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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Авраменко Н.В.,
аспірантка ІІІ курсу
кафедри генетики та рослинних ресурсів
Запорізького національного університету
ПЕРСПЕКТИВИ ГІБІСКА СИРІЙСЬКОГО В
ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Архітектоніка містобудування, відображаючи характер урбанізаційних процесів кожної епохи на
відповідальному часовому зрізі, відтворює водночас і архітектуру ландшафту, удосконалюючи чи
коригуючи архітектоніку природного каркасу землі, відповідно до характеристик кожного з її вимірів для
потреб людини. Це стосується як континентів, так і окремих територіальних одиниць – місцевостей, на рівні
як великомасштабних природнотериторіальних комплексів і систем, так і окремих локальних утворень[1].
Формування системи озеленення та її нормативи у різних населених місцях залежить від
географічного розташування і місцевих умов: кліматичних (кількість атмосферних опадів, температурний
режим, швидкість і напрям вітрів, характер інсоляції), природно-ландшафтних структур (існуючі лісові
масиви, особливості будови рельєфу і ґрунтів, розташування водойм), народно-господарського профілю
і планувальної структури міст і селищ[1].
Зелені насадження у місті покращують мікроклімат території, створюють сприятливий вплив на
відпочинок на свіжому повітрі, захищають від надмірного перегрівання ґрунту, стін будинків та тротуари.
Це можна досягнути за допомогою збереження природних зелених масивів в житлових зонах [1].
Дерева й великі чагарники є структуро утворювальними елементами озеленення населених місць [2].
Породжуються антропогенні чинники переважно комплексними причинами, що впливають із
спільного проживання людей і їхньої господарської діяльності. Антропогенні системи формуються
внаслідок індустріалізації, хімізації, урбанізації, розвитку транспорту [3].
Саме тому озеленення та зовнішній благоустрій цього великого промислового міста має дуже велике
значення. Зелені насадження значно зменшують кількість диму та пилу в атмосфері, відіграють роль
очищувачів та фільтрів. Вони впливають на тепловий, водний, світловий режими, на рух та розподіл газів,
а інколи і на вітрові потоки, створюючи власний, чистіший від оточуючого середовища, мікроклімат.
Сукупність цих змін призводить до загального покращення екологічної ситуації, і в цілому до поліпшення
здоров’я населення [4].
Правильний підбір асортименту сприяє більш високій якості зелених насаджень. Останнім часом
асортимент рослин постійно розширюється за рахунок інтродуцентів. Гібіск сирійський – листопадний
кущ або невелике дерево до 5-6 м висотою. Відрізняються яскраво-зеленими листками до 10 см
завдовжки. Квітки у нього поодинокі, мають різне забарвлення від білого до темно-червоного, іноді
двокольорові, прості і махрові. Вирощують у вигляді кущів або невеликих штамбових дерев [5].
Зелені насадження міста, розташовані на шляху потоку забрудненого повітря, як правило, розсіюють
початковий концентрований потік у різних напрямках. Таким чином, шкідливі викиди розчиняються
чистим повітрям, і їх концентрація зменшується. Слід зазначити, що газозахисна функція зелених
насаджень визначається в основному ступенем їх газостійкості.
В останні роки все частіше використовують в озелененні гібіск сирійський (Hibiscus syriacus L.) як
характерний вид сімейства Мальвових.
Вони є високодекоративними гарноквітучими чагарниками. Їх можна рекомендувати для озеленення
територій загального та обмеженого використання.
Таким чином гібіск сирійський вносить естетичне та емоційне значення насаджень обумовлене
можливістю з їх допомогою чередувати враження від оточуючих просторів, вводити в урбанізоване
середовище природні елементи.
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КОМПЕТЕНЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В ОБЛАСТІ ЗАХИСТУ МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА
Щодо захисту прав матері та дитини на рівні місцевого самоврядування, можна визначити, що як і на
державному рівні такими видами питань повинні піклуватися депутати місцевих рад, за якими закріплені
конкретні райони, і до обов’язків яких входить:
 постійно підтримувати зв'язок з виборцями відповідної територіальної громади, громадськими
організаціями, соціальними службами, трудовими колективами, органами місцевого самоврядування та
органами виконавчої влади.
 регулярний звіт для виборців, щодо виконаної роботи, про плани на майбутнє та виконання зазначених
раніше планів, тримати громаду у курсі справ органів місцевого самоврядування, місцевий бюджет та ін.
 обов’язковим є участь депутатів у громадських слуханнях.
 вивчати та слідкувати за потребами територіальної громади, володіти інформацією щодо стану району
відносно кількості малозабезпечених сімей, дітей, матерів які потребують соціальної підтримки та правового захисту.
 визначати дні та години прийому для громадян, та проводити відповідні зустрічі. Інформація
подана відповідно до норм Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» [1].
Ще одним інструментом в питанні захисту права материнства та дитинства може бути залучення
депутатських фракцій, в роботі яких значаться ті, питання які відповідають проблемі звернення особи.
Місцеві державні адміністрації також наділені правом захищати інтереси материнства та дитинства,
наприклад адміністрація може запропонувати створення закладу спеціального соціального значення для
захисту населення, громадський притулок для дітей, або гуртожиток для матерів що перебувають у складних
життєвих обставинах. Активну участь у процесі захисту прав матері та дитини можуть здійснювати недержавні
громадські організації. Законодавством України визначено громадську організацію - як добровільне об`єднання
фізичних осіб. Для захисту прав і свобод громадян в усіх важливих сферах життя, соціальній,економічній,
екологічному та інших видах діяльності. Все це надає право людині яка проживає у відповідній громаді, та якщо
має матеріальну змогу, приймати участь у соціальному житті своєї громади, допомагати, підтримувати,
визначає статус самої громадської організації згідно Закону України «Про громадські об’єднання» [2].
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Надаючи захист та заохочуючи жінок до процесу народжуваності; держава покладає на органи
місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади, установи та організації а також об`єднання
громадян окрім дотацій на місцеві бюджети за рахунок коштів держави, також право за рахунок власних
коштів надавати підтримку материнству, як носить вид додаткової доплати до державної допомоги [ 3].
Органами місцевого самоврядування надається захист прав матері та дитини які перебувають у
важких життєвих ситуаціях. Органи місцевого самоврядування можуть пропонувати проведення заходів
а також проводити заходи для більш ефективного захисту прав та інтересів матерів та дітей. При проведені
таких дій та координуючи свою діяльність з органами державної влади, органи місцевого самоврядування
підтримують проведення та реалізацію загальнонаціональних програм, міських та регіональних за
значенням у питані захисту прав матері та дитини.
Для охорони сирітства органами місцевого самоврядування за рішенням міського голови, може
надаватися матеріальна допомога дитячим будинкам, яка відраховується з міського бюджету.
Зважаючи на те, що в Україні зростає кількість дітей, які опинилися поза сім`ями, дітей сиріт - можна
визначити що покладені державою очікування та повноваження на органи місцевого самоврядування
нажаль не ефективно виконуються. Окрім необхідності постійно вдосконалювати законодавчу базу,
гострою необхідністю визначається відсутність фінансування, ресурсів для створення умов розв’язання
соціально-матеріальної проблеми сім`ї матері та дитини/
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ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ ЯК ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Одним із фундаментальних принципів демократії та розвитку громадянського суспільства є
залучення громадськості до процесів розробки та прийняття рішень, які стосуються розвитку
територіальної громади. Досвід розвинених демократичних країн підтверджує, що посилення ролі
жителів у задоволенні потреб громади є важливою складовою місцевого розвитку. Серед основних цілей
реформи децентралізації, яка охоплює сферу місцевого самоврядування, – розширення прав мешканців
територіальних громад відносно участі в управлінні громадами. Передбачається, що мета буде досягнута
шляхом практичного застосування різноманітних форм залучення громадськості до роботи органів
місцевого самоврядування. Ступінь залучення у даному випадку напряму залежить від наявності чіткої
системи нормативно-правових актів та інституційної підтримки з боку місцевої влади.
Для забезпеченні ефективної діяльності органів місцевого самоврядування та успішного проведення
реформи децентралізації в Україні необхідно розкрити невикористаний потенціал можливостей
самоорганізації населення територіальних громад, який довгий час перебуває у жорстких лещатах
вертикалі державної влади.
В українському законодавстві поняття «місцевий економічний розвиток» чи «місцевий розвиток»
практично не зустрічається. Частіше за все ми маємо справу з поняттям «регіональний розвиток» (розвиток
областей, районів), що пояснюється тривалою історією централізації державної влади і обмеженими
можливостями територіальних громад впливати на свій розвиток. Місцевий розвиток чи розвиток
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територіальних громад у європейських країнах має пряме відношення до місцевого економічного розвитку
(МЕР) і є складним багатогранним процесом, який стосується суспільно-економічної одиниці, в якій
проявляються всі сторони життєдіяльності суспільства. Ця багатогранність і комплексність процесу
місцевого розвитку вимагає використання системного підходу, залучення спеціалістів різних галузей та
врахування й узгодження їх позицій, які можуть суперечити одна одній, а іноді бути протилежними. Що
повинна робити влада для забезпечення сталого МЕР? Перш за все, це розробити та донести до жителів
виразне бачення напрямків розвитку громади. МЕР пов’язаний з діями, програмами та проєктами,
здійснення яких дозволяє громаді підвищити конкурентоздатність та поліпшити її економічну основу [1].
В умовах децентралізації, коли можливість вищих рівнів влади впливати на перебіг суспільно-політичних
процесів зменшується, а традиційні форми врядування вже не спрацьовують, зростає потреба у запровадженні
й розвитку різних механізмів взаємодії органів публічної влади з громадськістю. Це може відбуватись у формі
залучення громадськості до спільного з органами влади виконання державних справ та вирішення питань
місцевого значення та у формі участі громадськості у формуванні та реалізації державної та місцевої політики.
І хоча терміни "залучення громадськості" та "участь громадськості" часто використовуються як взаємозамінні,
між ними є дуже важлива відмінність: при залученні ініціатива виходить від влади, а при участі ‒ від
громадськості [2]. Залучення та участь громадськості на різних етапах підготовки, прийняття та реалізації
державно-управлінських рішень дозволяє зробити ці рішення більш виваженими, соціально обґрунтованими і
уникнути або зменшити небажані соціальні наслідки від їхньої реалізації.
Загальною правовою базою залучення громадськості є: Конституція України (ст. 38, 40, 102) [3], закони
України: "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 7, 13, 47, 51) [4], "Про місцеві державні адміністрації"
(ст. 18, 28, 37, 39) [5], "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (ст. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12) [6]. Окремі види
залучення громадськості регулюються спеціальними актами законодавства і статутами територіальних громад.
Результативність залучення громадськості, крім належної нормативно-правової бази, залежить від
рівня освіченості і моральної готовності до співпраці посадовців, рівня дієздатності і професіоналізму
громадян та ІГС, суспільних традицій, соціально-економічної ситуації тощо. Формами залучення
громадськості є вивчення громадської думки, публічні громадські обговорення, референдуми, реалізація
механізму соціального замовлення, створення та діяльність при органах влади консультативно-дорадчих
органів, залучення представників громадськості до складу колегіальних органів публічної влади,
організація прозорих виборів та ін.
Незважаючи на те, що в Україні створено передумови для широкого залучення громадськості до
вирішення місцевих справ, активність жителів громад на сьогодні залишається на дуже низькому рівні.
Основними причинами цього є: недостатнє розуміння ОМС важливості участі громадськості в процесі
економічного та соціального розвитку і яким чином можна залучати населення до цього процесу;
інертність самих жителів громади; панування «споживацького підходу» у жителів; нерозуміння того, що
саме жителі громади можуть стати «генераторами» і «реалізаторами» змін у своїй громаді.
Висновки. Актуальним для України є залучення громадськості до участі у місцевому розвитку.
Використання різноманітних форм діалогу і співпраці сприятиме посиленню впливу ІГС на вироблення та
реалізацію політики місцевого розвитку. Участь громадськості в управлінні місцевим розвитком також сприяє
підвищенню прозорості процесу ухвалення владних рішень та взаємну відповідальність за їх реалізацію.
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THE SOCIO-ECONOMIC FACTORS AS A REASON FOR THE EDUCATIONAL
MIGRATION OF UKRAINIAN YOUTH
Population movement usually has its origins in the desire to improve one's livelihood by increasing income
levels. Economic theories of migration, such as the neoclassical migration theory of Todaro and Sjastaad, the new
economic theory of migration of Stark and Bloom, the world system theory of Wallerstein, and the dual labour
market theory of Doeringer and Piore all speak about this. Educational migration can also have an economic basis,
because with a foreign education a person expects to earn a higher salary than graduates of domestic universities.
Furthermore, educational migration can be seen as a change of residence in order to gain social capital and its use
in the home country upon return. However, graduates do not always return to their country of origin, resulting in
a brain drain, i.e. a loss of highly skilled human capital. In the literature, the term educational migration appears,
which means at least a one-year relocation or undertaking a whole cycle of studies abroad [1]. Ukrainian youth in
recent years are eager to take advantage of the offer of study abroad, taking a full cycle of bachelor's or master's
studies outside their home country. The purpose of this study is to identify the socio-economic factors of foreign
educational migration of Ukrainian youth.

90,0
77,477,978,677,6
80,0
68,2
70,0
60,0
49,9
50,0
42,5
35,237,137,2
40,0
31,732,9
30,0 23,323,122,522,522,823,724,425,5
20,0
10,0
0,0

Fig. 1. Number of Ukrainian citizens studying abroad in the years 2000-2019
According to UNESCO data [2] (Figure 1), the number of Ukrainian citizens studying abroad in 2000 was
23.3 thousand. In 2014, i.e. when the armed conflict emerged, the interest in studying abroad increased by about
17.4% compared to the previous year. In contrast, 2015 saw an increase in the number of students studying abroad
to 68,2, an increase of approximately 36.6%. In 2018, there was a peak of 78,6 people. In contrast, 77,6 people
were studying outside their home country in 2019. This represents a more than threefold increase in the number
of students from Ukraine over two decades. The downturn in 2019 is likely related to the demographic decline that
occurred in the early 2000s. The dominant stream of cross-border student mobility comes from less developed and
newly industrialised countries to western industrialised countries. This is a consistent claim with the phenomenon
of educational migration of Ukrainian citizens to such countries as Germany, USA, Canada, UK. The outflow of
students from Ukraine to Poland and the Czech Republic has also increased in recent years. Previously, agreements
were signed between the Polish and Ukrainian governments on student exchange with the provision of
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scholarships in order to internationalize higher education. Currently, the intensity of migration flows among
students has increased significantly, and the roles of governments in both sending and receiving students have
changed from direct sponsors to regulators and facilitators. For example, according to statistics, in 2019 the number
of Ukrainian citizens studying in Poland was 38,5 people, in Russia 21,6 people, in Germany 8,6 people, in Canada
3,6 people, in the Czech Republic 3,6 people, in Italy 2,8 people, in Spain 2,0 people, in the USA 1,8 people.
Ukrainian students are attracted to study abroad, and the reasons for the increased interest in foreign education
can be traced to the socio-economic situation in the country of origin. Altbach [3] presented a push-pull model of
international student mobility, noting that some students were pushed by unfavourable conditions in their home
countries, while others were attracted by scholarships and other opportunities in host countries. This study is
focused on push factors with consideration of pull factors. The socio-economic factors of foreign educational
migration of Ukrainian citizens in the second decade of the 21st century include:
- Economic instability manifested through economic fluctuations, reduced production levels, increased output
prices and reduced purchasing power. Analysing these factors, households, in order to diversify risk, may send a family
member abroad for work as well as for education. Education abroad may result in obtaining a better-paid job abroad in a
sector compatible with education, while a sizable proportion of Ukrainian labour migrants take jobs incompatible with
their qualifications. Moreover, funds sent from abroad will be seen as an additional source of household income,
- Increase in unemployment among university graduates. In the labour offices, about 20% of the
unemployed are persons just after graduation. This situation is a result of a structural mismatch, that is, the
university courses completed are not desirable in the labour market, among which are mainly management,
administration and international relations. On the other hand, there is a lack of persons with technical education.
Obtaining a foreign diploma can increase one's chances of finding a job on the Ukrainian market even in the case
of graduating from a less desirable field of study, as it is associated with greater prestige. Also, a university degree
from an EU country gives the possibility of employment in any of the member states without the need for its
nostrification, which in the eyes of the youth may be an important advantage,
- Low level of salaries in the labour market. A graduate of higher education in Ukraine after graduation
cannot count on a high income without work experience. The study schedule at Ukrainian universities does not
always allow to find employment. On the other hand, in foreign academic institutions it is often possible to
combine studies and work, which results in gaining work experience while studying and thus increasing one's
attractiveness on the labour market after graduation,
- Political instability in the country, resulting in fears about the future. The threat of armed conflict from
Russia causes fear of remaining on Ukrainian territory,
- Problems in the higher education system in Ukraine. A considerable number of students in Ukraine are educated
for a fee because of a limited number of state-funded study places. However, both paid and free studies do not contribute
to high quality education. In contrast, foreign universities, e.g. in Germany or the Czech Republic, offer free studies with
the possibility of obtaining a grant. Moreover, the amount of tuition fees abroad may be comparable with the amount of
tuition fees of domestic educational institutions. Additionally, nepotism, cronyism and corruption occur at every level in
Ukrainian higher education [4], which may discourage young people from functioning in this type of system.
- Markina et al. [5] point out that the funds spent during the period of study do not pay off in the long term
through poor quality of education, state orders for budget places do not convert into finding a job by graduates of the
ordered majors, there is a lack of connection between the needs of the socio-economic system and the offered areas
of higher education. According to the researchers [6] [7], the factors pushing young people from Ukraine abroad for
education or immediately after graduation in the country are high unemployment rate in Ukraine, low level of
employment by specialty, low level of material-technical base of scientific research, wage discrepancy in Ukraine and
abroad, corruption, inflation, institutional barriers to conducting international cooperation and housing problems.
In concluding, the educational migration of Ukrainian youth has its causes in the socio-economic situation of
the sending country, where one of the main roles is played by the problems of higher education system. Once the
cost of studying in Ukraine is directly reflected in the quality of education, the country will acquire highly qualified
human capital that will be able to improve the economic situation with their knowledge and skills. Also, with the
return of foreign graduates, Ukraine could make use of the acquired social capital, which would contribute to the
development of international relations.
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THE ROLE OF INNOVATION IN DEVELOPMENT HOTEL AND
RESTAURANT BUSINESS
In the current conditions of fierce competition, the use of innovations is the main factor contributing to the
development and improvement of the performance of the hotel and restaurant business enterprises and allowing
them to gain competitive advantages in the long term. Therefore, for the effective functioning of enterprises in the
hotel and restaurant business, it is necessary to introduce an innovative management system for the development
of enterprises, aimed at increasing competitiveness, individuality, adaptability, improvement, and quality.
The main component of the tourism industry and a key factor in the development of tourism is the hotel and
restaurant business, which contains a range of services to meet the needs of tourists. Provision of basic and related
services of the highest quality to hotel and restaurant establishments is possible through the development of the
existing level and the development of new business segments.
The sphere of the hotel and restaurant business is characterized by dynamic changes associated with both an
increase in the total number of establishments in this segment, an increase in the quality of their products, services and
customer service, and an increase in their competitive positions. , look for reserves to improve the quality of service,
provide new services, including through the introduction of innovations at all stages of the enterprise's activity.
Innovation is the result of a systematic activity focused on the implementation of a new or improved type of
business or service that will bring economic benefits and increase competitiveness. Innovations are characterized
by properties that create progressive conditions for innovative development and activation of innovative processes
in the hotel and restaurant sector: scientific, technical, technological, managerial novelty; practical applicability;
compliance with market demand; potential return.
Innovative activity in the hotel and restaurant business is complex, systemic, aimed at finding ideas, personnel,
organizing research work that combines invention, rationalization, implementation of objects and services,
information and marketing activities.
The success of the functioning of the hotel and restaurant industry is influenced by a number of factors that may
be of a general or personal nature, in particular, the introduction of the latest technologies and innovative systems in
11
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the production and provision of services of the hotel and restaurant industry. Hotel and restaurant establishments create
service standards in accordance with their own concept and introduce customer-oriented service.
In modern conditions, the hotel industry uses a lot of the latest information technologies: global computer
reservation systems, embedded communication networks, multimedia systems, management information systems
and others that have an impact on the promotion of a hotel product.
Electronic management is necessary for the hotel, which is carried out using a specialized system, to which
all employees are connected, who, using a web resource, can receive all the necessary information at any time, see
all changes on-line, and book rooms for guests. get access to the widest possible range of sales channels, ensure
the full load of the institution.
The restaurant industry also cannot function effectively without the introduction of innovations, thanks to
which it is possible to increase the number of visitors to the establishment, in particular:
- the use of progressive industry technologies, the latest technologies and trends in cooking, associated with
the emergence of fashion trends in the restaurant business, the reorientation of consumers towards healthy eating;
- attraction of the latest technologies for customer service (interactive menu, tablet screens on tables, touch displays).
Conclusion Innovative management of enterprise development is a process aimed at increasing the level of
competitiveness, individuality, adaptability, awareness, improvement, knowledge, quality and other characteristics
in order to increase material and moral values through the effective functioning and development of the system
(production process, personnel, phenomena, etc.) using innovative approaches focused on the implementation of
a new or improved type of business or service. The marketing component of hotel and restaurant business
management, informatization and automation of activities, expansion of the list of services, individualization of
customer service, staff training, improvement of technologies, changes in the characteristics of activities depending
on seasonality have a significant impact on the achievement of high performance.
REFERENCES:
1. Borisova O.V. The mechanism for implementing the innovation policy of restaurant enterprises. Socioeconomic reforms in the context of the investment choice of Ukraine: V Intern. scientific-practical. Conf.,
(Dnepropetrovsk, May 15–16, 2008) Sat. Sciences. pr: in 3 volumes. PGASA, T. 3, Р. 8-12.
2. Davydova O. Yu. Formation of the system of innovative management of the development of hotel and
restaurant enterprises. Business Inform. 2017. No 11. P. 459-464.
УДК 339.142.055

