотності майбутнього 
педагога. Викладач лише координує хід обговорення, спрямовуючи його в конструктивне русло. У такий 
спосіб він удосконалює вміння студентів уважно слухати й адекватно сприймати інформацію, запобігати 
двозначності висловлювання, розвиває культуру сперечання, майстерність самопрезентації. 

Отже, формування компетентної мовної особистості на заняттях курсу «Українська мова за 
професійним спрямуванням» здійснюється через впровадження активних методів й інноваційних 
технологій навчання, його практичного спрямування, в ході чого формуються навички комунікативно 
доцільного використання засобів української мови з дотриманням етикету ділового спілкування. 
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КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ 

ПИСЬМЕННИКА В ПЕРЕКЛАДІ 
 

Перекладачу важливо знати критерії визначення адекватності відтворення ідіостилю письменника 
для якісного перекладу, але поняття ідіостиль почали активно досліджувати в XX столітті, а тому і 
критерії його відтворення в перекладі не досить досліджені. Критерії визначення адекватності 
відтворення ідіостилю письменника в перекладі є актуальною темою, адже не вистачає єдиного переліку 
критеріїв, різні науковці використовують різні критерії через те, що поняття ідіостиль тільки формується 
і науковці також мають різні варіанти його визначення та різні варіанти його аналізу.  

На думку М. Д. Альошиної, «необхідність збереження стилю і колориту оригіналу має велике 
значення, адже їх втрата  може   створити   хибне   враження   у  читача». Звісно, враження від тексту 
залежить від перекладача. Якщо перекладач додає зайві художні засоби, це помітно при аналізі і не може 
бути оцінено як гарна робота.  

Окрім того, зміна стилю при перекладі вважається показником неякісності. Згідно з В. Коптіловим 
«елемент стилю художнього твору в перекладі повинен відповідати системі стильових засобів оригіналу» 
(Цит. за Альошина 55). Також, на думку Альошиної М. Д., не слід перекладати стилістично забарвлений 
текст нейтральним стилем, щоб не стерти колорит (Альошина 55).  

Згідно з В. О. Голодніковою «перекладачеві необхідно підшукати в мові перекладу такий відповідник, 
який буде найближчим за змістом і тональністю до оригіналу»  (Голоднікова 11).  

Крім правильної передачі сенсу перекладач має завдання знайти еквіваленти художнім засобам (Данік та 
Годиною-Арюпіною 36). Іноді перекладач компенсує незнайдені еквіваленти великою кількість художніх 
засобів. За М. Д. Альошиною «особливою є тенденція до надмірного увиразнення   стилістичних   засобів 
оригіналу   в   перекладі,   заміни   стилістично нейтральних   одиниць   стилістично   маркованими» під час 
одомашнення» (Альошина 57).  

Згідно з В. В. Васильченко, «при перекладі будь якого художнього твору перекладачу перш за все 
необхідно визначити, чи хоче він принести читача до оригіналу, чи навпаки, оригінал до читача» (Цит. за 
Васильченко 21). Тож, перекладач обирає між доместикацією і форенізацією. Також, невдалим вважаємо 
дослівний переклад. 

За М. Д. Альошиною «мінімальним критерієм еквівалентного перекладу – викликати еквівалентну 
реакцію» (Цит. за Альошина 55). Окрім того для вдалого перекладу важлива або схожість письменника 
та перекладача, або великий інтерес перекладача до твору і бажання дослідити ідіостиль автора.  

Крім того, на критерії адекватності відтворення впливає те, який твір -– поетичний  чи прозовий. На 
думку В. В. Васильченка, «при перекладі необхідно зберегти елементи зовнішньої та внутрішньої матриць 
вірша», якими є «наявність (або відсутність) еквілінеарності, вокалічна або консонантна рима, чоловіча чи 
жіноча рима, характер римування, збереження чи незбереження кількості строф, повторення», « зміст одного 
рядка», «сукупність різних стилістичних засобів автора», якими є  «метафора, метонімія, евфемізм, 
синекдоха, іронія», «прагматичний підтекст», «образи авторського твору», наявність eвфонічної, звукової, 
асонансної, дисонансної, мелодійної структури віршованого твору (Цит. за Васильченко 25). Таким чином, 
при аналізі адекватності відтворення індивідуального стилю поетичного тексту слід проаналізувати 
«кількість рядків, характер римування, тип рими, віршовий розмір» (Цит. за Васильченко 25). 

Також, для аналізу ідіостилю письменника слід знайти домінанти (Голоднікова 11). За О. Величенко 
та Є. Шилова критеріями адекватності вибору перекладацькиї трансформацій задля передачі картини 
світу є: «відношення; рівнозначності; підпорядкованості; контрадикторності; перехрещення»  
(Величенко, Шилова 443). Що цікаво, на думку О. О. Касьяненко, картина світу впливає на положення і 
мислення пе6рсонажів (Касьяненко 3).  

Для аналізу адекватності відтворення ідіостилю під час перекладу за В. О. Голодніковою має бути 
виконаним «порівняльно-зіставний аналіз домінантних компонентів авторського ідіостилю в тексті оригіналу і 
тексті перекладу» (Голоднікова 8). В. О. Голоднікова використовує кількісний підхід під час даного методу.  
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Отже, якщо зміст, стиль, атмосфера, світогляд, домінанти, концепти автора  відображені в перекладі 
вдало, вони викликають еквівалентну реакцію читача. Перекладачеві слід або бути схожим на автора, або 
слідкувати за відсутністю додавання свого стилю.  

Критерії адекватності відтворення індивідуального стилю автора: еквівалентна реакція, збереження 
тональності, схожість між перекладачем і письменником, збереження елементи зовнішньої та внутрішньої 
матриць у вірші, передача картини світу, рівень відсутності додавання додаткових художніх засобів.  
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викладач іноземної мови ВСП РФК НУБіП України 

 
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
З розвитком сучасного суспільства, нових технологій у нас виникла потреба в оволодінні іноземною 

мовою. Подорожуючи, купуючи імпортні речі, користуючись інтернетом, слухаючи улюблені пісні, ми 
відчуваємо потребу у вивченні іноземної мови. Майже у всіх сферах нашого життя в більшій чи меншій 
мірі використовується іноземна мова. В умовах сьогодення знання мов є необхідним критерієм у побудові 
успішної кар’єри, спілкуванні з іноземними партнерами, для навчання за кордоном, для необмеженого 
доступу до інформації, вивчення історії та культури інших країн. І важливість вивчення іноземних мов, а 
особливо англійської, тільки зростає. 