Maksymova Іryna Ivanivna,
Ph.D. in Economics, Assoc. Prof.,
Yehorova Iryna Hennadiivna,
Ph.D. in Economics, Assoc. Prof.,
Koretska Daria Dmytrivna,
master's student,
State University of Economics and Technology Kryvyi Rih.
ASSESSMENT OF COMPANY’S STRATEGIC COMPETITIVE POSITIONS IN
THE INTERNATIONAL MARKET
The research substantiates assessment of PC “RPC “Radiy” strategic competitive positions in the international
market. The company is an active participant in international trade in nuclear energy as a developer, manufacturer
and supplier of control and safety systems for nuclear power plants.
Thus, PC “RPC “Radiy” supplies the products to Eastern Europe, Latin and North America. However, the
lighting industry currently does not have a developed strategy for entering the international market [2].
The financial condition of the company was studied and the competitiveness of the company was assessed by means
of comprehensive SWOT analysis, which studies company’s strengths, weaknesses, opportunities and threats [1].
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According to Oksana Lotysh, “SWOT analysis is the process of establishing relations between the most
distinctive possibilities for the enterprise, which results can be used in future for formation of the enterprise’s
strategy” [3, P. 241]. The results of the analysis are shown in Table 1.
SWOT analysis of PC “RPC “RADIY”
Strengths
1) competitive advantages (high quality of goods);
2) product diversification. The company is able to
offer the customers a wide range of goods. For
example, lighting products both for domestic and
industrial use;
3) extensive experience in the market
(19.02.1993), since 2014 the company has been
developing a lighting business line;
4) large material and technical base. Own product
assembly;
5) ability to produce large batches in a short period
of time. Thus, the company is able to assemble 5
thousand industrial LED lamps in one month;
6) the existing department of technical control at
the company that gives possibility to test each lot of
goods with the company resources;
7) products are certified in Ukraine, EU countries
and USA.
Opportunities
1) sales of goods to consumers representing
industrial companies;
2) current legislation of the country that allows
access to the international market;
3) expansion of production ;

Table 1

Weaknesses
1) high price as a consequence of qualitative
materials procurement at above-market prices;
2) marketing strategy with low efficiency;
3) unfavorable geographic location. Procurement
and supply of components for lighting products is
performed on CIF-Odessa terms from South Korea,
the United States of America and Finland. Further
delivery of raw materials is done from Odessa to
Kropyvnytskyi, which requires additional costs.
4) Constant attacks by competitors who dump prices,
including LLC OSP Corporation VATRA (Ternopil
city), LLC SVITLOTEHNIKA (Zaporizhya city),
LLC FIRM LIGHT-TECH (Kharkiv city).
5) lack of key management skills and loyalty to customers;
6) no motivation (cash reward) of employees to
increase sales volumes;
7) underdeveloped dealer network that is available
not in every region of Ukraine.
Threats
1) inflation;
2) emerging of new competitors, mainly with lower
prices and purchase of goods from China.
3) political and economic instability, changes in legislation;
4) high level of tax expenditures;
5) unstable exchange rate.
Note. Source: developed by the author

Thus, SWOT analysis of PC “RPC “Radiy” showed that the company manufactures goods of proper quality
to enter European market, offers a certified product and a wide range of lighting equipment. The company has its
own material and technical base, tests the products and completes orders promptly.
However, the company has not developed marketing strategy and there is a lack of management skills that
greatly complicates the work of integrated departments.
REFERENCE:
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ПОРТФЕЛЬНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНИХ
ДЕСТИНАЦІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Реалізація портфельної стратегії управління розвитком туристичних дестинацій територіальних
громад є основним інструментом розвитку регіональної політики країни.
Аналіз труднощів розробки та реалізації портфельної стратегії управління розвитком туристичних
дестинацій територіальних громад показує, що досвід та інтуїція її керівників не завжди в змозі
забезпечити прийняття правильного рішення в складних умовах динамічного середовища [1]. Водночас
усі зміни, що реалізують через портфель проектів, мають бути достатньо формалізовані, аби їх розуміли
всі зацікавлені сторони. Це означає, що управління портфелями сталого розвитку територіальних громад
має бути детально промодельована, а варіанти найбільш доцільних рішень мають бути отримані з
попереднього аналізу проблем територіальної громади ще на етапі концептуального моделювання.
Проблема забезпечення сталого розвитку існує в кожній громаді, оскільки під поняттям «проблема» в
управлінській практиці найчастіше розуміють «невідповідність поточного стану бажаному» [2].
Портфельне управління є однією із концепцій поглядів на реалізацію процесу стратегічного управління,
який включає фази планування, реалізації і контролю.
Для реалізації портфельної стратегії управління розвитком туристичних дестинацій територіальних громад,
розробникам портфеля треба добре розуміти особливості управління розвитком через проекти та їх ієрархію.
Методи формування портфеля засновані на багатокритеріальному відборі та експертних даних.
Таким чином, використання в основі своєї інвестиційної діяльності портфельного управління дозволяє
територіальній громаді ефективно реалізувати стратегію управління розвитком туристичних дестинацій,
а також своєчасно реагувати на зміни та ризики, викликані поточною економічною ситуацією.
Враховуючи те, що основними критеріями економічного розвитку територіальних громад є створення
сприятливих умов для розвитку підприємництва та забезпечення надходжень до бюджету громади,
розбудова інфраструктури підтримки бізнесу, залучення інвестицій, ефективне використання місцевих
ресурсів, воно ідеально підходить до формування на його основі туристичної дестинації, яка може
залучати та задовольняти різноманітні потреби туристів.
На даний час виконавчим комітетом Миколаївської міської ради реалізується комплекс заходів що
забезпечують розвиток туристичних дестинацій громади, а саме;
- реалізується Програма розвитку туристичної галузі м. Миколаєва до 2023 року та являє собою
комплекс матеріально-технічних, управлінських проєктів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел
фінансування головним виконавцем якої є департамент економічного розвитку Миколаївської міської
ради. У вищезазначеній Програмі максимально враховано суспільні потреби населення Миколаєва щодо
туристичних послуг, сучасні тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій;
- виступає координатором та партнером у низці проєктів міжнародної технічної допомоги,
направлених на розвиток та підтримку розвитку туристично-готельного підприємництва та морського
кластеру, здійснює участь у впровадженні заходів в рамках проєкту «Туризм, Спадщина, Креативність»
операційної програми «Басейн Чорного Моря». Учасники проєкту Грузія, Болгарія, Україна;
- є діючим учасником проєкту ЄС та ПРООН «Мери за економічне зростання». Місто Миколаїв
разом з містом Тернопіль є першими в Україні, що реалізовуватимуть впровадження інноваційного
«портфельного» підходу у розвитку міста, матимуть можливість брати участь у тренінгах, обмінюватись
досвідом щодо розробки інноваційних стратегій зростання із врахуванням місцевого контексту,
спираючись на місцеві екосистеми, а також скористатися новими можливостями та доступом до
фінансування, зокрема брати участь у щорічному конкурсі для зацікавлених міст та конкурсі проектних
пропозицій із впровадження інновацій.
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Отже, розроблення та впровадження стратегії управління розвитком туристичних дестинацій
територіальних громад показує, що на основі застосування сучасних методів портфельного управління
потребує належної методичної підготовки, яка у громадах поки що відсутня. Вирішенням цієї проблеми
має стати залучення до управління портфелем розвитку громади аутсорсингових компаній з управління
проєктами. В усьому світі проектний аутсорсинг вважається найкращим рішенням для впровадження
складних системних змін. Застосування аутсорсингу для реалізації портфелей сталого розвитку громад
має стати потужною рушійною силою трансформаційних змін у сфері реалізації портфельної стратегії
управління розвитком туристичних дестинацій територіальних громад.
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ПРОБЛЕМАТИКА АНТИДЕМПІГОВОГО ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ
ВИРОБНИКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОВНТЕГРАЦІЇ
В умовах жорстокої конкурентної боротьби на зовнішніх ринках, українські товари все частіше
стають об'єктом антидемпінгових розслідувань, що призводить до закриття для вітчизняних виробників
найбільш привабливих ринків збуту. Особливо це стосується конкурентоспроможної продукції
металургійної та хімічної галузей вітчизняної промисловості. Українська економіка багато в чому
залежить від експортних надходжень, зокрема в металургійній галузі.
За оцінками експертів саме вигідна кон'юнктура на світових ринках металопродукції викликала
економічне зростання в Україні, і саме металургійна галузь найбільше потерпає від антидемпінгового
переслідування. Тому проблема антидемпінгового переслідування і застосування відповідних заходів
проти українських виробників є досить важливою.
Проблема демпінгу та антидемпінгу постає для України у двох вимірах - антидемпінгове
переслідування українських виробників та захист внутрішнього виробника від недобросовісної
конкуренції з боку іноземних компаній.
До недавнього часу головною проблемою України був її неринковий статус. Суть проблеми полягала в
тому, що в разі визначення факту демпінгу заходи застосовувались не до окремих виробників або компанії, що
продавала продукцію за демпінговими цінами, а проти всієї аналогічної продукції, що надходила з України.
Деякий резонанс наприкінці 2000 року викликало визнання ЄС ринкового статусу України в
антидемпінговому розслідуванні. Насправді ситуація виглядає дещо не так – Європа визнала
напівринковий статус України, тобто кожному підприємству необхідно окремо підтверджувати свою
ранговість. Існує ще один аспект неринкового статусу – для розрахунку нормальної ціни застосовується
ціна третьої країни, так званого "сурогату", тобто вартість будується, виходячи з умов іншої країни.
Для України, що має розвинену власну сировинну базу для металургійного та хімічного виробництва
ціна сурогатної країни виявляється частіш за все, вищою.
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Саме тому, що початок антидемпінгового розслідування скоріш за все підтвердить факт демпінгу
українським виробником через те, що вартість, наприклад, арматури в третій країні буде вища, ніж
внутрішня, український уряд намагається не допустити навіть відкриття антидемпінгового розслідування
за допомогою таких інструментів:
проведення переговорів щодо збільшення квот для українських експортерів;
накази Мінекономіки (Наприклад: "Про заходи щодо недопущення вжиття антидемпінгових заходів
відповідними державними органами іноземних держав щодо експорту з України чорних металів");
укази президента України (Наприклад: "Про заходи щодо запобігання експорту товарів походженням
з України за цінами, що можуть розглядатися як демпінгові, та врегулювання торговельних спорів");
інформаційна підтримка підприємств, що відносяться до галузей з підвищеним ризиком застосування
антидемпінгових заходів (чорна металургія);
рекомендації щодо використання послуг відомих юридичних фірм, що мають досвід у спеціальних
справах при розв'язанні проблем, пов'язаних із застосуванням антидемпінгових заходів.
Такі інструменти є ефективними, коли мова йде про державне регулювання економіки. Але окрім
нього, запобігти антидемпінговим розслідувань по відношенню до української продукції можуть
безпосередньо товаровиробники.
Експортеру слід спиратися на існуючу світову практику застосування заходів по захисту, який в
основному зводиться до наступного:
при проведенні переговорів з іноземним контрагентом-імпортером про укладення довгострокового
експортного контракту на поставку товарів у великій кількості доцільно заздалегідь ознайомитися з
антидемпінговим законодавством країни ввезення даного товару;
при здійсненні експортних операцій на постійній основі експортер повинен проводити розумну цінову
політику. Не можна допускати застосування низьких цін, що можуть послужити підставою для визнання демпінгу;
важливим питанням є маркетинг, тобто вивчення експортером ринку імпортера у всій його
сукупності: загальний об'єм імпорту даного товару в країні ввезення, наявність конкуренції, рівень
потреби країни ввезення в даному товарі, конкурентні ціни (внутрішні і світові) та інше;
якщо виникає загроза антидемпінгового розслідування, то експортеру бажано домовитися з конкурентами
і вжити необхідних заходів, щоб не допустити розслідування. Із цією метою слід також використовувати
авторитет і вплив імпортера, включаючи отримання від нього необхідної комерційної і правової інформації.
Отже, бачимо, що і сам експортер певною мірою може захистити себе від антидемпінгових санкцій.
Існує також інший важливий аспект захисту національного виробника – це, зокрема, захист від
недобросовісної конкуренції та від демпінгу при імпорті товарів.
Товар вважається об'єктом демпінгу, якщо в Україні його експортна ціна нижча за порівняну ціну за
аналогічні товари в країні експорту під час звичайної торгівлі.

Рис. 1. Чинні антидемпінгові заходи щодо імпорту товарів в Україну за країнами.
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На даний момент Україна проводить 12 антидемпінгових розслідувань (переглядів) щодо продукції,
імпортованої з чотирьох країн: Російської Федерації, Республіки Білорусь, Китайської Народної
Республіки та Турецької республіки. Деякі заяви про наявність демпінгу відхиляються Світовою
організацією торгівлі. Так, наприклад, в 2014 році СОТ визнала правопорушення Україною
процесуальних норм при проведенні перегляду антидемпінгових заходів по відношенню до Російської
Федерації. Розслідування було припинено, а антидемпінгове мито не було введено. Але більша частина
заяв СОТ все ж приймає. Так, на сучасному етапі Україна використовує антидемпінгові інструменти
стосовно 28 груп товарів з 7 країн (рис. 1).
На рисунку бачимо, що майже половина застосованих Україною санкцій приходиться на російського
товаровиробника. Цьому може бути декілька пояснень: для захисту внутрішнього ринку від недобросовісної
конкуренції використовуються переважно антидемпінгові мита, середній розмір яких 25-30% . Найвища
ставка – 123% – застосована відносно китайських виробів з чорних металів, адже демпінг в цій сфері
наносить прямої шкоди безпосередньо вітчизняній спеціалізації.
Антидемпінгове регулювання в системі зовнішньоекономічних зв'язків України займає одне з
провідних місць. З одного боку, політика економічного протекціонізму зараз є одним з
зовнішньоекономічних пріоритетів нашої держави. Врешті-решт, імпортні товари, що використовують
конкурентні переваги з точки зору ціни та якості, продовжують штовхати вітчизняного виробника з
внутрішнього ринку. З іншого боку, захищаючи національного товаровиробника в Україні, наша країна
не може повністю закрити внутрішній ринок своїм основним конкурентам, оскільки це залежить від
критичного імпорту, що вимагає підтримання високого рівня експорту з України, з тим щоб компенсує
негативний вплив негативного торгового балансу. Для національного товаровиробника важливим
економічним наслідком застосування ефективних антидемпінгових санкцій має бути покращення всіх
факторів та економічних показників, які впливають на його економічну ситуацію. Їх зміна в результаті
застосування антидемпінгових санкцій вимагає комплексної економічної оцінки для визначення рівня
ефективності та шляхів вдосконалення деяких антидемпінгових заходів.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Проблема антидемпінгових заходів проти української продукції за кордоном та захисту
внутрішнього
ринку
України
від
недобросовісного
імпорту.
URL:
http://www.un.kiev.ua/esdp/disks/disk1/0102092ukr.html. (дата звернення 10.10.2021 р.).
2. Статистична інформація. Антидемпінгові, спеціальні та антисубсидиційні розслідування
Електронний ресурс]. – Офіційний сайт Міністкрства економічного розвитку і торгівлі. URL:
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=48272 (дата звернення 10.10.2021 р.).

Кушнір Ю.Б.,
к.е.н., доцент кафедри економічної теорії
Ужгородського національного університету
ПЕРСПЕКТИВИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Питання пенсійного забезпечення стає щодалі актуальним у нашій країні. Адже більшість людей, які
зараз працюють офіційно, хвилює питання чи будуть вони мати пенсію по досягненні пенсійного віку.
Молоде покоління, яке звикло до нестабільних умов та зміни місця роботи, такі питання не хвилюють,
адже вони вважають що це питання далекого майбутнього. Навіть є частина людей, яка працює без
гарантій, не вважають проблемою те, як вони будуть жити при досягненні пенсійного віку.
Розглянемо, які системи пенсійного забезпечення діють у інших країнах і порівняємо, чи можлива їх
реалізація у нашій країні.
Системи пенсійного забезпечення, що діють у більшості країн більше 40 років, досягли своєї зрілості.
Це означає, що більшість працюючих охоплені пенсійними планами і мають право на одержання певних
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гарантій у повному розмірі; населення старіє, частка осіб, які сплачують внески в рамках пенсійного
забезпечення, зменшується.
У багатьох країнах, насамперед розвинених, відносна чисельність людей старшого віку значно збільшилась
у порівнянні з минулими роками. У розвинених країнах до 2050 р. кожен третій буде не молодше 60 років. У
найбільш розвинених країнах чисельність людей старшого віку уже перевершує чисельність дітей, молодших
15 років, а до 2050 року на кожну дитину буде приходитися 2 людини віком 60 років і більше.
У більшості розвинених країн світу процес старіння супроводжується не тільки зниженням
народжуваності, а й зменшенням смертності, як наслідок – збільшенням тривалості життя. В Україні ж
одночасно відбувалось зниження рівня народжуваності і підвищення рівня смертності. Так, очікувана
тривалість життя осіб, які народились у 1999 – 2000 рр., в середньому становила 67,9 року, в тому числі у
чоловіків – 62,4 року, жінок – 73,6 року. В той же час у розвинених країнах тривалість життя перевищила
75-річний рубіж: у Великобританії цей показник становив більше ніж 78 років для чоловіків, США і
Швеції – 79, Японії – 80 років.
У зв’язку зі старінням населення і зростаючою нестійкістю солідарних пенсійних систем в багатьох
країнах, починаючи з 80-х років минулого століття, стали змінювати деякі параметри пенсійних програм,
запроваджуючи схеми обов’язкових базових виплат, підвищуючи законодавчо встановлений вік виходу
на пенсію, доповнюючи їх системами обов’язкових та добровільних пенсійних накопичень. Як результат,
у 60% розвинених країн право одержання повної пенсії чоловіки здобувають у 65 років і більше, а жінки
в тому ж віці – у 40% розвинених країн.
За оцінками експертів, в Україні податки сплачують близько 10 млн працюючих; стільки ж українців
перебувають на заробітках, відповідно податки не сплачують. За таких умов єдиним виходом для
забезпечення гідних умов життя у майбутньому є створення власного «пенсійного фонду» шляхом
заощадження частини доходів та їхнього подальшого інвестування. Однак значна частина людей цього не
робить. Найчастіше людина знаходить 5 наступних «виправдань» тому, що не заощаджує кошти.
1. Я не можу собі цього дозволити. Фінансові експерти стверджують, що планування бюджету
дозволяє заощаджувати до 20% коштів. Дослідження показують, що студент може в місяць на алкоголь
та сигарети витрачати грошей більше суми стипендії, а працюючий мужчина – до третини зарплати.
2. Я молодий, і хочу жити на 100% зараз.
3. Я не доживу до старості.
4. Банк збанкрутує, гроші пропадуть. Таких людей запитання, в які активи вони інвестують, якщо
депозити їм не підходять, вводить у ступор.
5. У мене недостатньо коштів, щоб починати інвестувати.
Через низьку ефективність солідарної пенсійної системи необхідно готувати населення, в тому числі
молодь, до самостійного забезпечення старості, зокрема через введення у навчальні програми таких курсів, як
«Сімейні фінанси», де пропрацьовуються, зокрема, і вищенаведені «антиінвестиційні» виправдання.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Кушнір Ю. Персональні / сімейні фінанси (вид. 6-те, зі змінами та доповненнями). – Ужгород:
Видавництво «ФОП Сабов А.М.», 2019. – 164 с.
2. Шефер Б. Путь к финансовой независимости: Первый миллион за семь лет: Пер. с нем. / Б. Шефер. –
СПб.: Мудрость, 2002. – 297 с.
3. http://pfu.gov.ua (Офіційний сайт Пенсійного фонду України).
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д.е.н., завідувач кафедри міжнародної економіки і менеджменту,
Бочков Д.Р.,
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Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Україна стала головним гравцем на світовій технологічній арені. Кількість IТ-талантів в Україні
наближається до 220000 розробників програмного забезпечення, технологічні стартапи процвітають,
потік інвестицій збільшується, а кількість компаній, які співпрацюють з українськими постачальниками
послуг з розробки програмного забезпечення, зростає.
Якість українських технологічних навичок визнана у всьому світі і визнана багатьма галузевими
нагородами. Країна входить до топ-20 за індексом локації A. T. Kearney Services; GSA назвало місцем
офшорного призначення року; все більше українських компаній, що займаються аутсорсингом ІТ,
перелічені IAOP у рейтингу Global Outsourcing 100; багато постачальників включено до рейтингу
програмного забезпечення Software 500, Inc. 5000 та інших галузевих рейтингів.
Починаючи з 2014 року, держава значно зосередилась на поліпшенні бізнес-клімату в Україні, і вона
вжила багатьох заходів у цьому напрямку. В результаті постійних зусиль Україна стала гарячою точкою
інвестицій. Прямі іноземні інвестиції в Україну у 2018 році перевищили 2490 мільйонів доларів.
Як економіка, що розвивається, Україна має досить низьку вартість життя. У країні спостерігається
найнижча у світі ціна «Big Mac» (відомого неофіційного індексу оцінки вартості життя за вартістю продукції
мережі громадського харчування «McDonald’s») - 1,64 долара. Вартість життя в Україні на 58,29% нижча,
ніж у США. Оренда в Україні на 74,78% нижча, ніж у Сполучених Штатах, а оренда однокімнатної квартира
щомісяця обходиться близько 200 доларів. У той же час країна займає 50 місце з 157 країн за індексом
людського капіталу, в якому оцінюються знання, вміння, навички та здоров'я населення.
Український ринок розробки програмного забезпечення в останні роки відзначається вражаючим
зростанням і став одним із ключових секторів, що сприяє розвитку економіки країни. Цікаво, що галузь
прискорилася з початку політичної кризи 2014 року, коли ціни на українські ІТ-послуги стали ще більш
привабливими для інвесторів через інфляцію.
Ось кілька фактів, які відображають зростання українського ІТ-ринку:
ІКТ стали третьою за величиною галуззю експортних послуг, яка становила понад 20% всього
експорту послуг України;
українська ІТ-галузь зростає зі швидкістю 26% щорічно;
В даний час на ринку працюють більше 4000 технологічних компаній;
В Україні налічується понад 1600 компаній з обслуговування програмного забезпечення;
В Україні понад 200000 розробників програмного забезпечення;
Україна зайняла 20 місце в 2019 році у рейтингу A. T. Kearney Global Services Location Index серед
найпривабливіших напрямків аутсорсингу [27].
Більше 100 компаній у списку Fortune 500 - клієнти українських ІТ-фірм (рис. 1).
ІТ-аутсорсингові компанії становлять найбільшу частку українського ринку послуг ІТ. Хоча кількість
стартапів (понад 2000 компаній) та міжнародних науково-дослідних центрів (понад 100 компаній)
зростає, в ІТ-аутсорсингових компаніях зайнято понад 60% усіх інженерів, які проживають в Україні.
США та країни Західної Європи залишаються найбільшими цільовими ринками українських ІТ-компаній.
Якщо ми подивимось на підприємства, які передають розробку програмного забезпечення в Україну,
вони варіюються від зростаючих стартапів до встановлених ІСВ до масових підприємств. Cisco, IBM,
Atlassian, Travelport, OpenText, Fluke Corporation та багато інших світових компаній співпрацюють з
українськими постачальниками програмного забезпечення, з метою реалізації власних цифрових рішень.
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Рис. 1. Динаміка прибутку галузі ІТ в Україні за 2015-2020 рр. (млрд. дол. США).
Багато таких партнерств тривають роками, і невеликі аутсорсингові команди переростають у великі
центри розвитку, розташовані в Україні. Наприклад, Anoto працював з N-iX, українською ІТ-компанією,
протягом 12 років. Тоді як Lebara, телекомунікаційне підприємство Великобританії, розширило свою
команду з розробки в N-iX з 5 до понад 100 програмних інженерів. Тому лідери ринку різних галузей по
всьому світу активно користуються розробкою програмного забезпечення українських інженерів.
Найбільший актив українського ринку розробки програмного забезпечення – це широкий набір ІТ-фахівців,
що мають неперевершену якістю навичок. Станом на 1 квартал 2020 року він нараховує понад 184700 фахівців,
та експерти прогнозують, що він до 2021 року перевершить 220000. Більшість джерел свідчать, що приблизно
60% українських розробників програмного забезпечення зараз працюють у компаніях з аутсорсингу ІТ. Однак
у країні є пристойна частка R&D центрів і кількість технологічних стартапів з кожним роком зростає. Українські
технологічні компанії використовують левову частку таланту ІТ в країні. Ринок насамперед складає
аутсорсингові компанії ІТ, компанії, що займаються інформаційними продуктами, та власні центри глобального
бізнесу. Однак понад 60% українських ІТ-фахівців працюють в аутсорсингових компаніях ІТ. У 2020 році
кількість працівників у 50 найбільших українських компаніях з розробки програмного забезпечення зросла
приблизно на 15% - з 58000 до 67000 фахівців. Також за рік EPAM збільшив кількість спеціалістів на 1700 осіб
і перетнув позначку у 8 тисяч фахівців. А ще в рейтингу чотири нові та ще й продуктові компанії, із них три –
українські. 25 найбільших українських ІТ-фірм продемонстрували рекордні темпи зростання за останні 5 років.
В Україні розміщено широкий спектр компаній із ІТ-продуктів, серед яких Grammarly, Readdle,
Jooble, Depositphotos, TemplateMonster, GitLab та інші. Українська стартап-екосистема зростає на 500
нових підприємців щомісяця. Стартові інвестиції також зростають. У 2020 році було укладено 44 угоди із
загальним обсягом інвестицій у розмірі 265 млн. дол. США.
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Рис. 2. Цільові ринки компаній з надання ІТ-послуг України.
20

28%

IV Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку науки та освіти»

Багато українських стартапів розширилися на світові ринки та перенесли свої штаби у світові бізнесцентри та Кремнієву долину, інших придбали технічні гіганти. Наприклад, Google купив Viewdle, тоді як
Looksery придбав Snapchat приблизно за 150 мільйонів доларів.
В даний час в Україні налічується понад 1600 компаній з обслуговування програмного забезпечення, і
більшість з них надають послуги з розробки програмного забезпечення клієнтам по всьому світу (рис. 2).
Тому підприємства, які шукають ІТ-партнера в Україні, стикаються з проблемою вибору серед різноманітних
постачальників. Критерії відбору часто включають розмір компанії, роки на ринку, досвід подібних проектів,
довідники, досвід певних технологій та галузевих вертикалей, практику безпеки тощо. Українські компанії з
розробки програмного забезпечення виділяються серед світової конкуренції завдяки зручному географічному
розташуванню, культурній близькості, хорошому спілкуванню, висококваліфікованому таланту та, звичайно,
конкурентним цінам. Тому ці фактори відіграють вирішальну роль.
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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
Вже декілька років світова економіка переживає не найкращі часи: зростання рівня невизначеності,
зменшення можливості планування та прогнозування економічних явищ та процесів, підвищення
політичної нестабільності. Криза, спричинена коронавірусом, військові та економічні конфлікти,
наступаюча загроза екологічних катастроф, все це негативно впливає на усі економічні суб’єкти,
починаючи від приватних підприємств до країн з найсильнішим економіками. При зростаючій
нестабільності зовнішнього середовища все частіше звертається увага на факт, що світова економіка – це
сукупність великої кількості елементів, тому визначальним для системи вцілому є перш за все стан
складових системи, а саме підприємств різного рівня.
Тому, першими кроками в оздоровлені економіки є максимізація ефективності усіх складових
системи. Тобто, оцінка та аналіз ефективності бізнесу є основою для створення стійкої світової економіки,
яка буде впевнено витримувати навіть найбільші загрози зовнішнього та внутрішнього характеру. Отож,
важливим кроком в підтримці даної системи є оцінка ефективності підприємства, яка буде мати
постійних характер. Саме це допоможе визначити основні проблеми, їх характер, локалізацію, а також
перспективи подальшого розвитку, за рахунок чого компанія буде розвиватися, в яких напрямках слід
спрямувати основні ресурси, а також фінансові можливості проведення операцій.
Фінансові результати є суб’єктивним показником того, наскільки фірма може ефективно
використовувати наявні фінансові ресурси, активи основного виду діяльності, щоб максимізувати
прибутки. Саме для цього слід використовувати фінансовий аналіз, який передбачає планування та
прогнозування фінансових показників на основі стратегічних цілей розвитку компанії, а також постійний
перегляд фактичної ефективності попередніх прогнозів. [1]
Фінансовий аналіз відноситься до процесу вивчення та оцінки фінансової звітності компанії - набору
даних і цифр, організованих відповідно до визнаних принципів бухгалтерського обліку. Мета полягає в
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тому, щоб зрозуміти бізнес-модель компанії, прибутковість (або збиток) її операцій і те, як вона витрачає,
інвестує та взагалі використовує свої гроші, тобто фактично представити компанію в цифрах. [2] Аналіз
здійснюють здебільшого за останній звітний період, фінансовий квартал або рік. Фінансовий аналіз
включає аналіз поточної фінансової звітності: прибутки, збитки та рух грошових коштів, що є основним
в аналізі ефективності. Визначають низку факторів, які слід враховувати під час проведення аналізу:
 Тенденції руху грошових коштів, доходів та витрат;
 Оборотність запасів та їх рівень;
 Поточний рівень продажів основних товарів та послуг;
 Перегляд дебіторської та кредиторської заборгованості;
 Рівень боргових зобов’язань, обслуговування боргу.
Для аналізу фінансової ефективності використовуються показники, також відомі як (KPI), є
кількісними вимірами, які використовуються для визначення, відстеження та прогнозування
економічного добробуту бізнесу. Вони діють як інструменти як для внутрішніх цілей компанії, так і
зовнішніх контрагентів, щоб проаналізувати наскільки добре працює компанія, особливо щодо
конкурентів, і визначити, основні сильні та слабкі сторони. Основними показниками є: оборотний капітал,
операційний грошовий потік, прибуток до оподаткування, чистий прибуток, показники
платоспроможності та ліквідності, відношення заборгованості до власного капіталу, рентабельність
власного капіталу та інші. [3]
Фінансовий аналіз має значний позитивний вплив на допомогу менеджерам у прийнятті ефективних
рішень, які можуть підвищити прибутковість і вартість фірми. Належне проведення якого мінімізує ризик
невдачі бізнесу, а також виявляє сильні, слабкі сторони та можливості бізнесу.
Фінансовий аналіз не визначить рішення та причини проблеми, він лише локалізує, виявляє основні
індикатори та вказує місце знаходження проблеми. Приймаючи рішення, менеджери в високій мірі
залежать від фінансової звітності, тому має бути безперервний процес контролю за рахунками. Оскільки
рахунки відображають реальну діяльність фірми, і усі можливі варіанти, проблеми чи можливості в
певних складових підприємства.
Фінансові результати компанії базуються на цифрах. В кінцевому підсумку це створює уявлення про
компанію та її надійність. Однак також важливо усвідомлювати, що фінансові результати відображають
минуле і ніколи не є точним показником майбутнього. Фінансовий аналіз не існує незалежно від інших
факторів, які впливають на компанію. Ті, хто оцінює фінансові результати компанії, завжди повинні
розглядати їх у світлі інших, порівнянних видів діяльності, галузі в цілому та попередніх результатів.
Отже, фінансовий аналіз являється необхідною частиною діяльності компанії, його постійний та
комплексний характер в сумісності з іншими видами контролю, аналізу та прогнозування створюють
цілісну систему, яка визначає стан та успішність компанії і дають можливість стати лідерами ринку.
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ПОРІВНЯЛЬНО - ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОСТІ:
ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ В УКРАЇНІ.
Глобалізаційні процеси породили нові суб’єкти та вектори впливу на розвиток освітніх систем, що вимагає,
за висловом М. Брея «нової геополітичної картографії, яка відображає напрями глобальних впливів, характер
процесів запозичення, диференціації, домінування та підпорядкування в освітній політиці і практиці».
На початку ХХІ ст. виникло широке коло досліджень, в яких аналізується процес трансформації
суспільної місії освіти, пов’язаний з переходом до нового етапу розвитку суспільства – інформаційного,
суспільства знань та мережевого суспільства. Освіта перетворюється в таких умовах на продуктивну силу,
від результатів діяльності якої залежить успішність функціонування не тільки окремої особи, але й
суспільства в цілому. В такому контексті актуальними стали дослідження стратегій розвитку національної
та наднаціональної освітньої політики, стандартизації змісту освіти і якості знань, міжнародних порівнянь
ефективності та продуктивності діяльності освітніх систем, особливостей централізаційнодецентралізаційних змін, впливу ІКТ на формування нової місії, процес та результат освіти. Важливим
об’єктом порівняльно-педагогічних досліджень став розвиток інтернаціональної та транснаціональної
освіти. Предметом інтересу дослідників є, зокрема, проблеми якості міжнародної освіти, економічних та
моральних наслідків міжнародної торгівлі освітніми послугами, шляхів розширення міжнародної
мобільності суб’єктів освітньої діяльності та навчальних програм, особливостей формування етнічної,
культурної та релігійної ідентичності студентів в умовах зростаючої міжнародної мобільності, ролі
міжнародних рейтингів університетів у визначенні стратегій розвитку вищої освіти тощо Вумовах
глобалізації суб’єктом розробки та здійснення освітньої політики все в більшій мірі стають
наднаціональні організації – ЄС, ОЕСР, ЮНЕСКО, МВФ, СОТ, СБ та деякі інші. Кожна з цих організацій
має детально розроблені інструменти впливу на освітню політику національних держав, що все в більшій
мірі підпорядковується політичним та економічним інтересам наднаціональних структур.
Залежно від місії та ідеології тієї чи іншої міжнародної організації формуються стратегії її впливу на
розвиток національних освітніх систем. Ознакою розвитку порівняльно-педагогічної галузі на початку п᾿ятого
еnпу стала подальша інституалізація цієї наукової сфери у різних країнах та регіонах світу: у 1992 році було
створено товариство порівняльної педагогіки в Ізраїлі, у 1993 ‒ у Сінгапурі. Продовжує розвиватися і процес
інтернаціоналізації товариств порівняльної педагогіки. Так, в європейському регіоні крім Європейського
товариства з порівняльної педагогіки існує і ряд суб-регіональних об’єднань дослідників: Товариство з
порівняльної педагогіки країн Середземномор’я та Товариство з порівняльної педагогіки країн Північної
Європи тощо. У 1995 р. було утворено Асоціацію азіатських товариств порівняльної педагогіки. На
міжрегіональному просторі існує Товариство з порівняльної педагогіки франкомовних країн.
Сучасний етап розвитку порівняльно-педагогічних досліджень ознаменувався подальшою
інтернаціоналізацією наукової громади Результатом такої тенденції стала підготовка представницькими
міжнародними авторськими колективами цілої низки міжнародних довідкових та навчальних видань
(international handbooks) з найбільш актуальних проблем розвитку сучасної освіти і педагогіки. За своїм
змістом такі дослідження мають порівняльно – педагогічний характер, оскільки присвячені аналізу
освітніх процесів і феноменів, що відбуваються у різних країнах та регіонах світу. Найбільш вагомими з
цих робіт, на нашу думку, є: International handbook of educational change (1998, 2009), International handbook
of higher education (2006, 2011), International handbook of comparative education (2009), International
handbook of research on teachers and teaching (2009), International handbook of leadership for learning (2011),
International handbook of lifelong learning (2010, 2012), OECD Handbook for Internationally Comparative
Education Statistics: concepts, standards, definitions and classifications (2017) та ін.
Розглядаючи вітчизняний вимір розвитку педагогічної компаративістики У 90-х рр. ХХ ст. ‒ 10-х рр.
ХХІ ст. зазначимо, що на пострадянському просторі завдяки радикальним суспільно-політичним
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трансформаціям виникають сприятливі умови для швидкого розвитку порівняльно-педагогічних
досліджень, позбавлених будь-яких ідеологічних нашарувань. Найбільш актуальними стали у цей час
наукові розвідки, присвячені вивченню впливу глобалізаційних процесів на розвиток освіти розвинених
країнах, пошуку шляхів інтеграції освітніх систем пострадянських держав у європейський та світовий освітні
простори. Найбільш визначними монографічними дослідженнями та навчальними посібниками в
українській компаративістиці другої половини 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. стали такі роботи: «Професійна
підготовка вчителів у Західній Європі: Спільність та розбіжності» (1997) Л.П. Пуховської; «Принципи
розвитку професійної освіти в Німеччині» Н.В. Абашкіної; «На власні очі: Проблеми морального виховання
учнів у теорії і практиці вітчизняної та американської педагогіки» (1998) М.Ю. Красовицького; «Розвиток
педагогічної освіти у США (1960 – 1998 рр.)» (1999) Т.С. Кошманової; «Педагогіка соціалізації: європейські
абриси Педагогіка соціалізації: європейські абриси 2000 р.) Н.М. Лавриченко; «Морально-етичне виховання
в історії американської школи» (2002) В.М. Жуковського; «Тенденції розвитку змісту базової освіти у
країнах Заходу» (2003) Г.С. Єгорова, Н.М. Лавриченко та Б.Ф. Мельниченка; «Тенденції реформування
середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації 0-ті рр. ХХ - початок ХХІ ст.)» (2004)
А.А. Сбруєвої; «Монітори якості освіти: світові досягнення та змін в управлінні освітою, впливу ІКТ на
формування нової місії, процес та результат освіти.
Важливим об’єктом порівняльно-педагогічних досліджень став розвиток інтернаціональної та
транснаціональної освіти. Предметом інтересу дослідників є, зокрема, проблеми якості міжнародної
освіти, економічних та моральних наслідків міжнародної торгівлі освітніми послами, шляхів розширення
міжнародної мобільності суб’єктів освітньої діяльності та навчальних програм, особливостей формування
етнічної, культурної та релігійної ідентичності студентів в умова зростаючої міжнародної мобільності,
ролі міжнародних рейтингів університетів у визначенні стратегій розвитку вищої освіти тощо. В умовах
глобалізації м розробки та здійснення освітньої політики все в більшій мірі стають наднаціональні
організації – ЄС, ОЕСР, ЮНЕСКО, МВФ, СОТ, СБ та деякі інші. Кожна з цих організацій має детально
розроблені інструменти впливу на освітню політику національних держав, що все в більшій мірі
підпорядковується політичним та економічним інтересам наднаціональних структур. Залежно від місії та
ідеології тієї чи іншої міжнародної організації формуються стратегії її впливу на розвиток національних
освітніх систем. Ознакою розвитку порівняльно-педагогічної галузі на початку п᾿ятого етапу стала
Польша, інституалізація цієї наукової сфери у різних країнах та регіонах світу: у 1992 році було створено
товариство порівняльної педагогіки в Ізраїлі, у 1993 ‒ у Сінгапурі. Продовжує розвиватися і процес
інтернаціоналізації товариств порівняльної педагогіки. Так, в європейському регіоні крім Європейського
товариства з порівняльної педагогіки існує і ряд субрегіональних об’єднань дослідників: Товариство з
порівняльної педагогіки країн Середземномор’я та Товариств з порівняльної педагогіки країн Північної
Європи тощо. У 1995 р. було утворено Асоціацію азіатських товариств порівняльної педагоги. На
міжрегіональному просторі існує Товариство з порівняльної педагогіки франкомовних країн. Сучасний
етап розвитку порівняльно-педагогічних досліджень ознаменувався подальшою інтернаціоналізацією
наукової громади.
Результатом такої тенденції стала підготовка представницькими міжнародними авторськими
колективами цілої низки міжнародних довідкових а навчальних видань (international handbooks) з
найбільш зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих (Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна)
Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання (інститут професійно-технічної освіти)
значну роль в організації порівняльно-педагогічних студій та розвитку міжнародного співробітництва
вітчизняних науковців - компративістів відіграє Українська асоціація дослідників освіти (UERA5, яка з
2017 р. набула статусу повного члена Європейської асоціації дослідників освіти (ЕERA).
Пріоритетними напрямами сучасних порівняльно-педагогічних досліджень в Україні вважаємо такі:
• розвиток систем вищої освіти, тенденції їх реформування у європейських країнах у контексті
Болонського процесу;
• проблеми підготовки вчителів у контексті тенденцій до стандартизації та інтернаціоналізації вимог
до педагогічної професії;
• проблеми розвитку полікультурного суспільства, впливу глобалізації на розвиток освітніх процесів;
• реформи освіти і освітня політика у різних країнах та геополітичних регіонах;
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• тенденції інноваційного розвитку освіти у контексті розвитку суспільства знань;
• проблеми забезпечення та моніторингу якості освіти на національному та наднаціональному рівнях;
• проблеми європейської інтеграції у сфері освіти та ін.
Початок другого десятиліття ХХІ ст. поставив перед глобальною освітньої громадою в умовах
пандемії Covid-19 якісно нові завдання, реалізація яких вимагає, перед усім, всебічної диджиталізації
освітнього простору кожного конкретного закладу освіти, так само як і регіональних, національних, панрегіональних та глобального освітнього просторів. За таких умов суттєво нових проявів набувають
глобалізаційні та інтернаціоналізаційні тенденції, що перетворилися на домінанту освітнього розвитку
упродовж двох попередніх десятиліть. Порівняльний аналіз, систематизація та узагальнення нових реалій,
моделювання подальших перспектив розвитку освіти є пріоритетним завданням міжнародної громади
компаративістів в сучасних умовах.
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Прийдун С.В.,
кандидат історичних наук,
викладач кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
ВІДНОВЛЕННЯ ІМПЕРІЇ НА ЗАХОДІ У 800 Р. У КОНТЕКСТІ
СТАНОВЛЕННЯ «RES PUBLICA CHRISTIANA»
Характерною рисою політичного розвитку варварських держав раннього середньовіччя було
намагання відтворити політичні та правові інституції Римської імперії, адже, незважаючи на падіння Риму
і крах легітимності імператорів Західної Римської імперії (відправлення інсигній імператорської влади
Одоакром у Константинопіль у 476 р.), сам образ імперії залишався ідеалом системи політичної
організації, державного управління та оподаткування. У цьому контексті навіть мілітарна перевага та
часткова християнізація германських народів не могла компенсувати їхньої відсталості від Риму, який був
центром не лише потужної політичної організації, але й втіленням певної ідеальної форми співжиття
різних народів, об'єднаних спільною ідеєю – величі, вічності і досконалості імперії.
Очевидно, що падіння Римської імперії оцінювалось тогочасними інтелектуалами та ідеологами не
просто як завершення епохи, а супроводжувалось есхатологічними очікуваннями та ототожнювалось з
глобальною катастрофою, наслідки якої можна виправити, відновивши саму імперію. Найбільшою
прогресивністю у розбудові державних інституцій відзначались франки, лідер яких Хлодвіг з роду
Меровінгів став першим варварським правителем, який прийняв християнство за римським зразком. Саме
цей крок Хлодвіга дозволив перетворити державу франків на природнього та ідейного союзника Святого
Престолу, а також поступово залучати церковну ієрархію до зміцнення політичної організації. Однак, окрім
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охрещених германських народів та їх держав, найбільше відновлення імперії потребувала інституція, яка
трансформувала Рим у центр «Res publica Christiana» – Святий Престол. В умовах експансії варварів і
конкуренції з церковною організацією Візантійської імперії Римській курії необхідною була підтримка
світського правителя, статус якого унеможливлював би будь-які претензії на суверенність Риму як релігійної,
а згодом і політичної організації. Відтак основним інструментарієм реанімації імперії стала тісна співпраця
між Святим Престолом та франками, які після поступового усунення династії Меровінгів активізовували
свою експансію, ідейною основою якої стала християнізація язичницьких народів. Саме завдяки підтримці
майордома франків Піпіна Короткого відбулась інституалізація патримонія святого Петра – папської
держави, таким чином світська влада єпископа Римського стала доконаним фактом. В основу концепції
поєднання духовної і світської влади римським понтифіком, тобто створення християнської теократії в Італії,
було покладено сфальсифікований документ – Константинів дар. Зміцнюючи папу Римського політично і
мілітарно, Піпін Короткий також потребував ідейної підтримки Риму, оскільки фактично готувався
остаточно усунути Меровінгів від влади і самому стати королем.
Таким чином, визнаючи світську владу римського понтифіка, останній з майордомів Нейстрії
намагався подолати кризу легітимності, адже санкціонувати зміну династії і провести процедуру
коронації мав право лише папа Римський, який у 754 р. визнав Піпіна Короткого королем франків і
здійснив процедуру інтронізації. Ця неписана угода заклала міцну основу інтеграції світської і духовної
влади у Європі [1, с. 27].
Держава франків досягла апогею свого розвитку за Карла Великого, якому вдалось не лише підкорити
народи, які проживали на теренах колишньої Римської імперії, але й істотно розширити свою владу на
схід. У цьому контексті найважчим було протистояння із саксами, які були язичниками і чинили жорсткий
опір експансії франків. Необхідно акцентувати увагу, що ідейною основою експансії на схід було
навернення язичницьких народів до християнської віри, яскравим свідченням цього є капітулярії з
управління Саксонськими територіями, які передбачали смертне покарання усім, хто справлятиме
язичницькі культи і чинитиме опір християнізації. Таким чином, приналежність до християнства ставала
символічним визнанням влади Карла Великого. Очевидно, що така політика реалізовувалась за активної
підтримки Святого Престолу.
Зміцнення та істотне розширення держави Карла Великого, яка за своєю суттю була конгломератом
різних народів, культур і релігій, актуалізувало пошук нових ефективних інструментів та механізмів
врядування, які могла забезпечити найдовершеніша форма держави – імперія. Карл Великий продовжував
традицію тісної співпраці з Римом – італійський напрямок його зовнішньої політики був одним із
найпріоритетніших і найуспішніших, свідченням чого стала нейтралізація ворога папської області –
Лангобардського королівства. У 773–774 рр. на запрошення папи Римського Андріана І Карл Великий