Проте, майже кожен стикається з певними труднощами при вивченні мови. Насамперед це страх - чи 
маю я здібності для вивчення мови, адже потрібні оригінальні підручники, кваліфіковані вчителі, 
спілкування з носіями мови і, звичайно, багато часу. Але це, в основному, відмовки. Так, вивчення мови - 
це нелегкий і тривалий процес, який вимагає терпіння і зосередженості і головне - мотивації, відсутність 
якої і стає однією з проблем при вивченні мови. Рівень мотивації навчальної діяльності є одним з 
визначальних факторів успішного оволодіння учнями іноземною мовою. Високий рівень мотивації може 
компенсувати низький рівень знань, тоді як низький рівень мотивації не може бути компенсований будь-
яким іншим компонентом, який визначає та впливає на рівень розвитку умінь та навичок.(1)  

Труднощі із сприйняттям іноземної мови на слух знайомі всім. Особливо, якщо людина говорить 
швидко, з певним акцентом, у людей починається паніка - я нічого не розумію. Але це проблема багатьох, 
адже найбільш освічені люди не завжди стовідсотково розуміють значення кожного слова, особливо коли 
вживаються спеціальні терміни. Практикування в аудіюванні, використання різних способів розуміння 
текстів на слух, перегляд фільмів, прослуховування новин допоможе впоратись із цією проблемою. 

Відсутність систематичності теж є однією з проблем у вивченні мови. Велика кількість дисциплін у 
навчальному закладі, нестача часу, втома не дають можливості займатися мовою регулярно. Однак з 
появою інтернету учень має можливість у будь-який зручний для нього момент скористататись відео та 
аудіо уроками. Можливість спілкування з носіями мови, велика кількість мультимедійних файлів, цікаві 
завдання та тести для самоперевірки допоможуть удосконалити знання учнів. 

http://confcontact.com/2014_04_25edu/53_Kasjanenko.htm
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Незнання граматики нівелює всі інші досягнення учня при вивченні мови. Адже говорити правильно 
і зрозуміло ми зможемо лише за умови досконалого знання граматики. Але не треба думати, що вивчивши 
всі правила граматики, ви будете говорити ідеально. Граматичні правила важливі, але потрібно також 
читати, слухати і запам’ятовувати природні англійські фрази. Найкращий спосіб – це вивчення базових 
правил, а потім освоєння граматики англійської мови  в процесі активного спілкування. Тобто, усі навички 
варто тренувати одночасно. На жаль, через обмежену кількість аудиторних годин, виділених на вивчення 
мови, високу наповненість груп, у яких зовсім відсутній індивідуальний підхід, викладач не має 
можливості приділити достатньо уваги саме граматиці. 

В наш час, на превеликий жаль, основним і головним методом вивчення іноземної мови в школі, як і 
раніше, залишається граматико-тематичний: тема, до неї лексика і відповідний граматичний матеріал. 
Оскільки будь-яка перевірка якості навчання пропонує тільки письмові завдання, то складається 
враження, що головне і основне – це написати без помилок контрольну роботу. Вважається, що якщо 
учень написав речення, то він з легкістю застосує його в мовленні. Не варто дивуватися, що і сам вчитель 
у більшості налаштований на письмове мовлення (вважаючи, що так безпечніше на випадок перевірки), 
до того ж це один із способів тихого і спокійного проведення уроку. 

Якісне вивчення іноземної мови неможливе без практики спілкування, адже можна вивчити напам’ять 
багато слів, “зазубрити” правила, а говорити учень не може. Набуттю навиків спілкування сприяє створення 
викладачем комунікативної ситуації, яка буде стимулювати спілкування студентів, а також навчання через 
виконання групових мовних завдань. Також рекомендовано використання автентичних відеоматеріалів. 
Доречним є використання відеоматеріалів для диференціації знань студентів, адже такий вид навчальної 
діяльності є однаково цікавим і сильнішим, і слабшим студентам, які можуть зрозуміти дещо краще за 
допомогою перегляду, ніж почути використовуючи лише аудіювання.(2)  

Існують ще й інші чинники, які викликають певні труднощі при вивченні іноземної мови: різний 
рівень підготовки учнів у групі, переважання у програмі самостійної роботи, до якої учні не готові, 
короткий термін вивчення іноземної мови, недостатня забезпеченість навчальними посібниками для 
певних спеціальностей, відсутність комп’ютерного обладнання, лінгафонних кабінетів. 

Отже, проблема є досить складною, тому вимагає комплексного підходу з боку держави, закладів 
освіти різного рівня, викладачів іноземної мови, а також безпосередньо школярів та студентів. Вивчення 
будь-якої іноземної мови розкриває перед нами нові можливості, робить багатшим наш  духовний світ. 
Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де спілкування іноземними мовами та 
обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого значення. Знання мов сприяє покращенню 
соціально-економічних стандартів не лише кожної окремої людини, а й нації в цілому. Доведено, чим 
більше громадян вільно володіють англійською мовою, тим більшу конкурентоспроможність має 
національна економіка. Тому неефективність викладання іноземної мови сьогодні є великою проблемою 
не лише закладів освіти, а й країни в цілому. 
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COMPARISON OF SLANG WITH JARGON AND CANT 
 

Slang is a concept that has been controversial for many decades and remains the same. There are a great many 

interpretations and variations of its definition and researchers disagree on its characteristic differences from other 

types of colloquial vocabulary. 
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Many scholars agree that the main problem is the definition of slang itself. Until lexicographers give a clear 

definition of this concept, there is little that can be done to linguistically analyse a given type of vocabulary or to 

study its historical change. However, one of the problems of lack of definition is that slang units are characterized 

by such features as short duration and vagueness, which can be applied to other groups of vernacular vocabulary. 

One of the problems that researchers face is the distinction between jargon, cant and slang.  

In order to concretize the direction of our further study, the most common definition of slang is taken from 

the online Oxford Advanced Learner's Dictionary as a basis: «slang is very informal words and expressions that 

are more common in spoken language, especially used by a particular group of people, for example, children, 

soldiers, etc. » [1].  As can be seen from the definition, slang is a broad term. Because of its terminological meaning, 

the concept of slang is often equated with a reduced vocabulary such as jargon, cant and rarely dialect. However, 

a large number of researches on this issue prove that these phenomena have many differences. 

In English linguistics, the term 'jargon' was used as a synonym for slang until the early 20th century. However, 

according to E. Partridge, it is better to call scientific and technical terminology and professional vocabulary as 

'jargon' [2]. Most definitions of the term boil down to the fact that this type of vocabulary is peculiar to a certain 

social and professional group. It can be suggested that jargon contains three essential elements:  

1. It reflects a particular profession or occupation.  

2. It is pretentious, with only a small kernel of meaning underneath it.  

3. It is used mainly by intellectually inferior people, who feel a need to convince the general public of their importance. 

Kenneth Hudson has given a witty and simple description: «The key test for jargon is the question: 'Could this 

have been expressed more simply without communication suffering in the process?' If the answer is 'Yes', then the 

probability is that one is faced with a piece of jargon. » (3, c. 4). 

So we can state that slang differs from jargon for its lack of prestige and pretentiousness. In fact, slang 

terminology is much more familiar and spontaneous than the technical jargon of science, academic, law, 

bureaucracy, business, etc. Slang may be used within a particular group like musicians, soldiers or medical staff, 

but it does not exactly deal with status or reputation.  

As for cant, The Oxford Dictionary understands it as «the secret language or jargon used: by gipsies, thieves, 

professional beggars, etc.; transf. any jargon used for the purpose of secrecy» [1]. However, unlike various 

professional lexical systems, cant is usually free from narrow professional specialization. That is, most of the 

lexical fund of cant is made up of the designations of ordinary, everyday objects, signs, actions, etc. At the same 

time cant does not have its own grammar. It is based on the grammar of the vernacular.  

Consequently, its main function is conspiratorial, and this is not typical for slang, which includes lexical units 

that perform an expressive function as the main [4].  

Despite the differences, there are similarities between the three concepts, which are catalysts for controversy 

around them.  The expressiveness that slang is endowed with leads to the identification of concepts such as argot, 

slang and jargon by scientists. Having studied the work of researchers on this issue, we came to the conclusion that 

these phenomena have many differences.  As a consequence, we are of the opinion that slang, jargon and argot are 

not interchangeable terms. We can summarize that cant and jargon in contrast to slang have certain characteristics, 

such as a narrower medium of circulation. Slang, on the contrary, has a system common to the speech of all native 

speakers. In particular, the most widespread youth slang is used by the majority of young people, regardless of their 

specialization, and does not have any pretentiousness like jargon nor cipher purpose as cant. 
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ГОГОЛІВСЬКА САТИРА 
 

Ще з перших творів було зрозуміло, що у творчості всесвітньо відомого письменника Миколи 

Васильовича переважає критичний реалізм. Завдяки його літературній харизмі його твори стали 

унікальними. Неповторність мови Гоголя полягає в тому, що саме він вперше в історії української та 

російської літератури вперше зміг показати та охарактеризувати всі аспекти життя чиновницької 

поміщинської держави та «маленької людини», яка не просто живе в цій країні, а бореться та намагається 

вижити не зважаючи ні на що. Своїм талантом Гоголь розкрив всю правду та суть тих часів. Соціальна 

лінія простежується у всій творчості письменника і завдяки цьому письменник розкрив себе як великий 

сатирик. Його творчий шлях починався з опису побуту та звичаїв його рідної України, а згодом він описав 

побут та звичаї всієї Русі. Автор детально подавав в своїх роботах: і вульгарність, і дармоїдство, і підлість 

та жорстокість, нікчемність та багато чого іншого. «Нос», «Мертвые души», «Ревизо», «Женитьба»  всі 

ці твори це ніщо інше як сатира на тодішню існуючу дійсність. В своїх роботах Гоголь показував життя 

як воно є, не прикрашаючи та не приховуючи від читача нічого. Письменник – сатирик, який змальовує 

«сяйво дрібниць», показує «недосконалі, заздрісні, боягузливі людські якості» повинен мати бездоганне, 

«тонке» почуття міри, художній такт, та неабияку любов до Матінки Природи. Всі ці якості поєднувалися 

в М.В. Гоголю і його, безсумнівно,  можна назвати письменником – сатириком. Адже він зумів не 

зважаючи нінащо показити гірку правду життя народу і тим самим своєю творчістю сприяти поваленню 

феодально – кріпосного ладу. А об'єкт гоголівської сатири – це насамперед вульгарність російського 

життя його часу, порушення певних моральних та соціальних норм. Конкретними соціальними об'єктами 

сатиричного зображення у Гоголя були передусім дворяни – поміщики та чиновники. 

Сатиричну критику поміщиків Гоголь показує у «Мертвих душах». Характери Манілова, Собакевіча, 

Коробочкі та інших суворо індивідуальні, але за строкатістю поміщицьких типів проглядається і загальне: 

пихатість, лінивість, відсутність духовних інтересів, повне небажання і невміння працювати й взагалі 

робити хоч щось корисне. Гоголь же бачив ідеал поміщика в людині, яка б змогла стати корисною і своїм 

селянам, і державі. Саме такого поміщика він спробував вивести у другому томі поеми (Костанжогло).  

Сатира на чиновництво простежується не лише в «Мертвих душах», а і в «Ревізорі». На прикладі 

«Ревізора» яскраво розкривається Гоголь як сатирик. У творі автор зібрав все найгірше, що можна було 

показати про тодішню Росію: хабарників, дурнів, брехунів, невігласів і так далі. Головною проблемою 

чиновництва Гоголь вважав порушення ними інтересів держави. Чиновник за самою логікою речей має 

бути чесним, справедливим, поважати закон, здійснювати державну владу. Якщо чиновник поводиться 

прямо протилежним чином, то він підриває владу та авторитет монарха. Невипадково у фіналі «Ревізора» 

проводиться ідея, що справжній ревізор, посланий самим царем, наведе лад і виведе всіх на чисту воду. 