розгромив війська свого колишнього тестя Дезидерія і прийняв титул короля лангобардів. Це істотно
зміцнило авторитет Карла Великого в Італії, а також легітимізувало франкські претензії на римську
спадщину, і очевидно, що не могло не викликати занепокоєння у Константинополі. Проте такий розвиток
подій цілком влаштовував Святий Престол, який міг не лише отримати потужного світського союзника в
протистоянні із Константинопольським патріархом, але й відновити єдність усього християнського світу,
формуючи «Res publica Christiana».
Новий папа Римський Лев ІІІ активно намагався реалізувати цей задум шляхом подальшого
прискореного зближення з Карлом Великим, що стало причиною для повстання і арешту римського
понтифіка. І лише активне втручання Карла Великого забезпечило відновлення влади Лева ІІІ і
нейтралізації усіх його опонентів. Очевидно, що виступ проти Лева ІІІ і роль Карла Великого в подоланні
його наслідків сприяв й надалі зближенню найавторитетнішої духовної і найвпливовішої світської постаті
в Європі, а також змушував обидві сторони шукати нову модель союзу, яка б унеможливила будь-які
замахи на легітимність влади як папи Римського, так і його політики. Очевидно, що забезпечити
досягнення такого статусу Святого Престолу можна було лише шляхом відновлення найдовершенішої, з
позиції середньовічних інтелектуалів, форми політичної організації – імперії. Тому подія, яка відбулась
25 грудня 800 р. під час різдвяної меси у базиліці Святого Петра, була логічним і прогнозованим черговим
етапом розвитку відносин між найвпливовішою релігійною організацією та найпотужнішою державою
тогочасної Європи. Коронація Карла Великого імператорською короною стало апогеєм цієї співпраці, і,
незважаючи на свідчення Ейнгарда про те, що це була самовільна і неузгоджена ініціатива Лева ІІІ, про
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яку Карлу Великому було невідомо, вона офіційно трансформувала державу франків в імперію,
легітимність якої ґрунтувалась на ідеї тяглості та величності влади римських Августів, наступність та
спадкоємність імперії забезпечувалась римським понтифіком як духовним та світським правителем Риму
[2, с. 254–255]. Як зазначає Ж. Ле Гофф, Карл Великий справді не був у захваті від ідеї отримати
імператорську корону з рук папи Римського, оскільки вважав себе «rex a Deo coronatus» (коронованим
Богом), однак криза легітимності, яку він відчував в ідеологічному протистоянні з Константинополем, а
також необхідність вдосконалення системи адміністративного управління завойованими територіями
стали основними мотивами, які дозволили Леву ІІІ реалізувати його амбітний задум [1, с. 44–45]. І
трактування Ейнгарда процесу коронації Карла Великого імператорською короною видається своєрідним
дипломатичним заходом, спрямованим на уникнення ескалації протистояння з Візантією.
Натомість Лев ІІІ, інтронізуючи Карла Великого, не лише скріплював тісний союз з наймогутнішим
світським правителем Європи, забезпечуючи таким чином собі гаранта суверенітету патримонія Святого
Петра, але й формував ідейну та правову основу для відновлення юрисдикції римського понтифіка над
усім християнським світом, особливо над Константинопольським патріархатом. Відновлення імперії
стало ідейним тріумфом Святого Престолу, оскільки дозволяло створити нову політичну організацію усіх
християн – «Res publica Christiana».До того ж, відновлюючи імперію у 800 р., Лев ІІІ фактично
удосконалив модель папоцезаризму, оскільки створював прецедент процедури легітимізації майбутніх
імператорів, підпорядковуючи світську владу духовній, що в майбутньому призведе до боротьби за
інвеституру [3, с. 318]. Що стосується держави франків, то за своїми розмірами та етнічною і культурною
різноманітністю вона повністю відповідала статусу імперії, однак її розширення та різні рівні розвитку
окремих території вимагали відновлення римської законодавчої системи. Таким чином, набуття Карлом
Великим титулу імператора зумовлювалось не лише ідеологічними мотивами, але й необхідністю
переходу від формального підпорядкування територій до їх правової інкорпорації. Тому цілком логічним
є те, що перша редакція «Лоршських анналів» обґрунтовувала право Карла Великого на титул імператора
кількістю та розмірами територій, підпорядкованих йому, а не з відносинами з церквою чи Святим
Престолом. Окрім того, після 800 р. простежується тенденція до вдосконалення системи
адміністративного врядування, розширення правових засад функціонування політичних інститутів.
Зокрема, протягом 801–814 рр. Карлом Великим було видано чи затверджено 79 капітуляріїв та соборних
актів, для порівняння за період 768–801 рр. – лише 24 аналогічних документи [4, с. 43–44].
Таким чином, відновлення імперії у 800 р. стало кульмінацією тісної співпраці між франкською
державою та Святим Престолом, закріпленням союзу світської і духовної влади в рамках нового
політичного проєкту, легітимність якого ґрунтувалась на величі та довершеності Римської імперії. Для
папи Лева ІІІ коронація Карла Великого стала справжнім тріумфом у контексті його протистояння із
Константинопольським патріархом, адже відновлення імперії на Заході було не лише мілітарним
викликом для Візантії, але й серйозною ідейною дилемою, оскільки римський понтифік не просто
відновлював стару імперську ідею, а намагався вписати її в нову політичну організацію всіх християн –
«Res publica Christiana», не обмежуючись територією лише Західної Європи. Натомість для Карла
Великого коронація імператорською короною було спробою подолати кризу легітимності, адже,
незважаючи на мілітарні перемоги і величезні території, його політична організація істотно поступалась
Візантійській імперії. Конгломерат різних народів, культур та релігій, яким була держава франків, міг
успішно функціонувати і розвиватись лише довкола консолідуючої ідеї – такою ідеєю могло стати
християнство з традиціями римського права.
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН.
Кінець XX початок XXI століття стали періодом великих змін у історії людської цивілізації.
Відбулися зміни майже в усіх сферах людського буття, технічні та техногенні нововведення, відбувся
перехід до культури постмодерну. Суспільство вступило в еру тотальної глобалізації. Породженням
усього цього і став мультикультуралізм.
Мультикультуралізм – це таке явище суспільного життя, яке передбачає мирне співіснування різних
культур та етносів у рамках одного суспільства. Цей феномен почав відображатися як у культурному, так
і у політичному житті, тому став невідворотним явищем сьогодення.
Загалом, мультикультуралізм – це різносторонній феномен, тому варто звернути увагу саме на
культурний аспект цього явища. Наприклад, В. Малахов виділив два основні означення
мультикультуралізму з точки зору культури, як саме розуміють цей феномен: це факт культурного
різноманіття з одного боку, з другого – спосіб відносин з цим фактом, як з реальністю.
Вперше про мультикультуралізм як такий заговорили лише у 60-х роках XX століття. А от саме
поняття виникло у Канаді. Там, у 1971 році мультикультуралізм став конституційною нормою завдяки
прийняттю «Канадської хартії прав і свобод». З того часу вона почала активно обговорюватися.
Слід зазначити, що в наукових працях вітчизняних і зарубіжних дослідників не існує одностайної
думки щодо розуміння і тлумачення поняття «мультикультуралізм», що зумовлюється багатогранністю
цього явища, яке охоплює різні сторони життя суспільства, і, внаслідок цього, його багатоваріантністю.
Але у більшості випадків «мультикультуралізм» асоціюється з визначенням полікультурності,
поліетнічності, поліконфесійності суспільства.
В ідеологічній площині досліджуються різні варіанти національних ідеологій – поліетнічного націоналізму,
культурної комунікації, міжкультурного взаєморозуміння, збігання і відмінностей цінностей, норм, моралі,
контактуючих між собою етнонаціональних спільнот, національних меншин і національної більшості.
В науковому обігу термін «мультикультуралізм» з’явився у 1980-х роках. Він означав поважливе
ставлення більшості населення до меншин, однаковий статус різних культурних традицій, право індивіда
на вибір своєї ідентичності.
В мультикультурному суспільстві людина зберігає свою ідентичність попри впливи інших культур. Аналіз
основних соціально значущих компонентів культури (пізнавальних, нормативно-ціннісних, оціночних,
поведінкових тощо) свідчить, що кожен індивід може належати до кількох культур, що представники меншин
можуть повноцінно інтегруватися в суспільство, зберігаючи хоча б частково сукупність власних
етнокультурних, психічних, ціннісних та інших специфічних національно зумовлених ознак.
На думку українського вченого А.Колодій, поняття «мультикультуралізм» означає: по-перше,
ідеологічну доктрину та принцип політики, яка ґрунтується на цій доктрині; по-друге, ним позначають
історично конкретне явище, що виникло в певний час та в певних країнах. Це принцип етнонаціональної,
освітньої, культурної політики, яка визнає і підтримує право громадян зберігати, розвивати та захищати
усіма законними методами свої (етно) культурні особливості, а державу зобов’язує підтримувати такі
зусилля громадян [1, с.6].
Модель мультикультуралізму неодноразово викликала дискусії між науковцями. Серед російських
дослідників інтерес до феномену мультикультуралізму був стимульований подіями 90-х років, які
призвели до сплеску етнічної самосвідомості, помітно сколихнувши моноліт радянської ідентичності.
В.А.Тишков акцентував увагу на тому, що мультикультуралізм – це не тільки момент фіксації і визнання
в суспільстві / державі наявності культурних відмінностей, а й «концептуальна позиція в сфері політичної
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філософії та етики», що знаходить своє вираження в правових нормах, громадських інституціях
повсякденного життя людей.
Сполучені Штати Америки представляють собою винятковий приклад співіснування безлічі культур
в єдиному культурному просторі. Властивою для Америки є та обставина, що на відміну від Росії в США
жоден штат не належить виключно до однієї етнічної групи, а представляє собою утворення з безліччю
співіснуючих етнічних спільнот, на відміну від національних республік РФ. У мультикультурній політиці
США чітко простежується тенденція іммігрантів до цінностей американського суспільства. На даний час
в США проробляють проблему глобального громадянства і справедливості у глобальному суспільстві.
Щоб коротко охарактеризувати мультикультурну модель Європи, варто зазначити, що вона
відрізняється від попередніх. Головна відмінність тут у тому, що Європа одночасно є полікультурною:
тут змішалися різні етноси і утворився єдиний стереотип європейської людини. Але з іншого боку,
іммігранти, які населяють Європу, не бажають зливатися з корінним населенням, але і корінне населення
не переймається проблемами взаємодії різних культур. На принципах ідеології мультикультуралізму
базується відповідна політика тієї чи іншої держави. Виходячи з цього, трактувати політичну сутність
мультикультуралізму можна як теорію, практику і політику неконфліктного співіснування в одному
життєвому просторі великої кількості різнорідних культурних груп. Водночас мультикультуралізм,
утверджуючи повагу до відмінностей, не відмовляється від пошуку універсальності. [3, 207с.]
Для того, щоб мультикультуралізм краще вживався у сучасному суспільстві, необхідна певна
взаємодія, тому все більш актуальним стає питання діалогу культур.
Розвиток мультикультуралізму неможливий без діалогу між культурами. Якщо культури не будуть
взаємодіяти і приймати одна одну, не буде і їх розвитку. Замкнена в собі культура в сучасному суспільстві
довго залишатися не може, тому краще приймати і розуміти інші культури мирним шляхом, за
відповідними механізмами.
Мультикультуралізм – це стан, процеси, погляди, політика культурно неоднорідного суспільства
орієнтовані на свободу вираження культурного досвіду, визнання культурного розмаїття; культурний,
політичний, ідеалогічний, релігійний плюралізм, визнання прав меншин як на суспільному, так і на
державному рівні [2, с.94].
Виходячи з усього вищесказаного, можна зазначити: мультикультуралізм є особливою формою
інтегративної ідеології, за допомогою якої політичні, полікультурні національні спільноти реалізують
стратегію соціальної злагоди і стабільності на принципах рівноправного співіснування різних форм
культурного життя. Ядром ідеології мультикультуралізму виступає принцип толерантності, що вимагає
визнання паралельного існування культур з метою їх взаємопроникнення та збагачення, взаємної поваги
представників різних етнонаціональних, мовнокультурних, гендерних, расових та інших груп, їх
толерантного ставлення до ідентичності й культури одна до одної, визнання ними етнокультурного
розмаїття як норми сучасних суспільств. Сьогодні, коли у світі майже не існує моноетнічних держав, на
порядку денному стоїть питання про пошук ефективних форм, моделей мультикультуралізму, які б
сприяли суспільній інтеграції.
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РОЗЛАДИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ. ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ, СИМПТОМИ
ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА
Аутизм – це вада розвитку протягом усього життя, яка впливає на те, як люди спілкуються та
взаємодіють із світом. Кожна 100 людина має спектр аутизму, а у Великобританії налічується близько 700 000
дорослих і дітей з аутизмом.
Визначення аутизму змінювалося протягом десятиліть і може змінитися в наступні роки, коли ми
будемо розуміти більше. Деякі люди вважають, що спектр цих заходів занадто широкий, стверджуючи,
що аутична людина, яка потребує підтримки цілодобово без вихідних, не може порівнюватися з людиною,
якій світло супермаркету здається занадто яскравим. Ми часто бачимо, що люди з аутизмом та їхні сім’ї з
різними потребами стикаються з багатьма проблемами, чи то отримувати достатню підтримку від служб
психічного здоров’я, освіти та соціальної допомоги, чи їх неправильно розуміють близькі їм люди.
Розлади аутичного спектру(РАС) - це стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного
мозку і характеризується всебічним та вродженим дефіцитом уваги [1].
Розлади аутичного спектру можна поділити на чотири групи:
1. До першої групи характерні глибокі і складні порушення. Особи з таким діагнозом не здатні себе
само обслуговувати, у них повністю відсутня потреба у взаємодії з світом.
2. У людей другої групи виділяють жорсткі обмеження в моделі поведінки. Якщо виникають зміни в їх
схемі(наприклад, зміна обстановки або розпорядку справ)може викликати напад агресії. Такі люди є достатньо
відкриті, але мова в них проста, яка є побудована на ехолалії. Також вони здатні відтворювати побутові навички.
3. Для третьої групи притаманна більш складна поведінка: якщо дитина зацікавилась якимось
предметом, вона може видавати енциклопедичні знання про даний предмет, в той же ж час, коли просто
побудувати двосторонній діалог є досить складно.
4. Для четвертої групи відносять людей, які є схильні до нестандартної, навіть спонтанної
поведінки. Вони важко йдуть на контакт, не проявляють ініціативу до спілкування з іншими людьми; є
боязкі і сором’язливі. Можуть відчувати труднощі з концентрацією уваги [2].
Також можна окремо виділити синдром Аспергера - це одна з форм функціонального аутизму. Це
порушення відрізняться від класичної форми, тобто у таких дітей може бути мінімальна затримка в
розвитку; такі діти легко йдуть на контакт, можуть підтримати розмову. В таких дітей є досить добре
розвинений інтелект та пам’ять, особливо якщо спілкування йдеться про цікаві для них речі [1].
Виділяють такі основні симптоми:
- дитина почала говорити, а потім перестала;
-у розмові не використовує ні жестів, ні міміки;
- не хоче, щоб її торкались, обнімали, гладили по голові;
- боїться різких шумів, при цьому може часто затуляти долонями очі та вуха;
- має стереотипність рухів, наприклад крутити головою, клацання пальцями;
- виявляє значно менше зацікавленості до навколишнього середовища;
- не виявляє зацікавленості гри з дітьми;
- вимагає точного дотримання правил, різко реагує на будь-які зміни у них;
- дитину важко зупинити в її повторюванні стереотипних фраз та дії, важко відвернути її увагу на
щось нове;
- рідко встановлює зоровий контакт, або якщо встановлює, то незвичним образом(наприклад,
дивиться наче скрізь вас);
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- не реагує на звернення до неї, на вказівки, хоча в інших ситуаціях явно помітно, що проблем зі
слухом немає;
- розвиток мови не відповідає віку дитини;
- має обмежене коло уподобань(наприклад грається лише одним предметом);
- повторює останні слова, коли до неї звертаються;
- надмірно захоплюється числами, датами, однією темою [3].
Основними причинами захворювання являються:
1. Хромосомні патології;
2. Спадкова схильність;
3. Порушення мозкової діяльності;
4. Обмінні патології;
5. Емоційне перенапруження та різні стресові ситуації;
6. Потрапляння в організм вагітної різних видів солей важких металів, нейротоксинів, вживання
окремих медичних препаратів [3].
Діагностика РАС:
Дитина з підозрою на виявлення розладу аутичного спектру повинна бути скерована на обстеження
до дитячого психіатра, соціального педагога, психолога та логопеда. Також при потребі можуть бути
проведені додаткові обстеження іншими фахівцями та також інструментальні та лабораторні дослідження [1].
1. Психіатричне обстеження - його мета полягає саме у постановці діагнозу РАС, проведення
диференційної діагностики та встановлення супутніх медичних розладів та підвиду розладу спектру аутизму.
A. Збір анамнезу - в основному на симптоми аутизму, їх вираженість, динаміку, сімейний анамнез,
історію розвитку дитини, наявність факторів, які могли привезти до ураження центральної нервової
системи, виявлення генетичної схильності до даного захворювання.
B. Безпосереднє
обстеження
дитини
включає
в
себе
базове
педіатричне,
неврологічне,психіатричне(когнітивне та мовленнєве) обмеження. Особливу увагу звертають на
взаємодію дитини з навколишнім світом, її комунікацію з людьми, адаптаційні навички [2].
Окрім цього, використовують різні додаткові структуровані обстеження дітей(шкали):
1. ADOS- застосовується у віці від 1,5 роки. Складається з чотирьох модулів у формі грі: 1.- для
дітей, які можуть говорити окремими словами; 2. – для тих, які говорять речення з кількох слів; 3.-для
осіб, які вільно розмовляють; 4.- для підлітків та дорослих, які вільно розмовляють [1, 2].
2. CARS- рейтингова шкала дитячого аутизму, який є заснований на спостеріганні за поведінкою
дитини у віці від 2 до 15 років. Існує 15 параметрів по яких проводиться оцінка дитини [1, 2]. Кожний з
них може оцінюватись по 4-бальній шкалі, які в кінцевому результаті сумуються і можуть досягати від 15
до 60 балів:
Від 15 до 29 балів – відсутність аутизму;
Від 30 до 36 балів – легко виражений аутизм;
Від 37 до 60 балів – яскраво виражений аутизм.
C. Обстеження психосоціального, сімейного контексту життя дитини - є дуже важливим і в його
процесі можна встановити розуміння того, як саме виховується дитина в сім’ї, як сприймається батьками
розвиток дитини, як саме впливають особливі потреби дитини на сім’ю. Таке обстеження здійснюється
шляхом запитань та спостереженням за відносинами у родині, встановлення довіри [1, 2].
Тому в процесі даних обстежень для встановлення РАС досліджується наявність симптомів РАС, їх
динаміка, проводять діагностику задля порівняння симптомів РАС з іншими коморбідними психіатричними
захворюваннями. Також водночас проводять аналіз можливих причин, щодо виникнення РАС у дитини.
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МЕТОДИКА СКАНДИНАВСЬКОЇ ХОДЬБИ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЇЇ
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
Згідно Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) ключовим фактором, що впливає на збільшення
розвитку захворювань та ризику смертності серед населення є знижена або ж відсутня рухова активність.
Найбільш поширеним і доступним різновидом фізичних вправ являється ходьба, яка сприяє
мобілізації роботи організму, покращує обмін речовин та підвищує адаптаційні функції. При цьому
фізичне навантаження скероване на активізацію режиму людини та легко піддається дозуванню, це
пояснює широке застосування ходьби та її видів на всіх етапах реабілітації. В сьогоденні одним із
найперспективніших видів рухової діяльності є так звана скандинавська ходьба.
Скандинавська ходьба – це фітнес-заняття, яке стало популярним у Скандинавії як спосіб тренування поза
сезоном для їхніх олімпійських команд з лижних ігор. Техніка полягає у використанні спеціально розроблених
палиць, які впливають на звичайну ходьбу покращуючи її і, як вважають, зменшують навантаження на м'язи і
суглоби. Палиці допомагають зберігати впевненість та баланс, розподіляють навантаження на більшу площу
поверхні, в результаті чого використовуються м’язи верхньої та нижньої частин тіла.
Ціла низка медичних досліджень була проведена фінськими вченими у 1990-х роках, що підтвердили
позитивний ефект ходьби з палицями. Перші результати були опубліковані в 1992 р. (Stоughton, Larkin,
Kаrаwan). Протягом 12 тижнів група учасників використовувала палиці для ходьби у режимі 30-40хв 4
рази на тиждень. У підсумку спостерігали поліпшення психологічного стану та підвищення м’язової
витривалості порівняно з групою, що використовувала звичайну ходьбу. Поведені дослідження Anttilа
і співавт. (1999), з використанням електроміограми, допомогли встановити значно підвищену електричну