Основними ж пороками чиновництва Гоголь вважав казнокрадство та лихоцтво. В «Ревізорі» все смішно: 

сам сюжет, коли голова міста приймає за ревізора зі столиці звичайного базікало (в якого в голові аж вітер 

гуляє), перевтілення Хлестакова з боягузливого «елистратишки» в генерали (адже оточення сприймає 

його саме за генерала), сцена брехні Хлестакова, сцена освідчення в коханні відразу двом дамам, і, 

звичайно ж, розв'язка та німа сцена комедії. 

«Позитивного героя» у своїй комедії Гоголь так і не показав. Єдине позитивне в «Ревізорі» є втілення 

морального та суспільного ідеалу письменника, що лежить в основі його сатири, а саме «сміх», єдине «чесне 

обличчя» у комедії. Отже, сатирично зображуючи дворянство та чиновницьке суспільство, нікчемність 

їхнього існування, паразитизм та експлуатацію народу, Гоголь нескінченно любить рідну країну та її народ. 

Зла сатира служить саме цій великій любові. Засуджуючи все погане у суспільному та державному ладі Росії, 

автор прославляє її народ, сили якого не знаходять собі виходу у кріпацтві Русі. З глибокою любов’ю пише 

Гоголь про народ. Тут уже немає сатири, а є лише смуток про деякі сторони життя народу, породжених 

кріпацтвом. Письменнику притаманний оптимізм, він глибоко вірить у світле майбутнє Росії. 

Отже, сатира Гоголя, хоч і була соціальною за своєю природою, проте в жодному разі не мала 

революційного характеру. Гоголь висміював і заперечував не соціальну норму (кріпосництво, монархію), а 
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лише відхилення від норми. Проаналізувавши творчий доробок письменника можна затвердити, що Гоголь 

один із найкращих у світовій літературі майстрів комічного, його сатира завжди смішна. Письменник 

віртуозно застосовує всі засоби створення комічного ефекту: гіперболу, гротеск, іронію, алогізм, окремі 

кумедні художні деталі, характеристику тощо. Проте сміх Гоголя не бездумний і не розважальний. На думку 

самого автора, він бачив своє завдання як сатирика в тому, щоб виставити на загальний огляд усі пороки 

суспільства, висміяти їх і цим змусити людей замислитися над собою, виправити їх. 
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

В СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Вирішення спорів у сфері промислової власності за допомогою позасудових способів є важливим і 

актуальним питанням для України. Це обумовлено збільшенням правовідносин промислової власності. 

Зокрема, можна стверджувати про щорічний приріст кількості поданих заявок на реєстрацію тих чи інших 

об’єктів права промислової власності [1], а як наслідок - виникнення спірних ситуацій. 

В Україні вирішення спору в сфері інтелектуальної власності щодо об’єктів права промислової власності 

в судовому порядку в середньому займає від 2 до 5 років, що очевидно не дозволяє оперативно та ефективно 

вирішити конфлікт та захистити права у цій сфері. Тому, існує потреба в застосуванні альтернативних 

способів вирішення суперечок в сфері промислової власності, які сприятимуть більш швидкому та 

ефективному вирішенню спорів, що виникають з приводу об’єктів права цієї сфери. Крім того, існування 

ефективних механізмів вирішення спорів у сфері промислової власності свідчитиме про наявність дієвої 

системи охорони прав у цій сфері, що загалом позитивно впливатиме на інвестиційний клімат. 

Одним із таким способів є медіація, що визначається як позасудовий спосіб вирішення конфліктів за 

участю посередника. Медіація має досить давню історію і є популярною у світі щодо застосування в 

царині цивільного, сімейного, господарського, трудового права. 

У юридичній літературі склались наступні думки щодо медіації. Н. О. Волоквицька зазначає, що 

медіація є найефективнішим способом вирішення спору, що дає змогу повною мірою врахувати інтереси 

сторін та знайти взаємоприйнятне рішення в ситуації [2]. О. А. Островська стверджує про затребуваність 

медіації в Україні як способу вирішення конфліктних ситуацій [2, с. 38]. 

Аналізуючи різні погляди у цьому напрямку можна зробити висновок, що медіація як спосіб 

вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності вже поступово займає чільне місце серед механізмів 

улагодження правових суперечок. Це підтверджує і факт підписання в 2018 році між Україною та 

Всесвітньою організацією інтелектуальної власності Меморандуму про взаєморозуміння й альтернативне 

вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності, який дозволить запровадити в Україні процедури 

позасудового вирішення таких спорів.  

Однак, наразі можна стверджувати про недостатність наукових розробок, присвячених цій темі: про 

це свідчить відсутність науково обґрунтованих засад, на яких має впроваджуватися медіація у сфері 
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промислової власності, особливостей елементів та етапів її процедури, принципів та умов, на яких вона 

застосовуватиметься.  До того ж, прийняття Закону України «Про медіацію» від 16.11.2021№ 1875-IX 

стане правовим підґрунтям для формування наукових пропозицій у подальшому для застосування 

медіації у сфері промислової власності.     

Підсумовуючи, можна зазначити, що дослідження питань альтернативних позасудових способів 

вирішення спорів у сфері промислової власності, яким, зокрема, є медіація, видається актуальним і має 

важливе практичне значення. Поняття медіації як способу вирішення спорів в сфері промислової 

власності потребує подальшого вивчення та розкриття її сутності і процедури. 
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У теоретичній літературі існують різні підходи до визначення поняття правотворчості: у контексті 

історичної типології його форм і способів, з погляду його соціальної обумовленості, і, нарешті, як 
результат процесу зведення у загальнообов'язковий ранг правлячої волі. В останньому випадку пізнання 
поняття правотворчості тісно пов’язується з поняттям джерел права. 

У цілому підходи до цієї проблеми можна позначити як вузький і широкий. Перший обмежений рамками 
вітчизняної правової системи і в його рамках можливий розгляд як історії питання, так і дослідження його з 
позицій сьогодення. Другий підхід передбачає вихід за національні рамки, погляд на проблему з філософсько-
історичних та компаративістських позицій. Звичайно, неоднаковий кут зору передбачає і різні висновки. 

Правотворчість можна визначити як діяльність із позитивації (конкретизації, формалізації об'єктивізації) 
правових норм. Це завершальний етап формування права. У ході цього процесу суб'єкт правотворчості за 
допомогою розумових операцій та усвідомлених вольових дій здійснює аналіз та відбір правових норм, що 
склалися в реальних суспільних відносинах (дозаконотворчих відносинах), конкретизує їх стосовно тієї чи іншої 
ситуації (або виробляє нові, ще не відомі практиці, але необхідні, на його думку, норми), формулює абстрактні, 
формалізовані правила (моделі, зразки) поведінки і надає їм форму, завдяки якій вони стають доступними для 
зовнішнього сприйняття, тобто, об'єктивуються у деяких юридичних текстах (джерела права у формально-
юридичному сенсі) - звичаях, договорах, прецедентах, нормативних актах, доктринах. 

Варто погодитись з О.В. Шаган щодо того, що вивчення та розробка принципів діяльності – 
обов’язковий елемент будь-якої науки. Поняття «принцип» у перекладі з латинської означає «початок», 
«першооснова», «первинність». У науковій і навчальній літературі принципи характеризуються як 
найбільш загальні вимоги, що ставляться до суспільних відносин та їх учасників, а також як вихідні 
керівні засади, відправні установлення, що виражають сутність права і випливають з ідей справедливості 
та свободи, визначають загальну спрямованість і найістотніші риси чинної правової системи. Принципи, 
насамперед, виступають умовою розвитку теорії та практики у суспільному житті. 

Принципи нормотворчості – це основоположні ідеї, вихідні положення покладені в основу діяльності, 
щодо створення, зміни чи відміни норм права. Принципи нормотворчості визначають тактику 
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нормотворчого процесу та стратегію його розвитку, рівень правосвідомості та правової культури 
суспільства [1; C. 64-65]. 

Щодо принципів правотворчої діяльності, то, наприклад, В.П. Плавич та С.В. Плавич досліджуючи 
засадничі принципи правотворчої діяльності як основу її ефективності зазначають, що найважливішим 
засадничим принципом правотворчості на сучасному етапі державотворення є принцип верховенства 
права, який у політичній системі формувався поступово й спочатку належав до визнання природних і 
невідчужуваних прав людини, а потім — до верховенства закону і парламенту, й лише сьогодні набув 
універсального значення. Здебільшого він визначається як невід’ємна складова концепції правової 
держави та громадянського суспільства [2; C. 83]. 

Ж.В. Завальна звертає увагу на творчості у процесі створення правових норм. Так, вона зазначає, що 
творчість присутня не тільки на рівні створення нормативно-правових актів, але стосується й створення 
договірних форм регулювання відносин. Даний аналіз стадій договірного процесу дає можливість 
припустити наявність творчості в діяльності із розробки договірних форм регулювання відносин, що 
мають своє поширення не тільки на необмежене коло осіб, але й на індивідуальному рівні [3; C. 8-9]. 

Як висновок варто зазначити, що істинна правотворчість завжди вимагає належної оперативності, 
глибоких знань реального життя та можливостей права, поваги до загальнолюдських цінностей та 
морально-етичних норм, уміння користуватися засобами, прийомами та формами правового 
регулювання, володіння правотворчою технікою тощо. Як зазначається у теоретичній літературі, воно має 
будуватися, зокрема, на засадах законності, професіоналізму, гласності, компетентності та гуманізму. 
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ПРАВО НА ГРОМАДЯНСТВО ТА АНЕКСІЯ КРИМУ РОСІЙСЬКОЮ 

ФЕДЕРАЦІЄЮ 
 
Окупація Криму Російською Федерацією у лютому 2014 р. та оголошення його частиною Росії після 

«референдуму» у березні 2014 р., проведеному із порушенням норм Конституції України та міжнародного 
права, значно ускладнили правовий статус жителів півострова.  

Внаслідок цих подій відбулось примусове колективне надання громадянства з боку РФ: всіх громадян 
України та осіб без громадянства, які на момент анексії значились такими, що проживають у Криму, було 
визнано громадянами Росії відповідно до ч. 1 статті 4 Федерального конституційного закону РФ №6 [9]. 
Проблема примусового громадянства стосувалась всіх осіб, які на березень 2014 р. були зареєстровані в 
Криму, адже російська влада брала до уваги паспортно-облікові дані, які після окупації опинились у її 
розпорядженні. Тому набуття громадянства відбулось автоматично, без розгляду кожної справи окремо 
та прийняття індивідуального рішення [5, с. 62].  

Єдиною можливістю уникнути автоматичного присвоєння громадянства було написання заяви про 
відмову від нього, що у міжнародному та конституційному праві носить назву «негативна оптація» – 
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відмова особи від одного з громадянств. Однак, даний процес був ускладнений низкою заходів з 
«примусу» до російського громадянства.  

Перший чинник – зусилля РФ із цілеспрямованої бюрократизації цього процесу. Заяву про відмову можна 
було подати у спеціальних пунктах Федеральної міграційної служби РФ, кількість яких по всій території Криму 
не перевищувала 9, причому ці пункти працювали одночасно і на прийом документів на отримання російського 
паспорту. Для порівняння: кількість пунктів, які на той час працювали виключно на прийом документів для 
російського паспорту, дорівнювала приблизно 250, що очевидно неспівмірно. Було встановлено і жорсткі часові 
рамки – один місяць (з 18 березня до 18 квітня 2014 р.), хоча по факту такі пункти було відкрито лише 1 квітня 
з моменту вступу в силу ФКЗ РФ №6. Всі ці умови було створено для території, в межах якої проживало більше 
2,3 мільйонів людей і абсолютна більшість з яких мали українське громадянство [5, с. 62-63]. 

По-друге, кримчани опинились у патовій ситуації: з одного боку, не відмовившись від російського 
громадянства, вони фактично присягали на вірність та виявляли лояльність до держави-окупанта з 
випливаючими зі статусу громадянина обов’язками сплати податків та несення військової служби.  

З іншого боку, без російського паспорту жителі Криму відповідно до російського законодавства 
опинились би у статусі іноземця. В такому випадку за загальними нормами міграційного законодавства 
на них чекали або обмежений строк перебування в Криму, або необхідність отримання посвідки на 
постійне або тимчасове проживання, а також обмеження громадянських та політичних прав як іноземців. 
Більш того, зіграв роль і фактор недостатності інформації, адже жодних роз’яснень щодо наслідків 
набуття російського громадянства або відмови від нього не було надано. 