активність м’язів верхньої частини тіла, а також значне зменшення неприємних симптомів в плечах і шиї.
Мета досліджень P. Wаlter і співавт.(1996) полягала в оцінці безпеки та ефективності скандинавської
ходьби в осіб з патологією серцево-судинної системи. Дані, які вони отримали, свідчили про безпечне
збільшення інтенсивності ходьби для таких пацієнтів [1].
Тому цей підхід може бути використаний як проста, ефективна реабілітація й інструмент управління
для клієнтів, які страждають від різних захворювань. Крім того, цю методику можна поєднувати поряд із
більш традиційними підходами без будь-якого негативного ефекту, що може посилити аспекти терапії.
Скандинавська ходьба має ряд додаткових переваг для здоров’я у порівнянні зі звичайною ходьбою,
наприклад: збільшення поглинання кисню та витрат калорій, покращення постави та ходи, покращення
функціональних можливостей і здатність підвищувати настрій. Це також може бути корисним з точки
зору підтримки ваги та здоров’я спини й серця. Недавній систематичний огляд користі скандинавської
ходьби для здоров’я (Tschentscher еt аl 2013) зробив висновок, що вона «...сприятливо впливає на частоту
серцевих скорочень, кров’яний тиск, на збільшення ємності легень, що впливає на максимальне
споживання кисню та якість життя пацієнтів з різними захворюваннями і, таким чином, може бути
рекомендована широкому колу людей як первинна і вторинна профілактика» [2].
Також великою перевагою скандинавської ходьби вважається її ефективність в кардіотренуванні. Оскільки
першість серед хвороб займають серцево-судинні захворювання (переважно ішемічна хвороба серця та
інсульт), що становлять провідні причини смертності та являються одними з основних факторів інвалідності в
усьому світі [3]. До того ж, серцево-судинні захворювання продовжують зростати протягом десятиліть майже у
всіх країнах, що являється сигналом для впровадження ефективної профілактики та лікування.
Як відомо, на попередження розвитку серцево-судинних захворювань добре впливає фізична активність.
Саме тому багато вітчизняних та зарубіжних дослідників обговорюють актуальність проблеми фізичної
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реабілітації у людей із серцево-судинними захворюваннями. М. Keast і співавт. (2013) провели дослідження,
в ході якого порівнювали
вплив скандинавської ходьби та стандартної серцевої реабілітації
на функціональний стан в осіб із серцевою недостатністю середнього та тяжкого ступеня. В результаті вони
отримали сприятливий вплив на покращення функціональних показників та зниження симптомів
депресивного стану. Також дослідженнями Е. Latosik і співавт. (2014) та (Chomiuk T. et al., 2013) було
виявлено стійку гіпотензивну дію методики. Таким чином, згідно цих досліджень, скандинавська ходьба
постає як альтернатива щодо стандартної серцевої реабілітації [1].
Щоб домогтися високих результатів, використовуючи методику скандинавської ходьби, слід
дотримуватись правильної техніки виконання рухів. Адже вже з розминки, що являє собою комплекс
вправ, покращується кровообіг в цілому організмі й пришвидшується притік крові до тих м'язів, які
зазнаватимуть найбільших навантажень.
Ритмічна, інтенсивна поперемінна зміна рук та ніг активізує діяльність до 90% великих м'язів
людського тіла. Щоб робота такої кількості м'язів була злагодженою, їх необхідно підготувати до роботи.
Саме розминка з палицями для скандинавської ходьби дає необхідний ефект, дозволяючи: розтягнути
м'язи, розігріти м'язи, активізувати вестибулярний апарат, який відповідає за координацію рухів.
Ефективність цього аеробного тренування надзвичайно висока [4, с. 35].
Під час тривалої рухової активності з рівномірним темпом, за методикою скандинавської ходьби,
стимулюється робота серця. Виконуючи таке тренування ми сприяємо збільшенню поглинання кисню в
рази. Це сприяє активації кровообігу та розширенню судин, що змушує серце переганяти значно більші
об’єми крові, ніж під час спокою. Гідродинамічний ефект, який виникає коли ми вдаряємо одночасно
п’ятою і палицею об землю, також сприяє швидшому прокачуванню крові через вібрацію судин по яких
рухається кров. Таким чином посилення кровообігу пришвидшує обмін речовин та допомагає зберігати в
тонусі не лише тіло а й всю серцево-судинну систему [5].
Через деякий час тренувань організм адаптується до сталих навантажень, тому необхідно збільшувати
темп, швидкість, змінювати рельєф, що допоможе ефективніше розвивати серцево-судинну систему.
Кілька варіантів прогресування, дозволяють використовувати скандинавську ходьбу як частину
ступеневого впливу шляхом збільшення інтенсивності через: швидкість, техніку, відстань, місцевість,
інтервали, вправи, схеми. Таким чином, можна забезпечити постійно зростаючий фізичний попит і
навантаження. В результаті чого, отримаємо підвищення показників кардіодихального фітнесу, а
збільшуючи час і дистанцію, можемо розвинути витривалість.
Отже, проаналізувавши наведені вище дані, можна сказати, що скандинавська ходьба являється
таким видом фізичного навантаження, що характеризується простотою та доступністю і який все
більше набирає популярності в світі та може скласти гідну конкуренцію для традиційного
оздоровчого спорту. Слід зазначити, що цей підхід позитивно впливає на артеріальний тиск, серцевий
ритм у спокої, рівень споживання кисню працездатність та якість життя пацієнтів із різноманітними
патологіями. Тому цю методику рекомендують для людей не лише як оздоровлення, а й як засіб
реабілітації, що має неабиякий позитивний вплив насамперед для пацієнтів із серцево-судинними
захворюваннями та осіб з проблемами опорно-рухового апарату.
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МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ
Хронічні запальні захворювання суглобів складають основу номенклатури ревматичних
захворювань. Ревматоїдний артрит (РА ) і анкілозуючий спондилоартрит лідирують серед них за
поширеністю [2,3] і є головною причиною ранньої інвалідизації пацієнтів [3,4].
Відповідно до уявлень про РА, як про захворювання, в основному, характеризується симетричним
хронічним ерозивним артритом периферичних суглобів, принципи традиційної ЛФК базуються на
підтримці за допомогою фізичного впливу певного рівня структурно-функціонального стану кістковом'язового апарату [1, 2].
Конкретні можливості удосконалення методичних підходів до фізичної реабілітації при запальних
захворюваннях суглобів можуть полягати в інтенсифікації фізичних навантажень [1] і в підвищенні, по
необхідності, їх вибірковості [3].
Вкрай важливою при хронічних запальних захворюваннях суглобів є проблема низької якості життя [5,31],
обумовлена не тільки фізичною неспроможністю (обмеження функціональної здатності суглобів), але і
зниженням психологічної та соціальної адаптації, а також депресивними станами, характерними для осіб
з хронічним больовим синдромом [1,3,5]. Позитивний вплив фізичних тренувань на якість життя хворих
з депресією встановлено [2,3], але можливість такого роду ефектів у фізичної реабілітації при РА і АС
практично не досліджена [5].
В останні роки більшу роль у визначенні хронічних запальних захворювань суглобів стали уявлення про
системний запальний процес, що приводить до раннього розвитку серцево-судинної патології (в основному
через індукування раннього атеросклерозу) [4,5]. Проведені популяційні дослідження виявили при РА і АС
дворазове збільшення відносного ризику розвитку інфаркту міокарда та зниження тривалості життя в
середньому на 17 років [1,3]. Вивчаються і механізми розвитку серцевої недостатності при РА [1, 2].
Дисфункція ендотелію є одним з найбільш «ранніх» маркерів атеросклерозу і прогностичним фактором
ризику інфаркту міокарда [2]. Вона розглядається в якості патогенетичного механізму, що визначає
раніше розвиток ІХС при РА [2, 5].
Ймовірно регулярні фізичні тренування є нефармакологічним методом поліпшення дисфункції
ендотелію за рахунок підвищення біодоступності оксиду азоту [1,2,3], активації фібринолізу, зниження
в'язкості крові, зменшення спонтанної агрегації тромбоцитів [1,3]. Саме ферментна антиоксидантна
адаптація може пояснити поліпшення ендотеліальної функції при фізичних тренуваннях [2]. Належить
з'ясувати, наскільки ці положення справедливі для хронічних запальних захворювань суглобів.
Надзвичайно висока смертність від серцево-судинних захворювань в даній групі пацієнтів змінює
цільову спрямованість лікувальних заходів. Звісно ж, що за аналогією з артеріальною гіпертензією при
хронічних запальних захворюваннях суглобів основною метою лікування є збільшення тривалості життя
з одночасним зменшенням вираженості суглобових проявів. При такому підході до фізичної реабілітації
повинні пред'являтися принципово нові вимоги.
Запропоновано оригінальну концепцію застосування інтенсивної ЛФК у фізичній реабілітації хворих РА.
Програма інтенсивної ЛФК включала такі форми і засоби лікувальної фізкультури: ранкову гігієнічну
гімнастику, лікувальну гімнастику з вправами на збільшення гнучкості і сили, аутогенного тренування,
фізичного тренування аеробної спрямованості у вигляді дозованої ходьби, бігу занять на велотренажерах.
Окремо застосовувалися підпрограми більш інтенсивного фізичного навантаження для хворих з
помірною активністю захворювання або вкрай низьким фізичним станом (стаціонарний етап, 4 тижні) і
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невисокою активністю захворювання (домашній етап, 12 тижнів). У хворих контрольних груп поводились
заняття традиційної ЛФК у вигляді ранкової гігієнічної гімнастики, лікувальної гімнастики, дозованої
ходьби. Навантаження в цих групах були нижче, ніж в основний.
Завданнями інтенсивної лікувальної фізкультури були:
активізація функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем,
поліпшення фізичної працездатності,
поліпшення функції опорно-рухового апарату,
поліпшення рухливості суглобів і хребта,
зміцнення м'язової системи;
підвищення якості життя хворих.
У хворих РА заняття інтенсивних лікувальних фізичних навантажень проводилася одним із способів
проведення заняття: загальноприйнятий варіант виконання комплексу фізичних вправ носив більш
інтенсивний характер з залученням практично всіх м'язових груп; інтервальний варіант мав помітно меншу
загальну фізичне навантаження за рахунок тривалих періодів відпочинку між підходами при занятті
лікувальною гімнастикою. Число вправ становило не більше 10, кількість повторень - не більше 5 раз.
При проведенні заняття інтервальним способом кількість підходів визначалося величиною пульсу
при закінченні виконання вправи. Зафіксований різкий підйом або зниження пульсу були підставою для
закінчення вправи з подальшим відпочинком, потім здійснювався перехід до наступної вправи.
Тривалість процедур - до 45 хвилин.
Спосіб проведення занять - індивідуальний і малогруповий метод. Обов'язковим компонентом
інтенсивних тренувальних програм була щоденна 50 - 60-хвилинна дозована ходьба з досягненням
аеробного порогу (60% - 70% максимальної ЧСС).
Отже, відзначається ефективність програми інтенсивної лікувальної фізкультури, яка визначається
диференційованим підходом до призначення фізичних навантажень в залежності від обсягу і характеру
запального суглобового ураження і функціональної недостатності суглобів. Клінічне обґрунтування
інтенсивної лікувальної фізкультури у хворих з запальними захворюваннями суглобів визначається
такими системними порушеннями, як значне зниження рівня фізичної працездатності. Інтенсивна
лікувальна фізкультура у хворих на ревматоїдний артрит дозволяє досягнути збільшення ефективності
комплексного стаціонарного лікування. Переваги інтенсивної лікувальної фізкультури при
ревматоїдному артриті в порівнянні з традиційною лікувальною фізкультурою проявляються більшим
позитивним впливом на соматичні і психологічні характеристики здоров'я та якість життя хворих.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ХІМІЧНИМИ
ОТРУЄННЯМИ
Реабілітація хворих розглядається як обов'язкова ланка у лікувальному процесі, спрямована на
найбільш повне відновлення порушених функціональних можливостей пацієнта, одним із важливих
етапів якого є стаціонарний. На думку, представленої на цей час у науковій літературі та нормативноправових документах, реабілітаційна терапія включає комплексне застосування медикаментозних і
немедикаментозних методів лікування .
Незважаючи на згадані вище вказівки на необхідність реабілітації при гострих отруєннях, у
доступних одиничних літературних та нормативно-правових джерелах дані про реабілітаційне лікування
зазначених вище станів відсутні або стосуються лише використання медикаментів, при цьому немає
конкретного уявлення про реабілітаційний період.
Як видно, питання реабілітаційної терапії при гострих отруєннях у науковому плані залишаються не
вивченими. Не уточнено меж реабілітаційного періоду та його особливостей при гострих отруєннях, а
також вивчення порушень фізіологічних показників, розробка та обґрунтування ефективності
комплексного лікування гострих отруєнь.
Виявлено, що при гострих отруєннях, що вивчаються, несприятлива течія реабілітаційного періоду і
різке збільшення у зв'язку з цим термінів їх лікування переважно пов'язане з приєднанням пневмоній при
отруєннях психофармакологічними засобами, розвитком стійких проявів токсико-гіпоксичної
енцефалопатії, запальними змінами м'яких тканин (при укусах гадюки), що свідчить про доцільність
удосконалення реабілітаційних заходів. Встановлено, що реабілітаційний період при отруєннях
психофармакологічними засобами, нейротоксикантами та укусах гадюки починається після закінчення
реанімаційних, екстрених детоксикаційних заходів, а також інтенсивної терапії, що призводять до
відновлення у хворих життєво важливих функцій, і закінчується поліпшенням їх стану з відповідною
позитивною динамікою клінічних проявів отруєння, що супроводжується суттєвим покращенням значень
лабораторних та психофізіологічних показників, аж до їх нормалізації, а також інструментальних даних,
що свідчать про повне вирішення патологічного процесу в легенях та ЦНС [3].
Встановлено наявність при всіх згаданих гострих отруєннях помітних гемореологічних порушень, а
шляхом факторного та кластерного аналізу показано, що при отруєннях психофармакологічними засобами та
нейротоксиканти вони мають найбільш високу інформативну цінність, оскільки беруть активну участь у
патогенезі даних захворювань. При зазначених патологічних станах виявлено наявність ендотоксикозу,
підтверджену порушеннями як його стандартних показників, так і вперше використаних з цією метою
показників клітинної токсемії, ступінь зсуву яких була пов'язана з вираженістю ендотоксикозу [3].
Виявлено, що при досліджуваних гострих отруєннях несприятливий перебіг реабілітаційного періоду і
різке збільшення у зв'язку з цим термінів їх лікування переважно пов'язане з приєднанням пневмоній при
отруєннях психофармакологічними засобами, розвитком стійких проявів токсикогіпоксичної енцефалопатії
при отруєннях нейротокси (при укусах гадюки), що свідчить про доцільність удосконалення реабілітаційних
заходів. Встановлено, що реабілітаційний період при отруєннях психофармакологічними засобами,
нейротоксикантами та укусах гадюки починається після закінчення реанімаційних, екстрених
детоксикаційних заходів, а також інтенсивної терапії, що призводять до відновлення у хворих життєво
важливих функцій, і закінчується поліпшенням їх стану до задовольн отруєння, що супроводжується
істотним поліпшенням значень лабораторних та психофізіологічних показників [3]. Виявлено порушення
мікробіоценозу (отруєння психофармакологічними засобами), які надали додаткові відомості про можливу
спрямованість лікувальних заходів у реабілітаційному періоді [2].
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Встановлено високу інформативність багатовимірних статистичних методів аналізу, що дозволяють
досліджувати патогенез гострих отруєнь, що вивчаються, і об'єктивізувати результати реабілітаційних заходів,
відображаючи при цьому системну реакцію організму на впливи токсичного та лікувального характеру [1].
Показано, що використання факторного аналізу та кластерного аналізу для кількісної оцінки
інформаційної значущості окремих показників гомеостазу та ендотоксикозу та міцності зв'язків між ними
дає можливість отримання нових відомостей про патогенез досліджуваних гострих отруєнь, а також щодо
ефективності реабілітаційних заходів на стаціонарному етапі [4].
Робимо висновки, що при лікуванні пацієнтів з токсикогіпоксичною енцефалопатією при отруєннях
нейротоксикантами із застосуванням комплексного лікування суттєвий позитивний ефект спостерігається
щодо абсолютної більшості психофізіологічних показників, а терміни госпіталізації скорочуються в 1,6
рази. Застосування комплексного лікування, включаючи хвильову біомеханотерапію, при тканинних
ушкодженнях, спричинених набряково-запальними змінами м'яких тканин унаслідок укусів змій,
супроводжується зменшенням тривалості лікування у 1,6 рази.
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ВИЗНАЧЕННЯ НАЙЧАСТІШИХ ПРИЧИН УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ З
COVID-19
17 листопада 2019 року зафіксовано перший випадок інфікування людини вірусом SARS-Cov-2 [1] і до
сьогодні боротьбу з коронавірусною інфекцією ми не можемо визнати контрольованою. Не зважаючи на усі
зусилля боротьби з пандемією COVID-19 медичних працівників, науковців, управлінців та всього людства
загалом ми спостерігаємо невтішну статистику зростання нових випадків інфікувань на SARS-Cov-2. Станом
на січень поточного року кількість випадків захворювань на COVID-19 у всьому світі становить близько 270
мільйонів, a кількість померлих внаслідок COVID-19 перевищує 5 мільйонів осіб, що є серйозними втратами
для людства [2]. В Україні щодня реєструється понад 20-30 тисяч нових випадків інфікування на SARS-Cov-2,
де загальна кількість інфікованих осіб скоро перетне позначку 4 мільйони, а летальність серед інфікованих - 100
тисяч нашого населення. Смертність серед пацієнтів з COVID-19 є високим показником у структурі смертності
серед інших захворювань українців і становить згідно статистики більше 8% [3]. Україна є лідером в Європі за
кількістю нових випадків COVID-19 та за летальністю від даного захворювання. Сьогодні єдиним доказовим та
ефективним методом боротьби з пандемією є профілактика даного захворювання шляхом вакцинації [4], за
рахунок чого захворювання протікає у більш легкій формі і відмічається зменшення відсотку госпіталізацій
пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Серед госпіталізованих пацієнтів у яких захворювання має тяжкий
перебіг з них менше 10% потребують лікування в умовах інтенсивної терапії, а летальність серед них становить
до 1% [5], але зважаючи той факт, що в Україні низький відсоток охоплення населення вакцинацією проти
коронавірусної інфекції - питання ефективного лікування та аналізу помилок, тактики ведення пацієнтів, в тому
числі ускладнення та причини смерті є актуальним.
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Мета роботи. Встановити найчастіші причини погіршення стану у пацієнтів з коронавірусною
інфекцією, які перебували у відділенні інтенсивної терапії за 2020-2022 роки.
Матеріали та методи. Статистичні, ретроспективний аналіз історій хвороб пацієнтів з COVID-19, що
були проліковані у відділенні інтенсивної терапії за період з 2020 року по січень 2022 року.
Результати та обговорення. За період пандемії COVID-19 в лікувальному закладу було проліковано 1402
пацієнта з підтвердженим ПЛР-тестом на COVID-19, з них – 265 пацієнтів у блоці інтенсивної терапії при
інфекційному відділенні станом на січень 2022 року. Найчастішими причинами погіршення стану у
пацієнтів з COVID-19, що призвели до смерті, були: дихальна недостатність (ДН) у 100% випадків,
тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) та гостра серцево-судинна недостатність (ГССН), що становили
близько 60% (дані подаються у відсотковому співвідношенні випадку до всієї летальності від COVID-19).
Середній період перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні становив – 11,46 ± 7,98 днів (від 1 до
36 днів), а у блоці інтенсивної терапії – 7,87 ± 6,21 днів (від 1 до 28). Середній вік пацієнтів, що отримували
лікування в ВІТ складає – 63,8 ± 12,9 років (від 18 до 95 років). Погіршення стану пацієнтів найчастіше
відбувається в перші 7 днів від початку проявів захворювання, що становить найбільший відсоток
госпіталізації саме в цей період. Важливими факторами тяжкості перебігу захворювання є наявність
супутніх захворювань більшість з яких були в стадії суб- та декомпенсації (захворювання ендокринної
системи, дихальної системи, серцево-судинної системи, нервової системи, хвороби нирок, онкологічні
захворювання, аутоімунні захворювання, варикозне розширення вен тощо), що ускладнювало процес
лікування, адже, окрім лікування дихальної недостатності та корекції порушень, що викликані COVID-19,
необхідно проводити додатково діагностику та терапію інших нозологій, що самі є предикторами тяжкого
перебігу коронавірусної інфекції. Надлишкова маса тіла, встановлена за допомогою розрахунку індексу
маси тіла (ІМТ), була більше, ніж у 75% серед усіх пацієнтів. Пацієнти, у яких при поступленні в стаціонар
показник D-димеру був вище 10 нг/л (референтне значення < 0,5 нг/л) мали більш тяжкий перебіг
захворювання. У пацієнтів, які мали летальне завершення захворювання, при поступленні в ВІТ
відмічалася лімфопенія у 85 % випадків, а серед усіх пацієнтів, що одужали - зниження кількості
лімфоцитів на момент госпіталізації було наявне лише у третини пацієнтів. У кожного четвертого
пацієнта при виникненні ускладнень коронавірусного захворювання під час довготривалого лікування та
тривалої респіраторної підтримки відмічався розвиток поліорганної недостатності, що в більшості
випадків було точкою незворотного відліку.
Висновки. Найчастішими встановленими причинами ускладнень є: дихальна недостатність, тромбоз,
гостра серцево-судинна недостатність, сепсис та поліорганна недостатність. Основний характер
ускладнень є спільний, але на вибірку можуть впливати різні фактори і відсоток ускладнень може
відрізнятися в інших лікувальних закладах. Отримані результати стосовно ускладнень та причин
летальності у пацієнтів з COVID-19 співпадають з опублікованими даними іншими авторами [6, 7].
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ЗА Г. КОСТЮКОМ У НОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Статтю присвячено внеску Г. Костюка у розвиток вітчизняної вікової психології, закцентовано увагу
на дослідженнях автора про психічний розвиток особистості, наголошено, що роботи автора залишаються
актуальними, помічними у розв’язанні сучасних проблем психології, а саме ролі спадковості, середовища
і виховання в психічному розвитку дитини. Розглянуто нову парадигму сучасної педагогічної діяльності,
яка, в більшості своїй, спирається на те, що особистість формується за умов активної соціалізації, що
процес виховання стабільний і не закінчується поза межами закладів освіти, триває в дозвільній сфері,
суспільстві. Автор статті поділяє думку науковця про, те що провідна роль у вихованні особистості
належить сім’ї, як основному формуючому чиннику психічного розвитку особистості.
Ключові слова: особистість, розвиток, навчання, виховання, формування, соціалізація.
Становлення особистості ‒ процес довготривалий, динамічний, що відбувається завдяки виховному
впливу сім'ї, спілкуванню в колі ровесників, як в стінах школи, так і поза нею, великий виховний вплив
на особистіть чинить суспільство, різноманітні культурні акції, також людина формується засобами
мистецтва, змінюється під впливом оточення, участі у громадському житті, свідомій її підготовці до
самостійного дорослого життя.
Сучасне батьківське середовище сформувало думку про те, що головна роль у вихованні дітей належить
педагогам, що саме школа повинна забезпечити всебічний розвиток дитини, а їм самим доводиться багато
працювати над забезпеченням родини, також скаржаться на брак часу і свою необізнаність. Сьогодні це
становить загрозу для повноцінного розвитку особистості, бо саме сімейне виховання, за висновками
науковців, є тим самим фундаментальним чинником для психічного розвитку особистості.
У зв’язку з цим витікає наступне, порушуються норми вікового розвитку особистості, змазуються всі
фази та перехідні періоди життєвого шляху особистості, а тому існує підміна одних психологічних
конструцій іншими, за таких умов особливої гостроти набувають питання, пов’язані з періодизацією
психічного розвитку та визначенням етапів життєвого шляху особистості.
Наукові дослідження Г.С.Костюка дозволяють отримати докладні відповіді на цілу низку питань,
насамперед таких, які стосуються вікової періодизації психіки, закономірностей психічного розвитку.
Психічний розвиток особистості ‒ це окремішня історія розвитку її відчуттів, сприймань, уявлень,
думок, почуттів, прагнень та інших відображень об’єктивної дійсності, становлення «суб’єктивного
світу» особистості, її свідомості. В історії її онтогенезу можна виокремити спільні риси з історичним
розвитком людської свідомості. Дитина йде від несвідомого до свідомого стану, від незнання до все
глибшого і повнішого знання дійсності, від безпосереднього, безсловесного відображення її предметів і
явищ до опосередкованого, здійснюваного з допомогою мови, розкриття їх зв’язків і відношень. У такому
напрямі йшов історичний розвиток людської свідомості тощо [3, c. 87].
Г. Костюк визначив такі характерні для суб’єкта внутрішні суперечності відносно сил, які спонукають
розвиток особистості: неузгодженість між новими потребами, прагненнями суб’єкта і наявним рівнем
оволодіння способами їх задоволення; невідповідність рівня розвитку, досягнутого суб’єктом, й місцем,
яке він займає в системі суспільних відносин і тим функціям, які він виконує; суперечність між
тенденціями інертності та стереотипізації, з одного боку, і руху, змінності – з іншого [1, с. 26].
Рушійні сили психічного розвитку він вбачав у властивих суб’єктові внутрішніх суперечностях. До них
належать розбіжності між новими потребами і прагненнями суб’єкта та наявним рівнем оволодіння засобами
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їх задоволення; між рівнем розвитку, якого досяг суб’єкт і функціями, які йому доводиться виконувати; між
тенденціями до інертності, сталості, з одного боку, і до рухливості, змін – з іншого. Педагогічні впливи мають
сприяти розв’язанню в потрібному для суспільства напрямку внутрішніх суперечностей суб’єкта і водночас
виникненню нових, оскільки без них неможливий подальший розвиток. Положення про єдність психіки та
поведінки, свідомості та діяльнсті Г.Костюк визначає як один із основних принципів психології особистості.
Свідомість особистості, її психічні властивості не тільки виражаються в діях, учинках, вони в них
формуються і розвиваються. Суспільне середовище, змінюючись завдяки людській праці, впливає на
формування особистості через її потреби і діяльність. Особистість вибірково ставиться до впливів
середовища: одні засвоює, іншим протистоїть. У діяльності особистості провідне місце Г.Костюк відводить
мотиваційній сфері, яка включає мотиви різного походження і змісту, різного ступеня узагальненості та
усвідомленості. Від ступеню узагальненості й стійкості вищих мотивів залежить витривалість особистості у
конфліктних ситуаціях, її здатність чинити опір усіляким спокусам [1, с. 67].
У викладених ідеях Г.Костюка визначаються по суті провідні комоненти вчинку (ситуація, мотиви) і
характер його завершення, що виражається в меті, засобах, певній тактиці і стратегії поведінки. Саме
вчинок в усій своїй повноті, а не одна мотивація приводить до виникнення суперечностей у рамках однієї
особистості. Вчинок є механізмом психічного розвитку людини, її суспільних зв’язків, він сприяє
своєрідному вираженню її характеру і здібностей. Спираючись на вищенаведене, Г. Костюк зазначав, що
форми виявлення саморуху особистості проявляються в її власній активності, виникненні нових спонук
до неї і способів її реалізації, оскільки з віком поволі зростає роль активності особистості, виникають
більш віддалені цілі, перспективні плани, ідеали, які впливають тією чи іншою мірою на діяльність
особистості, а через неї – на її розвиток [2, c. 29-31]. Особистість – це складне утворення, цілісна
«структура структур» психічних особливостей, що охоплюють низку компонентів в їх взаємозв’язках:
індивідуальна своєрідність мотивів, цілей, розумових та інших якостей, спрямованість на усвідомлення
суспільних цінностей, самовиховання, самореалізації. «Дитина розвивається, – писав Григорій Костюк, –
як особистість, вростаючи в суспільне середовище, культуру соціуму, в систему суспільних відносин, а
спрямовується цей процес навчанням і вихованням в його різних формах» [5, c. 55].
Наукові погляди Г.С.Костюка на особистість характеризуються, в порівнянні з іншими ученими,
цілісністю, експериментальною вивіреністю, теоретичною завершеністю.
Г.С.Костюк зазначає, що індивід стає суспільною істотою, особистістю в залежності від формування
свідомості, системи психічних властивостей, що внутрішньо визначає його поведінку, дозволяє брати
участь у суспільному житті, створенні громадсько-необхідних матеріальних і духовних цінностей.
Навчання – це шлях підготовки особистості до життя, до участі у створенні матеріальних і духовних
цінностей, необхідних для суспільства і для самої неї. Освіта і виховання, на думку ученого, «допомагають
особистості знайти відповідні вимоги суспільства до її власних ідеалів, форми прояву своїх прагнень до
самостійності, самоствердження» [7, c. 60].
Особливу роль у процесі становлення учня він відводив гуманному педагогічному керівництву. При
цьому підкреслював, що учень у процесі навчання повинен виступати суб’єктом власної діяльності, а
значить і суб’єктом самовиховання, як «вищої форми прояву саморуху особистості, що саморозвивається,
особливо тоді, коли він цю діяльність планує, передбачає її результати, контролює і несе за неї
відповідальність». Формування і розвиток особистості багато в чому залежить від виховного та
навчального впливу, якому підлягає суб’єкт навчальної діяльності.
Г.С.Костюк у своїх працях «О роли наследственности, среды и воспитания в психическом развитии
ребенка», «Основні умови психічного розвитку дитини» та «Про роль спадковості, середовища і
виховання в психічному розвитку дитини» багато уваги приділяв саме цьому періоду в становленні
психічного розвитку індивіда. Наковець підкреслював, що дитина стає особистістю навчаючись,
засвоюючи духовні надбання людства. Вона вчиться не тільки у процесі спеціальних занять, але і в
процесі щоденного спілкування з дорослими, у грі та праці.
Таким чином, на думку Г.С.Костюка, навчальна та виховна діяльність визначає психічний розвиток
дитини, організовуючи її життя й діяльність, регулюючи її зв’язки із зовнішнім світом та іншими людьми.
Загальновідомо, що між навчанням, вихованням і психічними розвитком особистості учня середнього
шкільного віку існує складний взаємозв’язок. У цьому віці психічний розвиток дитини залежить не тільки
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від її виховання, а й від інших її взаємовідносин із середовищем, які можуть не охоплюватись виховним
керівництвом. Свою роль у ньому відіграють і процеси, що відбуваються в самому організмі, його
дозрівання. Психічні властивості підростаючої особистості формуються в дії, в процесі виконання нею тих
завдань, які життя ставить перед нею, внаслідок переборення тих труднощів, з якими вона зустрічається в
навчанні та інших видах діяльності. Оволодіння знаннями і вміннями не обходиться без труднощів. Але їх
подолання є необхідною умовою розумового, морального зростання особистості, гартування її вольових
якостей [7, c. 90]. Психічний розвиток особистості триває як у навчальній, ігровій, так і в трудовій,
професійній діяльності. З віком значення і співвідношення цих видів діяльності змінюється: поступово на
перший план, поряд із засвоєнням, виходить утворення особистісних цінностей. Звідси зрозуміло, що
психічний розвиток особистості охоплює весь життєвий шлях людини. Він здійснюється при безперервному
навчанні і вихованні, на власному досвіді і досвіді інших, хоча провідну роль відіграє і особиста діяльність,
спрямована на примноження матеріальних і духовних цінностей. У цьому процесі здійснюється не тільки
відтворення, повторення видових особистісних властивостей людини, але і їх подальший розвиток [6, c. 96].
Отже, підсумовуємо, що психічний розвиток дитини відбувається в умовах навчально-виховного процесу,
у межах якого реалізуються природні можливості дитини, розвиваються її здібності, формуються розумові,
емоційні, вольові та інші якості Під впливом виховання складаються й індивідуальні її властивості, особливості
розуму, почуттів, волі й характеру. Вступ дитини до школи є своєрідним початком нового етапу її життя.
Особистість розвивається за загальними правилами онтогенезу, проте як окремий індивідуум, якому притаманні
своєрідність і неповторність на кожному етапі свого розвитку.
Наукові дослідження Г. Костюка залишаються особливо актуальними і сьогодні.
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Теоретичні дослідження з питань дистанційного навчання базуються на методологічних працях
С. Архангельського, Ю. Бабанського, С. Гончаренка, М. Махмутова, Є. Полота, В. Сагарди, Л. Виготського,
П. Гальперіна, Г. Костюка, О. Матюшкіна, Н. Тализіної та інших. Значних зусиль до формування системи
дистанційного навчання доклали вчені С. Батишев, О. Кірсанов, Ч. Куписевич, І. Огородніков, О. Пєхота,
Л. Романишина, П. Сікорський, І. Харламов; психологи Б. Ананьєв, Г. Балл, В. Виготський, М. Данилов та
інші, у творчому доробку яких аналізується процес індивідуалізації особистісно орієнтованого навчання [1,2]
Впровадження сучасних інформаційних технологій у повсякденне життя українських громадян стало
каталізатором для розвитку процесів пов’язаних з дистанційним навчанням. Інтернет, як джерело
інформації, давно вже став реальністю, а розвиток телекомунікацій, без яких ця форма навчання
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немислима, йде швидкими темпами. Таким чином, одна з умов реалізації дистанційного навчання, а саме
підготовка технічної бази, фактично поступово виконується.
Головним завданням все-таки є наявність і розробка учбово-методичного забезпечення для
самостійної роботи студентів. Електронні носії інформації дозволяють впроваджувати так звані
«електронні лекції». [3] Лекційний матеріал може бути викладений у вигляді тексту, озвучений і
доповнений відеоматеріалами; мова йде про відеолекції, слайди-лекції, якісні комп’ютерні тренінги,
різного роду тести та навчальні програми, додатковий ілюстративний матеріал, а також доступ у
потрібний час до довідкових даних, словникових термінів. Головна перевага даних матеріалів полягає у
тому, що студент зможе самостійно користуватись ними в зручний для себе час. Для дистанційного
навчання особливого значення набуває наявність і найголовне якість електронних підручників, що
повинні бути по всіх дисциплінах навчального плану. Робота з електронним підручником дозволяє
зробити навчальний процес індивідуальним. Кожен студент сам вибирає послідовність вивчення
навчального матеріалу виходячи зі свого інтересу і можливостей.
Дистанцiйне навчання - це нова органiзацiя навчального процесу, що базується на принципах
самостiйного навчання учня. Середовище навчання характеризується тим, що учні часто зовсiм вiддаленi
вiд викладача в просторi або в часi, водночас вони мають можливiсть в будь-яку хвилину пiдтримувати
дiалог за допомогою засобiв телекомунiкацiй.
Але на шляху дистанційної освіти є чимало труднощів. Залишаються невирішеними питання проведення
контролю знань студентів.. При наявності якісних комунікаційних каналів іспити можна проводити за
допомогою двосторонніх відеоконференцій. Але тут виникає проблема – якості зв'язку. На сайтах деяких вузів
працюють системи конференцій, але це скоріше виключення, ніж правило. Інші переваги Інтернету - доступ до
глобальних бібліотек, баз даних найбільших університетів, жива робота з викладачами й іншими слухачами,
здача іспитів у режимі "онлайн", цифрове відео - поки що так і залишаються проблемами.
Дистанційне навчання забезпечує можливість навчатися тоді, коли зручно студенту, у тому темпі, що
він сам обирає (в рамках установлених строків проведення курсів), в тому місці де він перебуває (не має
потреби витрачати час на дорогу до ВНЗ, для здачі поточних, а іноді і підсумкових контролів). хто поєднує
навчання й роботу, співробітників, що підвищують свою кваліфікацію.
Загалом, дистанційна освіта в Україні не відповідає вимогам, що ставляться до інформаційного
суспільства і не забезпечує повноцінного входження України в міжнародний освітній простір. Щоб
система дистанційного навчання зайняла гідне місце в системі освіти України, потрібно, передовсім,
створити глобальну компʼютерну мережу освіти й науки, оскільки саме компʼютер дає змогу отримувати
навчальний матеріал, є водночас і бібліотекою, і центром довідкової інформації, і комунікативним
центром, що робить його одним з учасників реалізації програми безперервної освіти в Україні .
Отже, значне відставання України від країн зарубіжжя з питань дистанційної освіти, зумовлене
об’єктивними та суб’єктивними причинами, стримує розвиток вітчизняної освіти, уповільнює темпи її
входження в світовий освітній простір як рівноправного партнера.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
(КЕЙС-МЕТОД, РОЛЬОВІ ІГРИ, ДЕБАТИ) ЯК ОСНОВА МОТИВАЦІЇ
СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
Удосконалення медичної допомоги нерозривно пов’язане з підвищенням якості підготовки
медичного персоналу. Поряд з освоєнням великого блоку теоретичних знань, набуттям професійних
навичок та компетенцій велике значення для студентів-медиків набуває освоєння навичок клінічного
мислення та спілкування як найважливішої професійної навички для якісного надання допомоги
пацієнтам. Для підвищення якості медичної підготовки студентів-медиків розробляються та
оптимізуються нові стандарти, використовуються та вдосконалюються навчальні технології і форми
навчання. Значне місце серед багатьох методів навчання є застосування інтерактивних методів навчання,
таких як кейс-метод, рольові ігри та дебати [1].
Навчання студентів-медиків – це не лише отримання клінічних знань чи навичок, а й сприяння їх
активній участі у медичній практиці. Для підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів активно
застосовується та розвивається кейс-метод (Case based Learning). Це дослідницький підхід, що
використовується для глибокого і багатогранного розуміння складної проблеми у реальному контексті і
суттєво відрізняється від проблемного навчання на конкретних прикладах. Кейси з галузі медицини стають
інтерактивним інструментом для аналізу конкретної ситуації, що відображає стан здоров’я пацієнта,
проведення диференціальних діагнозів і вибору тактики лікування та встановлюють необхідність
використання активних та інтерактивних форм навчання: комп’ютерне моделювання, планування і рольові
ігри, тематичні дослідження, психологічні та інші тренінги, групові дискусії тощо. Застосування кейс-методу
доповнює традиційні методи навчання (лекції, семінари, стажування). Він є менш спрямованим на
отримання нових знань, а більше на розвиток професійної компетентності, умінь та навичок розумової
діяльності. Даний метод включає серію клінічних випадків, що пропонуються студентам-медикам в процесі
навчання для аналізу в інтерактивному режимі. Використання мультимедійних технологій при реалізації
медичних кейсів допомагає їм краще зрозуміти складну проблему пацієнта (наприклад, при діагностиці
рідкісного захворювання) через об’єктивні дані, що містяться у справі (фото- та відеоматеріали огляду з
коментарями лікуючого лікаря та інших спеціалістів, результати досліджень тощо). Важливим у
застосуванні кейс-методу є оцінка дій студента і пояснення допущених помилок. Роль викладача у кейсметоді полягає у формулюванні набору різноманітних клінічних ситуацій для аналізу студентами.
У практичній роботі найчастіше використовуються структуровані, неструктуровані і пошукові кейси.
Структуровані випадки передбачають максимально стисле і точне представлення конкретної ситуації з
конкретними значеннями і датами. У такому випадку існує певна кількість правильних відповідей. Вони
необхідні для оцінки рівня знань або навичок застосування певної формули, навику чи техніки в різних
галузях медицини.
З іншого боку, неструктуровані випадки містять велику кількість даних. Вони спрямовані на оцінку
стилю та вміння учня швидко мислити, вміння виводити важливе, а також вміння застосовувати
теоретичні знання на практиці, містять декілька правильних відповідей з можливістю знайти
альтернативне рішення проблеми. Пошукові кейси дозволяють викладачу оцінити здатність студента
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нестандартно мислити, щоб визначити кількість його творчих ідей за певний період часу. Такий тип кейсів
не заважає окремим студентам обрати пріоритетну ідею в групових рішеннях, розвивати її далі в різних
напрямках і застосовувати на практиці.
Кейс-метод служить досить ефективним засобом організації навчання та легко поєднується з іншими
методами навчання, оскільки спрямований не стільки на оволодіння студентами конкретними вміннями
та навичками, а на розвиток їх ерудиції та комунікабельності, дозволяє закріпити практичні навички,
представлені в конкретному випадку.
Консультування пацієнтів все більше визнається важливою складовою високоякісної медичної
допомоги населенню. Метод «стандартизованого пацієнта» використовується для розвитку клінічного
мислення та консультативної практики при навчанні студентів-медиків, за допомогою яких також можна
розвивати комунікативні навички. Важливим аспектом консультування є здатність вербалізувати
несподівані або небажані новини пацієнтам та їхнім родинам, наприклад, коли батькам потрібно сказати,
що їхня маленька дитина глуха. Здатність лікаря ефективно та чуйно надавати інформацію та емоційну
підтримку людям, які стикаються з поганими новинами, має вирішальне значення.
Одним із підходів до вирішення проблем студентів із консультуванням у складних ситуаціях є залучення
акторів, навчених представляти себе за пацієнтів, щоб студенти могли практикувати свої нові навички в
реалістичному, але контрольованому середовищі. Акторів можна використовувати для навчання й оцінки
різноманітних навичок, включаючи опитування пацієнтів, застосування фізикального огляду та
діагностичних методів, а також передачу інформації родинам. «Стандартизовані пацієнти» повторюють одні
й ті ж симптоми, реакції, відповіді на запитання та результати фіксуються сеанс за сеансом.
З іншого боку, якщо увага зосереджена на навчанні та оцінці навичок міжособистісного спілкування,
суб’єктам може бути доручено розвивати конкретну особистість (наприклад, розчарований пацієнт) і