Вплив на рішення населення мала також політика переслідування окремих осіб, які були незгодні з 
діями окупаційної влади. Зокрема, існували побоювання, що з числа тих осіб, які відмовляться від 
російського громадянства, буде створено своєрідний «реєстр незгідних», які могли б зазнавати утисків 
прав з боку Росії [5, с. 62-63]. 

Внаслідок вищезазначених факторів російське громадянство, за даними російської сторони, через рік після 
анексії не мали лише 4% населення півострова [8, с. 8]. Таким чином, анексувавши Крим, РФ не лише захопила 
частину території України, але й «підкорила» більшу частину населення, автоматично розповсюдивши на них дію 
свого громадянства та фактично позбавивши їх можливості свідомо зробити вибір. При цьому на законодавчому 
рівні Україна не визнає наслідків набуття українськими громадянами громадянства Росії і в правових відносинах з 
ними продовжує їх вважати лише громадянами України [3]. Така позиція цілком відповідає нормам міжнародного 
права, зокрема статті 3 Європейської конвенції про громадянство: «законодавство  визнається  іншими  державами 
тільки за умови   його   відповідності   чинним   міжнародним    конвенціям,  міжнародному   звичаєвому   праву   та   
принципам  права,  які  є загальновизнаними стосовно громадянства» [2]. 

Провести компаративний аналіз для ситуації з Кримським півостровом можна, порівнюючи заходи з 
надання громадянства, які проводяться Росією в Криму і на окремих територіях інших держав. Так, РФ 
неодноразово проводила агресивну політику щодо ряду держав та встановлювала контроль або сприяла його 
встановленню над так званими «спірними територіями»  (Придністров’я, Абхазія, Південна Осетія), в тому 
числі надаючи їх жителям російське громадянство. Але ситуація в «невизнаних республіках» принципово 
відрізнялась від Криму тим що, для отримання такого громадянства було необхідне волевиявлення самої 
особи (звернутись із заявою до відповідного органу), воно не присвоювалось автоматично та примусово. 
Плюс до того, не встановлювалось жодних часових рамок [4, с. 38].  Така поведінка Росії цілком логічна, 
адже у випадку з «невизнаними республіками» вона, принаймні офіційно, не вважає їх такими, що входять 
до її складу, і не розповсюджує на них своє законодавство, на відміну від Кримського півострову. 

Нарешті, в даному випадку варто класифікувати спосіб зміни території, що має значення для 
застосування чи незастосування відповідних норм міжнародного права щодо громадянства. У випадку з 
Кримом мова йде окупацію частини території України внаслідок акту агресії з боку Росії та подальшу 
незаконну анексію. Анексія класифікується як неправомірний спосіб територіальних змін, що 
супроводжується грубим порушенням норм міжнародного права. Звідси, будь-які спроби російської 
сторони посилатись на сецесію (правомірний перехід території від однієї держави під контроль іншої 
відповідно до норм міжнародного права) та відповідне застосування норм щодо громадянства при 
правонаступництві є недопустимим. Можемо констатувати той факт, що міжнародне право у галузі 
громадянства, яке до цього спрямовувало свої заходи в основному на захист апатридів, запобігання 
безгромадянству та вирішення ситуацій із множинним громадянством, зіштовхнулось із безпрецедентним 
випадком та виявилось неготовим до ситуації примусового присвоєння громадянства населенню [4, с. 4].  
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Втім, Конституційний Суд РФ у своїй Постанові № 18-п від 4 жовтня 2016 р. здійснив спробу 
легітимізувати дії Росії з точки зору міжнародного права (Постанову присвячено виявленню конституційно-
правового смислу сумнозвісної норми ч. 1 статті 4 ФКЗ РФ №6). Суд посилався на два міжнародних 
документи: Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 55/153 від 2000 р. «Громадянство фізичних осіб у зв’язку 
з правонаступництвом держав» та Європейську конвенцію про громадянство 1997 р. Варто відзначити, що 
останній документ Росія підписала у 1997 р., але не ратифікувала, однак, апелювання до неї конституційного 
органу може свідчити про визнання Росією її норм принаймні у якості звичаєвого права [1].  

У Постанові є посилання на статтю 5 вищезгаданої Резолюції, відповідно до якої «особи, що зазвичай 
проживають на території, щодо якої відбувається правонаступництво держав, вважаються такими, що 
набули громадянство держави-наступниці з моменту такого правонаступництва», чим Суд і намагається 
обґрунтувати відповідність дій Росії нормам міжнародного права [6, с. 8]. Однак, Суд не врахував, що в 
статті 3 того ж документу знаходимо наступне: «Дані статті застосовуються тільки до наслідків 
правонаступництва держав, що здійснюється відповідно до міжнародного права і особливо у 
відповідності до принципів міжнародного права, втіленими в Статуті Організації Об'єднаних Націй» [7]. 
Міжнародна спільнота, зокрема в особі ООН, послідовно заявляє з 2014 р. про невизнання зміни статусу 
Кримського півострову та закликає повернути його під контроль України, тому про жодне 
правонаступництво РФ щодо Криму та відповідність нормам міжнародного права мова не йде. 

Таким чином, примушування до громадянства населення Криму є грубим порушенням принципів і 
норм міжнародного права та національного законодавства України і має значний вплив на правовий 
статус осіб, яким воно було надано, що супроводжується нівелюванням цілої низки прав, які так чи інакше 
залежать від громадянства. Цей акт з боку РФ є суттєвою перепоною у процесі повернення півострова під 
контроль України, адже значно ускладнив правові наслідки анексії. Підхід українського законодавця 
щодо невизнання автоматичного присвоєння громадянства є вірним та правовим, але Україна мусить, по-
перше, продовжувати відстоювати свою позицію в рамках початих міжнародних судових справ; по-друге, 
надавати підтримку та забезпечувати права всіх осіб, які постраждали від наслідків автоматичного 
примусового набуття громадянства. 
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ЩОДО ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

 

Екологізація господарського права є ключовим напрямом розвитку господарського законодавства і його 

реалізація потребує зусиль з боку як еколого-правової та аграрно-правової науки, так і з боку економічної науки. 

Усвідомлення існуючого стану екологічної ситуації призводить до висновку, що Концепція сталого 

розвитку – це безальтернативний шлях для національного та міжнародного законодавства. Її реалізація в межах 

спеціально створених економіко-правових умов має стати механізмом одночасної реалізації екологічних і 

економічних інтересів, зокрема, в сфері виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг 

природоохоронного призначення, а також шляхом створення та запровадження екологічних інновацій. 

Впровадження останніх не тільки на законодавчому рівні, а й на рівні комплексних цільових завдань, стратегій, 

урядових та місцевих нормативних актів, які стануть основою цільових трансформацій не тільки змісту 

законодавства, як такого, але також і діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та 

функціонування економічної системи в цілому. Фактично, основні засади Концепції сталого розвитку, що 

пов’язані з господарською діяльністю, відповідно формують новий шлях реформування економіко-правового 

механізму господарювання в напрямі широкого запровадження екологічного господарювання, екологізації та 

відповідно спрямованої технологізації економічної діяльності як такої. [1] 

Сучасне законодавство України, з огляду на зміст Указу Президента року» від 30 вересня 2019 року 

знаходяться на стадії визначення 17 цілей сталого розвитку України на період до 2030 року. З метою 

забезпечення національних інтересів України щодо сталого розвитку економіки, громадянського 

суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання 

конституційних прав і свобод людини і громадянина Президент України Володимир Зеленський підписав 

Указ №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». 

Підтримуючи проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 

2015 року № 70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року та результати їх адаптації з урахуванням 

специфіки розвитку України, викладені у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», відповідно 

до Указу, необхідно забезпечувати дотримання Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, зокрема, 

серед іншого: подолання бідності; подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення 

харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства; забезпечення здорового способу життя та 

сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці; забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти 

та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх; забезпечення гендерної рівності, 

розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат; забезпечення доступності та сталого управління водними 

ресурсами та санітарією; забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для 

всіх; сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній 

зайнятості та гідній праці для всіх; створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій 

індустріалізації та інноваціям; скорочення нерівності; забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й 

екологічної стійкості міст, інших населених пунктів; забезпечення переходу до раціональних моделей 

споживання і виробництва; вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками; 

збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку; захист 

та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, 

боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка 

процесу втрати біорізноманіття; сприяння побудові миролюбного и відкритого суспільства в інтересах сталого 

розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на 

широкій участі інституцій на всіх рівнях; зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках 

глобального партнерства в інтересах сталого розвитку. 

Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого 

розвитку. Протягом 2016–2017 років тривав широкомасштабний та всеосяжний процес адаптації Цілей 

сталого розвитку з урахуванням українського контексту. Кожна глобальна ціль була переглянута, беручи 
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до уваги специфіку національного розвитку. Результатом цієї роботи стала національна система, яка 

складається із 86 завдань національного розвитку. Національні завдання, індикатори для моніторингу 

виконання завдань та цільові орієнтири для досягнення до 2030 року відображено в Національній доповіді 

«Цілі сталого розвитку: Україна».  

Створена національна система завдань та показників Цілей сталого розвитку забезпечує міцну основу 

для подальшого комплексного моніторингу країни. У цілому 17 цілей і 86 національних завдань 

інкорпоровані у 145 нормативно-правових актів Уряду, на досягнення цілей і виконання завдань 

спрямовано 1052 завдання і 3465 заходів, закріплених у цих актах. 

Так, 30 вересня 2019 року Президент України видав Указ «Про Цілі сталого розвитку України на період до 

2030 року», в якому підтримав забезпечення досягнення глобальних цілей сталого розвитку та результатів їх 

адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, викладених у Національній доповіді "Цілі сталого розвитку: 

Україна”. На урядовому рівні зараз відбувається процес формування Міжвідомчої робочої групи з питань 

забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку, тимчасового консультативно-дорадчого органу Кабінету 

Міністрів України, для забезпечення узгодження дій органів виконавчої влади щодо досягнення глобальних цілей 

в Україні. Україна зобов’язалась здійснити Добровільний національний огляд щодо досягнення Цілей сталого 

розвитку та представити його під час Політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку під егідою ЕКОСОР 

10-17 липня 2020 року у м. Нью-Йорк. Наразі під егідою Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України сформована робоча група, що розпочала підготовку огляду.  

Таким чином, можна зробити висновок, що господарсько-правова політика інтерпритована у 

Концепцію сталого розвитку – її концептуальні основи є визначальними. Відповідне стосується 

генерального напряму інноватизації та екологізайії (кожна окрема Програма не дасть ефекту в напрямку 

сталого розвитку). Це грунтується на зелених інноваціях за рахунок яких відбувається будівництво 

зеленої економіки. В одночас кожна країна особлива клонфегурація її має власну структуру економіки. В 

Україні концептуальний сектор – це аргарний, який в питаннях «озеленення» економіки повенен 

використовувати альтекрнативні види палива. [2] 

Відповідна постановка питання передбачає створення законодавчих механізмів господарського права щодо 

створення зелених інновацій і стимулювання прийнятного виробництва. У той же час політика повинна 

враховувати й особлирвості національної економіки, її структури суперечливих конкурентнирх правил. За великим 

рахунком завдання Концепції сталого розвитку мають багатоаспектний характер та стимулювати їх створення 

повинні також інші галузі. [3] Відповідного ефекту можливо досягнути за допомогою Державної програми, яка в 

свою чергу буде розповсюджуватися на галузеві програми. Програмування структурних одиниць національної 

економіки повинно мати конкурентний предметний характер програмування національного економічного 

розвитку, національного економіченого забезпечення. Наприклад, торкаючись черної металургії, то ми бачимо 

застарілість фондів матеріальнол забезпечених підприємств. Відтак, окремих базових засад формування зеленої 

енергетики усі інструменти (державна допомога, депржавне приватне партнерство тощо). 