використовувати свої навички імпровізації для наслідування справжнього пацієнта. З цими так званими
модельованими пацієнтами мета полягає в тому, щоб імітувати складність реальних людських взаємодій.
Стандартизовані та змодельовані пацієнти вже багато років використовуються для успішного набуття
навичок клінічного спілкування та спілкування з пацієнтами студентами-медиками. Студенти цінують
методи навчання за допомогою досвіду, оскільки вони можуть практикувати нові навички без ризику завдати
шкоди пацієнту та отримувати зворотній зв’язок щодо розвитку клінічних навичок, у тому числі пов’язаних
з ефективним спілкуванням між лікарем і пацієнтом. Кожен імітований сеанс консультування пацієнтів є
унікальним. Після кожного заняття студенти переглядають свої відео та оцінюють їх ефективність. Вони
також отримують оцінку своєї роботи від своїх викладачів. Визнано, що студенти, які здатні самооцінити та
визначити свої сильні та слабкі сторони спілкування під час навчання, з більшою ймовірністю будуть
використовувати та розвивати ефективні методи консультування, а повідомлення поганих новин пацієнтам
є однією з багатьох ситуацій, що потребують ретельної підготовки та практичного навчання.
Все частіше використовується у підготовці багатьох медичних працівників проблемно-орієнтоване
навчання. Воно базується на принципах соціального навчання, що активізує групові дискусії і, отже,
сприяє розвитку навичок міжособистісного спілкування, комунікації і презентації, збереження знань,
покращення навичок вирішення проблем, кращій інтеграції фундаментальних наук та клінічних навичок.
Зазвичай, при навчанні роблять акцент на комунікативних навичках і клінічному мисленні. Поряд із
проблемним навчанням застосовуються різні методи, включаючи навчальні посібники, репетиторство,
практичні заняття, моделювання, студентські презентації та навчання в малих групах, підкріплене
рольовими іграми, дебатами та дискусіями. Використання рольових ігор та дебатів допомагає студентаммедикам ефективно розвивати комунікативні навички, покращує прийняття рішень і відкриває шлях до
вдосконалення навичок спілкування. Впевненість, підкріплена критичним аналізом, покращує прийняття
рішень та відкриває шлях до вдосконалення навичок спілкування.
Рольова гра – це техніка, в якій студенти-медики працюють з ролями у формі випадку чи сценарію, а
потім розігрують ролі, щоб використовувати їх у навчальних цілях. Рольові ігри – це спонтанні взаємодії
людей, що передбачають реалістичну поведінку у штучному або уявному середовищі.
Сьогодні в навчальному процесі медичних ЗВО успішно використовуються імітаційні ігри. Прикладом
може бути ділова гра, спрямована на розвиток у студентів-медиків навичок спілкування з пацієнтами з метою
підвищення прихильності до здорового способу життя та боротьби зі шкідливими звичками тощо.
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Рольова гра дозволяє студентам краще зрозуміти стосунки лікар-пацієнт, дати їм чітке уявлення про те, як
повинен поводитися лікар у реалістичних, серйозних, складних та неоднозначних професійних ситуаціях, а
дебати дозволяють зібрати досвід аргументованих відповідей із доступними для пацієнта формулюваннями.
Кейс-метод, рольові ігри та дебати добре сприймаються студентами-медиками в процесі навчання,
оскільки підходять для покращення їх комунікативних навичок. Щоб заохочувати активне навчання,
покращувати клінічні міркування та комунікативні навички, досліджувати реальні сценарії та ефективно
навчати компонентів як базових, так і клінічних медичних предметів необхідно застосовувати ці
інструменти в медичну освіту, оскільки у медичній підготовці одних лише теоретичних знань недостатньо
для створення кращої медичної допомоги. Сучасні методи навчання, що акцентують увагу на
інтерактивності, такі як програмне забезпечення, рольові ігри та дебати забезпечують більш ефективну
основу для формування навичок у сфері охорони здоров’я та є вирішальними для лікаря-практика.
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ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ
СУЧАСНОЇ СОЦІОПРИРОДНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Взаємовідносини між людиною і природою в наш час все ще залишаються екологічно незбалансованими, далекими від гармонійних. Порушуючи баланс через переважно нераціональне
природокористування в процесі промислового виробництва, неефективну сільськогосподарську
діяльність, через активізацію процесів урбанізації, людина разом з тим змінює середовище свого
існування, причому дедалі більше в сторону його погіршення. Серед негативних наслідків науковотехнічного прогресу все більшого розмаху набуває забруднення атмосфери, водоймищ, деградація
ґрунтів, знищення біоресурсів, порушення стабільності екосистем та ін.
Одним із найпотужніших важелів повороту людини в її ставленні до навколишнього природного
середовища від хижого, руйнівного, споживацького до конструктивного, дбайливого, бережливовідновлювального є екологізація суспільного розвитку у довгостроковому плані, що визначається
глобальними екологічними обмеженнями на основі більш системного підходу до об’єктивного пізнання
світу і усвідомлення ролі природи в житті людини. Завдяки ній можна розраховувати на збереження
можливості існування і розвитку довгого ланцюга поколінь людей у природі. Невипадковим тут є наголос
на слові "усвідомлення", бо екологізація саме суспільної свідомості, а також внесення екологічного
аспекту у всі інші форми свідомості (політичну і правову свідомість, мораль, мистецтво, філософію тощо)
в сучасних умовах набуває особливого значення [1].
Очевидно, що "всеохоплююча" екологізація торкається усіх сфер людської діяльності – політики,
науки, економіки, техніки, культури, освіти тощо. Важливим фактором тут виступає загальна глибока
екологічна освіта суспільства, бо саме вона спрямована на формування такої особистості, яка б у
повсякденному житті дотримувалася норм екологічно грамотної поведінки та підтримувала практичні дії
державних установ і приватних осіб щодо захисту довкілля.
Таким чином, науковим завданням є окреслення обґрунтованих вимог і шляхів формування
структури та практичної реалізації сучасної цілісної еколого-освітньої моделі.
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Аналіз останніх публікацій. На законодавчому рівні ще в 1991 році було визначено, що підвищення
екологічної культури суспільства і професійна підготовка спеціалістів забезпечуються загальною
обов’язковою комплексною освітою і вихованням в галузі охорони навколишнього природного
середовища, в тому числі в закладах дошкільної, повної загальної середньої, професійної, вищої та
післядипломної освіти. Крім цього, на законодавчому рівні проголошене право громадян України на
одержання екологічної освіти [2].
Забезпечення реалізації даного права неможливе без комплексного науково-педагогічного і соціальнофілософського обґрунтування. Сучасна педагогічна і соціально-філософська практика демонструє зразки
ефективного вирішення окремих завдань екологічного навчання і виховання особистості. З цього приводу
варто відмітити активну роботу науковців по дослідженню феномену екологічної (природозберігаючої)
культури, впровадженню ефективної системи екологічної освіти (Б. Ананьєв, Б. Бессонов, П. Водоп’янов,
І. Забелін, А. Зеленков, А. Іноземцев, Р. Карпінська, В. Орлов, В. Соколов).
У наукових працях сучасних українських дослідників В. Андрущенка, М. Голубця, М. Кисельова,
В. Крисаченка, М. Поповича, Г. Філіпчука, В. Шинкарука та інших звертається увага на світоглядні
аспекти екологічних знань, особливе місце природи в формуванні екологічної культури сучасного
українського суспільства, становлення його екологічної свідомості.
Становлення екологічної освіти та виховання, концептуально окреслене в Україні на самому початку
ХХІ ст. [3], має здійснюватися з обов’язковим врахуванням екологічних законів, закономірностей, наукових
принципів, що діють комплексно в біологічній, технологічній, економічній, соціальній і військовій сферах.
Незважаючи на активні просування у вирішенні даних завдань слід відмітити, що на сьогодні в Україні досі
немає вивіреної державної концепції екологічної освіти. Вирішення цієї задачі ускладнене існуючим розривом між
науково-теоретичним обґрунтуванням і забезпеченням екологічного навчання і виховання та практичною
діяльністю закладів освіти. В якості прикладу по вирішенню задачі можна відмітити активну роботу науковців по
теоретичному обґрунтуванню і забезпеченню екологічного навчання в дошкільній і повній загальній середній освіті
(С. Багоцький, О.Вознюк, Т. Грицишина, Л. Іващенко, А. Сікура, Ю. Хотунцев, Ю. Чайковський).
Також активна робота ведеться з науково-теоретичного обґрунтування і забезпечення екологічного
навчання у закладах вищої природничої і педагогічної освіти (Ю. Васильєв, А. Нікітін, Л. Сокоренко, Н. Юліна).
Менше уваги приділяється вирішенню цієї задачі у закладах вищої технічної освіти
(О. Єфімова, В. Козлова, В. Савіних, А. Семенов) і вищої спеціальної (зокрема, військової – В. Бахтєєв,
О. Блекот, О. Лазебна О. Лисенко, І. Мазор, М. Підлісна, І. Романченко, Ю. Ситник, С. Чумаченко) [4].
З погляду на надзвичайну напруженість сучасної екологічної ситуації, освіта в Україні потребує змін
у напрямі реформування екологічної освіти в цілому [5]. Глибоким опануванням екологічними знаннями,
формуванням екологічного мислення, свідомості і культури в Україні мають бути охоплені всі громадяни
незалежно від категорії, вікової групи та сфери діяльності (Г. Білявський, Н. Заверуха, К. Левківський,
Н. Ляпунова, В. Мелаш, О. Мягченко, В. Петрук). Ефективний розвиток екологічної освіти може бути
реалізований лише через цілісну освітньо-виховну систему на основі принципово нової, ніж це має місце
сьогодні, цілісної еколого-освітньої моделі.
В роботі [3] окреслені головні концептуальні цілі екологічної освіти, які можуть бути досягнуті
шляхом поетапного вирішення не лише освітніх і виховних завдань, але й вдосконалення практичної
діяльності на основі гуманізму, науковості, неперервності, наскрізності та систематичності.
Екологічна освіта повинна сприяти усвідомленню економічної, політичної і екологічної
взаємозалежності сучасного світу, а її зміст перш за все повинен бути спрямований на формування
особистості із екологічною світоглядною установкою на дотримання норм екологічно грамотної поведінки
і виконання практичних дій щодо захисту власного здоров’я і навколишнього природного середовища та
передбачати розробку системи наукових знань (уявлень, понять, закономірностей), які відображають не
лише природничо-наукові, соціально-економічні та технічні аспекти, а й духовні (Л. Гербільський,
С. Дерябо, І. Звєрєв, Ю. Коробкін, Б. Ліхачов, В. Панов, В. Ясвін) [6].
Структура окремих компонент системної безперервної екологічної освіти повинна визначатися, в
першу чергу, складом і специфікою контингентів, що навчаються, а її ступеневі, взаємопов’язані рівні [7]
повинні співвідноситися з існуючими рівнями освіти у межах діючої Національної рамки кваліфікацій.
Як зазначено в роботі [8], еколого-освітній процес повинен характеризуватися не лише системністю, а й
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глибиною, що ґрунтується на синтезі основних тенденцій розвитку сучасної екологічної освіти, пов’язаних з
прийняттям і впровадженням прогресуючих конкретних формул (шляхів) екологічного навчання і виховання.
Метою роботи є аналіз стану та перспектив розвитку безперервної екологічної освіти під впливом
трансформації сучасного українського суспільства з психолого-педагогічних і соціально-філософських позицій.
Висновки. Структурована і глибинна безперервна екологічна освіта полягає не тільки у засвоєнні
певної суми компетентностей, але й формуванні у особистості еколого-світоглядних переконань, етичних
екологічних норм і цінностей, формуванні навичок природоохоронної роботи та екоцентричного типу
екологічної свідомості, тобто формуванні екоособистості, для якої засвоєні знання і еконорми стають її
власними переконаннями, внутрішніми регуляторами повсякденної поведінки щодо охорони природи і
підтримки належних умов життєдіяльності людини.
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Юрків У.Я.,
студентка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 231 Соціальна робота
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Девіантна поведінка підлітків – це вид поведінки, який відхиляється від поширених, усталених норм та
моральних стандартів. Слід зазначити, що девіантну поведінку доцільно нівелювати за допомогою певних
формальних та неофіційних санкцій, часто викликає у людей негативне судження [6,11]. «Девіантною
поведінкою визначають вид соціальної поведінки, яке не відповідає прийнятим в суспільстві нормам і рольовим
призначенням трьох взаємопов'язаних компонентів: людини з властивим йому типом поведінки; норм або
очікувань суспільства (групи), які виступають критеріями оцінки поведінки з точки зору девіації; певного особи,
яка реагують на дану поведінку і приймає рішення про те, нормальна це поведінка або девіантна» [4].
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У дослідженні австрійського психолог У. Франкла описується те, що асоціальна поведінка це
результат дії особистості, яка пригнічує духовність, відходить від відповідальності за пошук сенсу в житті.
Девіантну поведінку вважає особливою форму поведінки, ситуація коли особистість втрачає моральні
цінності, соціальні норми та повністю концентрується на своїх потребах [5].
У цьому контексті Ц. Короленко та Т. Донських подають систематизацію девіантної поведінки,
поділивши її на нестандартну та деструктивну. Нестандартна виявляється у формах нового мислення,
ідеях, чи певного виду діях, котрі перевершують рамки соціальних стереотипів поведінки.
Деструктивною є поведінка руйнівна, вона може завдавати шкоди суспільству.
Дослідники виокремлюють тенденції розвитку та динаміку цієї поведінки, окреслюють ідею про те,
девіантна поведінка у дітей та підлітків нерідко є знаряддям самоствердження, висловлення
невдоволення, протесту проти несправедливості дорослих, маючи непросту природу, обумовлену
різними факторами, що знаходяться в складній взаємодії та взаємовпливі.
У дослідженнях, які стосуються аналізу феномену девіантної поведінки встановлено, що це будь-який
вид поведінки, яка порушує соціальні норми та зазвичай є достатньою важкою, щоб викликати
несхвалення з боку більшості громадян суспільства. Для прикладу громадяни США вважають
девіантними такі види діяльності, як надмірне вживання алкоголю, пристрасне захоплення азартними
іграми, крадіжки, постійна брехня.
Розуміння феномену відхилення є доволі складним, оскільки установлені норми значно відрізняються
в різних соціальних групах, часі та місцях. Іншими словами, те, що одна група може вважати прийнятним,
інша може вважати девіантним. Одночасно дослідники стверджують, що протягом 50 років з'явилося
кілька теорій, пов'язаних з девіантною поведінкою. Розглянемо детальніше деякі з них [2, 13].
Прихильники теорії соціального контролю стверджують, що підлітки будуть брати участь у
девіантній поведінці якщо вони не прив’язані до звичайних суспільних інститутів, таких як сім’я та
навчальний заклад, а також до традиційних прикладів для наслідування, таких як батьки та вчителі.
Підлітки зі слабкими зв’язками зі звичайними інституціями та взірцями для наслідування не можуть
засвоїти цінності традиційного суспільства. Саме тому, така неспроможність сформувати міцні зв’язки
може бути наслідком напруження, спричиненого поганими стосунками з батьками, або розбіжністю між
цілями підлітків та уявною здатністю досягати цих цілей. Соціальна дезорганізація (розпад усталених
інститутів, які забезпечують соціальний контроль) також може призвести до нездатності підтримувати
зв’язок зі звичайними інститутами та цінностями.
Дещо інше трактування знаходимо у диференціально-асоціативній теорії Е. Сазерленд. Саме ця теорія
розглядає питання про те, як особистість отримує навички, які відносяться до девіантної поведінки. Згідно
з цієї теорією, середовище відіграє головну роль у вирішенні того, які норми особистість навчається
порушувати. Зокрема, люди в рамках певної референтної групи забезпечують норми відповідності та
відхилення, і таким чином сильно впливають на те, як інші люди дивляться на світ, у тому числі на те, як
вони реагують. Люди також дізнаються про свої норми від різних агентів спілкування – батьків, вчителів,
друзів, співробітників, засобів масової інформації. Отже, люди отримують інформацію про кримінальну
поведінку, як і інші види поведінки, зі своєї взаємодії з іншими, особливо в закритих групах.
Теорію диференціальних асоціацій застосовується до багатьох видів девіантної поведінки.
Наприклад, неповнолітні особи які є учасниками кримінальних угруповувань, де молоді люди навчаються
ставати злочинцями. Ці організації визначають себе як контркультурні та актуалізують насильство,
помсту та злочинність як засоби досягнення соціального статусу.
Представники теорії диференціальних асоціацій внесли свій внесок у сферу кримінології,
зосередившись на розвитку злочинності. Вони вважали, що люди навчаються девіантності від людей, з
якими вони спілкуються. Критики теорії диференціальних асоціацій, з іншого боку, стверджують, що
нечіткість термінології теорії не піддається соціологічним методам дослідження або емпіричній перевірці.
У теорії аномії стверджується, що часто виникає незрозумілість, адже соціальні норми конфліктують або
навіть не існують. Р. Мертон використовував цей термін для опису відмінностей між суспільно прийнятими
цілями та наявністю засобів для досягнення цих цілей у 1960-х роках. Дослідник підкреслив, що досягнення
багатства є головною метою американців, але не всі американці мають засоби для цього, особливо
представники меншин і кризових груп. «Ті, кому закрита дорога до багатства, відчувають аномію, бо
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перешкода завадила їхньому досягненню суспільно схваленої мети. Коли це трапляється, ці люди можуть
використовувати девіантну поведінку, щоб досягти своїх цілей, помститися суспільству» [1, 121].
Основним внеском представників теорії аномії є здатність пояснити різноманіття форм відхилень. Ця
теорія відноситься до соціологічної, оскільки акцентує увагу на ролі соціальних сил у створенні девіантності.
З іншого боку, теорію аномії критикували за її загальність. Критики відзначають відсутність у теорії
тверджень щодо процесу навчання девіантності, у тому числі внутрішніх мотиваторів девіантності. Як і
теорія диференціальних асоціацій, теорія аномії не піддається точному науковому дослідженню.
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БАЗОВА КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ ЗРОСТАННЯ ДЕРЕВ
Існуючі на даний час способи прогнозування росту дерев засновані на аналізі кількісних
характеристик, пов'язаних в основному з моделюванням зростання висоти дерева та його фітомаси,
пов'язаних зі зміною діаметра стовбура. Ці величини приймаються як узагальнених фазових змінних під
час створення моделей зростання. Існуючі динамічні моделі росту дерев дозволяють прогнозувати зміну
стану деревостанів. Однак при моделюванні саджанців ці моделі не можуть адекватно описувати зміну
фазових змінних і слідчий робити достовірні прогнози.
У зв'язку з цим метою нашого дослідження є побудова та верифікація нелінійної динамічної моделі
зростання окремого дерева, а поки що тільки саджанців швидкоростучої породи Paulownia energy.
Об'єкт дослідження – саджанці дерева, що швидко зростає, павловнія енерджі. Предмет дослідження моделювання та оптимізація швидкості їх вирощування. Методи – математичне моделювання фізикохімічних процесів, що відбуваються у разі зростання саджанців; обчислювальний та натурний
експерименти для оцінки адекватності створеної моделі.
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Математична модель. Як фазова змінна була прийнята загальна маса рослини, яка включає масу
листя, стовбура, коріння та горщика із ґрунтом.
Модель описує зростання індивідуального дерева, під час якого відбувається постійна зміна у часі
загальної маси рослини. При цьому зміна загальної маси буде визначатися основним кінетичним
рівнянням, яке відображає закон збереження маси:
𝑑𝑊(𝑡) = 𝑑𝑊 + (𝑡) − 𝑑𝑊 − (𝑡)
(1)
+
де 𝑑𝑊 (𝑡) – збільшення загальної маси за рахунок фотосинтезу та асимілятів (прихід), y проміжок
часу 𝑑(𝑡), кг;
𝑑𝑊(𝑡) = 𝑑𝑊 + (𝑡) − 𝑑𝑊 − (𝑡)– зменшення загальної маси за рахунок дихання рослини та
випаровування грунту, (витрати) у проміжок часу 𝑑(𝑡), кг.
Враховуючи фізико-хімічні процеси, що супроводжують зростання, можна записати:
+
+
𝑑𝑊 + (𝑡) = 𝑑𝑊𝑝ℎ
(𝑡) + 𝑑𝑊𝑎𝑠𝑠
(𝑡)
(2)
+
де 𝑑𝑊𝑝ℎ (𝑡) – збільшення фітомаси внаслідок фотосинтезу, кг;
+
𝑑𝑊𝑎𝑠𝑠
(𝑡) – збільшення фітомаси внаслідок асиміляції речовин, що надходять із ґрунту, кг.
− (𝑡)
𝑑𝑊 − (𝑡) = 𝑑𝑊𝑏𝑟
+ 𝑑𝑊𝑙𝑙− + 𝑑𝑊𝑒𝑣− (𝑡)
(3)
− (𝑡)
де 𝑑𝑊𝑏𝑟
– зменшення фітомаси внаслідок дихання (breath), кг;
𝑑𝑊𝑙𝑙− (𝑡) – зменшення фітомаси внаслідок опаду (leaf litter), кг;
𝑑𝑊𝑒𝑣− (𝑡) – зменшення фітомаси внаслідок випаровування вологи з ґрунту горщика (evapоration), кг.
Приймемо як початкову гіпотезу про те, що швидкість збільшення фітомаси та швидкість зменшення
фітомаси пропорційні величині самої фітомаси. Ця гіпотеза добре підтверджується у багатьох випадках
моделювання динаміки розвитку популяцій живих істот чи інших складних динамічних систем [1- 4].
Дотримуючись цієї гіпотези можна записати:
𝑑𝑊 + (𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑊 − (𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑊(𝑡)