Відтак, Концепція сталого розвитку – концепція сучасного суспільно-економічного розвитку країни і 

суспільства та носить безальтернативний характер. Таким чинам, вона виступає певною матрицею відповідного 

програмування (мова йде про політику та соціальну політику). Водночас вона являє собою вихідні положення в 

сфері загальнодержавного забезпечення і введення екологізації в сферу економіки, створення так званої «зеленої» 

економіки, саме у цьому напрямі законодавець прийняв у 2019 році Закон України «Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28.02.2019 року № 2697-VIII. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ  

 
Викладення основної частини. Регулюванню справляння податку на додану вартість у Податковому 

кодексі України(далі ПКУ) призначено окремий розділ V «Податок на додану вартість», а саме статті 180-211. 

В свою чергу пп. 200.1 ст. 200 зазначено, що відшкодуванню підлягає від’ємне значення різниці між сумою 

податкового зобов’язання звітного періоду та податкового кредиту звітного податкового періоду. 

Бюджетному відшкодуванню підлягає сума податку фактично сплачена постачальнику товарів(робіт, 

послуг) в межах суми реєстраційного ліміту в СЕА ПДВ. Платник податку, який має право на отримання 

бюджетного відшкодування та прийняв рішення про його повернення – подає до контролюючого органу заяву 

про повернення бюджетного відшкодування в складі звітної податкової декларації. Заяви про повернення сум 

бюджетного відшкодування автоматично вносяться до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного 

відшкодування протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження. 

Для узгодження суми бюджетного відшкодування у строк, згідно пп 76.3 ст. 76 ПКУ [2], 

контролюючий орган проводить камеральну перевірку даних податкової декларації (уточнюючих 

розрахунків в разі їх подання) - протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного 

строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, - за днем їх фактичного подання. Також 

Державна податкова служба України має право протягом 60 календарних днів, що настають за граничним 

строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення 

граничного строку - за днем її фактичного подання, провести документальну позапланову перевірку 

платника податку у порядку, передбаченому пп пункту 78.1 ПКУ[1,ст.78]. Рішення про проведення такої 

перевірки має бути прийнято не пізніше закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки 

звітності платника. Необхідно зазначити, що така перевірка може бути проведена у разі якщо від’ємне 

значення податку становить більше 100000, 00 гривень. 

В свою чергу пп. 200.12 ст. 200 ПКУ[2] визначено перелік дат, з яких сума податку заявлена 

платником до повернення, стає узгодженою за спеціальними підставами. 

Також необхідно врахувати, що за результатами позапланової перевірки складається акт(довідка) у 

відповідності до ст. 86 ПКУ. Строк складання не зараховується до строку проведення перевірки заявленого 

відшкодування, встановленого ПКУ. Акт (довідка) підписується посадовими особами контролюючого 

органу, які проводили перевірку, та реєструється у контролюючому органі протягом п'яти робочих днів з 

дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, 

які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів). 

Спробуємо спрогнозувати терміни повернення бюджетного відшкодування на прикладі умовного 

суб’єкта господарювання платника ПДВ, з сумою від’ємного значення за податком на додану вартість 

100000, 00 грн. Сума податку заявлена до відшкодування у звітній декларації за грудень 2021 року (для 

зарахування на поточний рахунок платника податку): 

1. Звітна податкова декларація (разом з заявою та розрахунком бюджетного відшкодування) 

подається до контролюючих органів до 20 січня 2022 року. 

2. Камеральна перевірка податкової декларації проводиться з 21.01.2022 до 19.02.2022 року. 

Документальна позапланова перевірка стосовно заявленої суми відшкодування ПДВ проводиться з 

21.01.2022 року до 21.03.2022 року. 

3. Акт(довідка) за результатами документальної перевірки – складається з 21.03.3022 до 26.03.2022 

року. Узгодження суми бюджетного відшкодування до повернення та відображення в Реєстрі – у разі 

відсутності будь-яких порушень з 27.03.2022 р. 

4. Перерахування коштів Казначейством на рахунок платника згідно пп.200.13 ПКУ – до 01 квітня 2022 року. 

За вказаним прикладом загальний термін узгодження суми податку(що не означає перерахування 

податку на рахунок платника), що підлягає поверненню в України складає більш 90 календарних днів. 

Однак, враховуючи власний досвід роботи головним бухгалтером - терміни повернення відшкодування 

значно більші. Адже перевірки не починаються та не проводяться відповідними підрозділами податкової 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15#n20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1798
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служби, або їх строки безпідставно продовжуються, акти(довідки) не формуються та не надсилаються 

платнику. Одже повернення відшкодування ПДВ в Україні знаходиться в прямій залежності від 

здійснення (оформлення) перевірок контролюючим органом, а не є результатом виконання обов’язку 

повернення переплати(відшкодування) податку. 

В свою чергу здійснюючи аналіз законодавства європейських держав, таких як Чеська Республіка, 

можемо зазначити таке. Чеським Законом про податок на додану вартість №235/2004 Зб [2, § 86а] закріплено, 

що повернення податку за загальним правилом здійснюється податковим керуючим протягом 30 днів з 

моменту нарахування. Розділом 11 цього закону передбачені особливі(спеціальні) умови повернення 

податку для осіб, які користуються привілеями та імунітетом, міжнародним організаціям, в рамках іноземної 

допомоги, іншим державам-членам ЄС. Так, за розділом 86 визначається право платника податку на 

повернення відшкодування(переплати), яке втрачає чинність, якщо воно не реалізовано протягом 12 

календарних місяців з моменту закінчення календарного місяця, в якому виникло право[2, § 86].  Вказане не 

суперечить вимогам Директиві Ради 2006/112/ЄС[3] про спільну систему податку на додану вартість. 

Висновки. Враховуючи вищевикладене можна підсумувати: 

1) регулювання справляння податку(в тому числі повернення відшкодування) на додану вартість 

здійснюється на підставі Податкового кодексу України та будь-яких термінів повернення бюджетного 

відшкодування діючим податковим законодавством України не визначено; 

2) в Податковому кодексі України необхідно визначити фіксовані терміни повернення бюджетного 

відшкодування (наприклад протягом 30 календарних днів з дати подання заяви), а також запровадити 

здійснення автоматичного відшкодування з визначенням мінімальної суми податку, що може бути повернена. 

Вказані проблеми стосовно здійснення повернення відшкодування суб’єктам господарювання актуальні та 

потребують подальшого розгляду з урахуванням європейського досвіду регулювання справляння ПДВ. 
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