= 𝑘1 ∙ 𝑊(𝑡)

(4)

= 𝑘2 ∙ 𝑊(𝑡)

(5)

= 𝑘3 ∙ 𝑊 + (𝑡) − 𝑘4 ∙ 𝑊 − (𝑡)
(6)
𝑑𝑡
При цьому початковими умовами проведення експерименту будуть такі обмеження:
𝑡 = 0: 𝑊(𝑡) = 𝑊0; 𝑊 + (𝑡) = 0; 𝑊 − (𝑡) = 0.
(7)
де 𝑘1 (𝑡) – швидкість збільшення фітомаси внаслідок фотосинтезу та асимілятів, кг/с; 𝑘2 (𝑡) –
швидкість зменшення фітомаси внаслідок дихання, опада та всихання грунта, кг/с; 𝑘3 (𝑡) – швидкість
зміни фітомаси внаслідок фотосинтезу та асимілятів, кг/с; 𝑘4 (𝑡) – швидкість зміни фітомаси внаслідок
дихання, опада та всихання грунта, кг/с.
У загальному випадку величини швидкостей зміни фітомаси не можуть бути постійними величинами.
Вони залежать від багатьох факторів, що впливають на зростання. Це температура, рівень сонячної радіації,
вологість тощо. Всі ці величини є постійними. Однак у першому наближенні, щоб отримати якісну картину
кінетики процесу і мати у своїй можливість якісного аналізу інтегральних кривих ми приймемо їх постійними.
Щоб мати можливість порівнювати і вивчати кінетику зростання кількох саджанців, що одночасно
спостерігаються, які при цьому мають різну початкову масу, введемо нові безрозмірні величини
вимірювань фітомаси, а саме – безрозмірну фітомасу:
𝑊(𝑡)
𝐶𝐵(𝑡) =
.
(8)
𝑊0
Тоді, враховуючи початкові умови (7), можна записати їх у вигляді:
𝑡 = 0: 𝐶𝐵(0) = 1; 𝐶𝐴(𝑡) = 0; 𝐶𝐶(𝑡) = 0.
(9)
Кінетична модель.
Нелінійна динамічна модель у вигляді системи нелінійних диференціальних рівнянь:
𝑑𝐶𝐴(𝑡)
= 𝑘1 (𝑡)𝐶𝐵(𝑡)
𝑑𝑡

𝑑𝐶𝐵(𝑡)
𝑑𝑡

= 𝑘3 (𝑡)𝐶𝐴(𝑡) − 𝑘4 𝐶С(𝑡)
𝑑𝐶𝐶(𝑡)

{
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= 𝑘2 (𝑡)𝐶𝐵(𝑡)
}

(10)
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де динамічні змінні моделі (накопичувачі): 𝐶𝐴(𝑡) – збільшення загальної фітомаси дерева внаслідок
фотосинтезу та асимілятів у часі (збільшення); 𝐶𝐵(𝑡) – зміна загальної фітомаси дерева, 1що росте,
 в часі;
𝐶𝐶(𝑡) – зменшення
загальної
фітомаси
внаслідок
дихання
у
часі
(зменшення).
CB( 0)
CB(0)
2 
( k2Розв'язавши
)
invlaplaces
  (2) k2

[(k3)умов
k1  (9)
k4 отримаємо
k2] sin[ (наступні
k3) k1  k4 k2]
цю систему
диференціальних
рівнянь
(10) за початкових
2
2 k3 k1  2 k4 k2
значення
k3 зміни
k1  sфазових
 k4 k2змінних у часі.
1 
1 
CB(0)
2 
2 
CA(t)  ( 2) k1 
[(k3) k1  k4 k2] sin[(k3) k1  k4 k2] t
2 k3 k1  2 k4 k2
(11)
1 


2 
CB( t)  CB( 0) cos[ ( k3 ) k1  k4 k2 ] t
(12)

1



1




CB(0)
2
2 
CC (t)  (2) k2 
[ (k3 ) k1  k4 k2 ] sin[(k3 ) k1  k4 k2 ] t (13)
2 k3 k1  2 k4 k2
Для того, щоб загальна картина зміни фазових змінних була більш проста і логічно ясна, приймемо
значення постійних параметрів, як показано на кінетичній схемі Рис. 1, а саме:
𝑘1 (𝑡) = 𝑎, 𝑘2 (𝑡) = 𝑏, 𝑘3 (𝑡) = 𝑐, 𝑘4 (𝑡) = 𝑑.

Рис. 1. Кінетична схема моделі, а також графіки динамічних фазових змінних у момент
модельного часу 304,79 с.
Подані на рис. 1 інтегральні криві говорять про постійне зростання всіх фазових змінних моделей.
При цьому оскільки прихід фітомаси СА більший за її витрату СС, то загальна фітомаса СВ постійно
також зростає. При цьому якщо змінювати параметри моделі, то можна побачити відповідну зміну
швидкостей фазових змінних, тобто швидкості росту рослини. Таким чином, знаючи з досвіду значення
параметрів можна прогнозувати швидкість зростання фітомаси.
Цікаво відзначити, що у початковий період модель показує швидкість зростання загальної фітомаси
СВ менше, ніж швидкість її зменшення СС, ця ділянка показана на Рис. 2.
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Рис. 2. Початкова ділянка обчислювального експерименту, в якому швидкість зменшення СС
більша за швидкості зростання СВ.
Висновки
1. Запропонована нелінійна кінетична трьох стадійна модель у якісній формі адекватно описує
процес зростання саджанців і тому може бути використана як базова кінетична модель прогнозування
швидкості зростання.
2. Створено нелінійну динамічну модель зростання дерев на прикладі породи, що швидко зростає,
paulownia energy. Використання моделі дозволяє прогнозувати швидкість зростання саджанців та
створювати для них оптимальні умови розвитку.
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОВІДНОСИН
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА З СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
В умовах економічної кризи однією з ключових проблем економічного розвитку видавничополіграфічного підприємства набуває значення забезпечення конкурентоспроможності продукції, яку
виготовляє підприємство. При цьому, розвиток ринку поліграфічних товарів вимагає забезпечення
керованості й гнучкості бізнесу. При збільшенні конкуренції на ринку поліграфічних послуг, видавничополіграфічне підприємство має, задовольняти вимоги не тільки замовника, але й усіх стейкхолдерів. Оцінка
задоволеності замовників та стейкхолдерів продукцією та послугами, потребує постійного моніторингу,
аналізу та контролю з боку видавничо-поліграфічного підприємства. Моніторинг та аналіз без правильної
відповіді на дії стейкхолдерів не принесе потрібних результатів. Впровадження систем підтримки прийняття
рішень в систему видавничо-поліграфічного підприємства надає не тільки конкурентні переваги
підприємству, але й збільшує товарообіг за рахунок збільшення замовників та стейкхолдерів.
Для досягнення клієнтоорієнтованості видавничо-поліграфічному підприємству необхідно
використовувати сучасні технології. Одне з передових технологій – це CRM-системи. Системи видавничополіграфічного виробництва, засновані на CRM-технологіях мають місце на ринку поліграфічних послуг.
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Жодна система не надає можливість удосконалення ефективності взаємовідносин, наприклад, між
менеджером видавничо-поліграфічного підприємства та замовником або стейкхолдером. Тож розробка такої
системи, яка б відповідала усім вимогам видавничо-поліграфічного підприємства з є актуальною.
На сьогоднішній день видавничо-поліграфічні підприємства для досягнення поставлених цілей
повинні впроваджувати процедури взаємовідносин видавничо-поліграфічного підприємства з його
стейкхолдарами. Ключовими моментами в цьому процесі є контроль якості товару та послуг, все це
повинно бути узгоджено зі стейкхолдерами.
Процес виявлення потреб замовника багато в чому визначає, чи залишиться клієнт задоволений
результатами співпраці з постачальником послуг з управління програмами та проектами. Наявність
чіткого уявлення про проблему дозволяє вирішити її в стислі терміни і з найменшими витратами. Якість
продукту або послуги і їх цінність для клієнта залежать від того, наскільки точно були визначені потреби,
які цей продукт або послуга повинні задовольнити [1, с 90–101].
Сучасний ринок, в тому числі і ринок поліграфічних матеріалів, характеризується найвищою
конкуренцією. Виділитися за рахунок підвищення якості товарів і послуг, стає дуже важко, оскільки цей
шлях, як правило, пов'язаний зі значним збільшенням витрат виробництва, підвищенням цін, що може
призвести до зворотного ефекту – втрати клієнтів. В умовах вирівнювання якості товарів і послуг,
пропонованих різними компаніями, найбільш ефективний спосіб звернути на себе увагу – індивідуальний
підхід до кожного клієнта [2, 125–135].
ЛІТЕРАТУРА:
1. Ілляшенко Н. С. Визначення стратегічних управлінських рішень в залежності від рівня задоволення
потреб товаровиробників і споживачів. Механізм регулювання економіки. 2008. № 4(1). С. 90–101.
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Волинський національний університет ім. Лесі Українки
АПРОКСИМАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАСІВ ФУНКЦІЙ ОДНІЄЇ ТА
БАГАТЬОХ ЗМІННИХ
Постановка проблеми. Поширено результати, отримані за багаторічний період досліджень
𝑟
апроксимативних характеристик періодичних функцій однієї та багатьох змінних з класів 𝐵𝑝,𝜃
, які
називаються класами Нікольського – Бєсова, на аналогічні класи функцій, заданих на ℝ𝑑 . Крім того
проаналізовано і, в деяких випадках, узагальнено раніше одержані результати при дослідженні
апроксимативних характеристик класів функцій, що визначаються обмеженнями на кратну різницю
(класи 𝐻𝑝𝑟 ). Класи функцій, про які йде мова, є аналогами функціональних класів з добре відомих
просторів С.М. Нікольського (простір H) і О.В. Бєсова (простір В).
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𝑟
Мета дослідження. Проаналізувати відомі результати щодо найкращого наближення класів 𝐵𝑝,𝜃
i 𝐻𝑝𝑟
періодичних функцій багатьох змінних, розглянутих О. В. Бєсовим і С.М. Нікольським, і поширити їх на
аналогічні класи функцій, які визначені на ℝ𝑑 .
Результати дослідження. Наведемо означення функціональних просторів, про які буде йти мова нижче.
Означення. Нехай заданий вектор 𝑟 = (𝑟1 , … , 𝑟𝑑 ), 𝑟𝑗 > 0, 𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑑 , і параметри 1 ≤ 𝜃, 𝑝 ≤ ∞.Тоді
сукупність функцій 𝑓 ∈ 𝐿0𝑝 (𝜋𝑑 ) зі скінченними нормами
2𝜋

2𝜋

𝑑

𝑑ℎ𝑗

𝜃

𝑘
𝑟 = (∫ ⋯ ∫ ‖∆ 𝑓(∙)‖ ∏
‖𝑓‖𝐵𝑝,𝜃
ℎ
𝑝
0

𝑗=1

0

1+𝑟𝑗 𝜃

1
𝜃

) , 1 < 𝜃 < ∞,

ℎ𝑗

𝑑
𝑟
‖𝑓‖𝐵𝑝,∞
= 𝑠𝑢𝑝‖∆𝑘ℎ 𝑓(∙)‖ ∏ ℎ𝑗−𝑟 , 𝜃 = ∞,

ℎ>0

𝑝 𝑗=1

𝑟
називається простором 𝐵𝑝,𝜃
.
При цьому для векторів 𝑘 = (𝑘1 , … , 𝑘𝑑 ) і 𝑟 = (𝑟1 , … , 𝑟𝑑 ) виконується умова 𝑘 > 𝑟.
𝑟
Зауважимо, що під класом 𝐵𝑝,𝜃
( зберігаємо те саме позначення, що і для простору) будемо розуміти
𝑟
𝑟 ≤ 1.
множину функцій 𝑓𝜖𝐵𝑝,𝜃 , для яких ‖𝑓‖𝐵𝑝,𝜃
𝑟
Отже, знайдено точні за порядком оцінки наближення класів 𝐵𝑝,𝜃
цілими функціями
експоненціального типу зі спектром у кубічній області ( означення див. у роботі [1]).
Сформулюємо один із результатів, одержаний у цьому напрямі.
1
1
Теорема. Нехай 𝑑 ≥ 1, 1 < 𝑝, 𝑞 < ∞, 1 ≤ 𝜃 ≤ ∞. Тоді, якщо 𝑟 > 𝑑 ( − ) , то справедливі
𝑝

порядкові співвідношення
1 1
−𝑛(𝑟−𝑑(𝑝 − 𝑞 ) )

𝑟
𝑟
) ≍2
𝐸𝐷2𝑛 (𝐵𝑝,𝜃
)𝑞 ≍ ℰ𝐷2𝑛 (𝐵𝑝,𝜃
𝑞

+

𝑞 +

,

де 𝑎+ = 𝑚𝑎𝑥{𝑎, 0}.
Наслідок. Якщо 𝑑 = 1, 1 < 𝑞 < 𝑝 < 2 , 𝑟 > 0, то мають місце співвідношення
𝑟
𝑟
𝐸2𝑛 (𝑆𝑝,𝜃
𝐵(ℝ)) ≍ ℰ2𝑛 (𝑆𝑝,𝜃
𝐵(ℝ)) ≍ 2−𝑛𝑟 .
𝑞

𝑞

З означенням апроксимативних характеристик, наведених у теоремі, а також класів функцій у
наслідку, можна ознайомитися у роботах [1] - [3].
𝑟
Висновки. Досліджено деякі питання наближення функцій з класів 𝐵𝑝,𝜃
їх східчасто-гіперболічними
𝑟
сумами Фур'є у просторі 𝐿𝑞 . Також знайдено точні за порядком оцінки найкращих наближень класів 𝐵𝑝,𝜃
у просторі 𝐿𝑞 цілими функціями зі спектром у східчастому гіперболічному хресті. Досліджено поведінку
𝑟
наближень класів 𝐵𝑝,𝜃
за допомогою цілих функцій зі спектром спеціального вигляду у просторі 𝐿𝑞 при
певних співвідношеннях між параметрами 𝑝 𝑖 𝑞 .
ЛІТЕРАТУРА:
𝑟
1. Стасюк С. А. Найкраще наближення класів 𝐵𝑝,𝜃
функцій багатьох змінних у просторі 𝐿𝑝 (ℝ𝑑 )/
С. А. Стасюк, С. Я. Янченко // Теорія наближення функцій та суміжні питання: Зб. праць Ін-ту математики
НАН України. - 2008. - T. 5, №1. - С. 367 - 384.
Ω
2. Янченко С. Я. Наближення класів функцій багатьох змінних 𝐵𝑝,𝜃
у просторі 𝐿𝑞 (ℝ𝑑 ) / С. Я. Янченко //
Укр. мат. журн. - 2010. - T. 62, №1. - С. 123 - 135.
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Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
ТЕПЛОВІ ЕФЕКТИ В БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИНАХ ПІД ВПЛИВОМ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ
Проблеми, пов'язані з вивченням і розумінням дії електромагнітних полів на живі організми, в даний
час набувають глобального характеру, оскільки через активне заповнення навколоземного простору
техногенними електромагнітними полями Землі, людина виявилася повністю зануреною в цю
електромагнітну дію. Найбільшого розповсюдження серед джерел електромагнітних випромінювань
радіочастотних діапазонів набули мобільні телефони.
При дії електромагнітного випромінювання радіочастотного випромінювання виникають теплові і нетеплові
ефекти. Тепловий ефект дії електромагнітного випромінювання полягає в тому, що електромагнітна енергія
поглинається тілом людини і, перетворюючись на теплову, розігріває тіло й окремі органи. Під час розмови по
мобільному телефону він перебуває у безпосередній близькості від голови, тому температура окремих ділянок тіла
і головного мозку підвищується. Нетепловий ефект дії електромагнітного випромінювання пов’язаний зі змінами
проникності клітинних мембран, збудливості тканин (особливо нервової), структурними або хімічними
перебудовами та порушенням ферментативних процесів і нервової передачі.
Одним із впливів пов’язаних із електромагнітним випромінюванням мобільних телефонів є вплив на
головний мозок. Є ряд наукових досліджень присвячених цій проблематиці. Зокрема, висновки
шведських дослідників Л. Харделла та M. Карлберга [1, с. 17]: під час роботи мобільного телефону
обов’язково піддаються впливу електромагнітними полями (ЕМП) радіочастот нервові структури
головного мозку і головний мозок у цих умовах стає критичним органом, а також рецептори слухового і
вестибулярного аналізаторів, розміщені у внутрішньому вусі [2, с.215].
Уразливість головного мозку пояснюється тим, що частоти стільникових апаратів співпадають з частотами
власної, природної біоелектричної активності головного мозку людини, які реєструються на
електроенцефалограмі (ЕЕГ) Так, частота 217 Гц співпадає з гамма-ритмом головного мозку (відповідає за
активну діяльність людини), 8,35 Гц – із альфа-ритмом (пов’язаний з абстрактним мисленням, розумовою
діяльністю в цілому), а 2 Гц – з дельта-ритмом (переважає під час сну). Отже, ззовні (з безпосередньої
близькості) в головний мозок людини потрапляють сигнали, що здатні взаємодіяти з власною біоелектричною
активністю головного мозку (наприклад, шляхом резонансу) і тим самим порушувати його функції [3, с. 6].
Доведено, що в людей, які використовують мобільний телефон понад 50 хвилин на день, може
розвиватися рання слабкість чи інший тепловий дисбаланс через спалення глюкози в мозку [4, с. 2456].
Було проведено експериментальні дослідження зміни температури ділянки вуха під час розмови
мобільним телефоном (рис.1). Інтенсивність випромінювання представлено на рис.2. було оцінено з
використанням розробленого датчика і розробленого мобільного додатку.
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Рис.1. Залежність температури ділянки голови від часу при розмові мобільним телефоном

Рис. 2. Інтенсивність випромінювання мобільного телефону
На основі отриманих результатів можна розрахувати поглинену питому потужність електромагнітної
енергії (Specific Absorption Rate - SAR).
∆𝑡
𝑆𝐴𝑅 = 𝑐
(1)
∆𝜏
На основі розробленого датчика та мобільного додатку можна оцінювати електромагнітне
випромінювання мобільних телефонів. Дослідження зміни температури від часу розмови свідчить, що її
підвищення може складати від
1° С до 3° С за 20 хв для різних марок телефонів.
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Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ОСВІТНІХ
ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Постановка проблеми: Останнім часом в Україні значна увага приділяється розвитку національної
системи фізичного виховання студентів, що відображено у Законах України, зокрема «Про освіту», «Про
Вищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт». Крім того, Указом Президента України було схвалено
Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року: «Рухова
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». Ці документи визначають стратегію розвитку
системи фізичного виховання студентської молоді, реалізація якої повинна забезпечити виховання у
молоді відповідальне ставлення до власного здоров’я, до здорового способу життя, створити умови для
їхнього повноцінного фізичного і духовного розвитку. На сьогодні фізичне виховання як обов’язкова
навчальна дисципліна викладається в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладах відповідно до діючих навчальних програм. Усебічний розвиток дитини неможливий
без повноцінного фізичного виховання, адже воно є фундаментом здоров'я. Саме тому так важливо
сформувати у дітей і молоді не лише знання, але й свідому потребу в здоровому способі життя, у
систематичних заняттях фізичною культурою і спортом, позаяк від того, якою мірою дитина розвинена
фізично, багато в чому залежить і те, як швидко і правильно вона розвивається розумово [2,с.321].
Аналіз публікацій: А. Драчук присвятив дисертаційне дослідження розробленню шляхів оптимізації
фізичного виховання студентів-гуманітаріїв [1]; Є. Захаріна запропонувала широкий усебічний комплекс
організаційно-педагогічних заходів щодо удосконалення процесу фізичного виховання, при цьому обґрунтовано
довівши зв’язок мотивації студентів до фізичного виховання із показниками фізичного здоров’я [3].
Мета дослідження: метою нашої статті є спроба окреслити базові особливості організації фізичного
виховання в навчальних закладах України та запропонувати власне бачення векторів пошуку шляхів її
вдосконалення.
Методика дослідження: У дослідженні брали участь студенти I, II і III курсів. Використано наступні
методи: співбесіда, опитування, аналіз літературних джерел.
Результати дослідження: Специфіка організації фізичного виховання у дошкільних та шкільних
закладах освіти, на нашу думку, передусім дотична до зацікавлення дошкільнят і школярів фізичною
культурою і спортом. Ефективність виконання фізичних вправ дошкільнятами та інтерес до рухової
активності значно підвищується за умови їх виконання у позитивному емоційному стані, тому доречним
виявився б пошук таких форм розвитку творчо-рухової ініціативи дітей, які б мали на меті передусім
формування моторики у поєднанні зі зміцненням психічного здоров’я дитини; застосування рухливих
спортивних ігор з акцентом на єдність позитивної думки й руху. А от активність школярів на уроках
фізичної культури залежить, на наше переконання, уже не просто від зацікавлення, а від більш стійкого
інтересу до виконання фізичних вправ. Певна річ, що ключову роль у його формуванні відіграє вчитель.
І. Ячнюк висловлює слушну думку, що рівень інтересу до фізичної культури із дорослішанням учнів
знижується. Серед найпоширеніших причин зниження мотивації до занять фізичною культурою доречно
зазначити передусім: професійну підготовку вчителів фізичної культури не на належному рівні; недостатню
активність учителя й усього педагогічного колективу; недостатню увагу до розвитку пізнавального інтересу до
фізичних вправ у позаурочний час; методичні огріхи шкільних уроків фізичної культури; низький рівень
матеріально-технічної бази шкіл тощо. На нашу думку, формування інтересу до фізичного виховання школярів
потребує передусім цілеспрямованих і системних дій учителя, зокрема підвищення власного рівня фізичної
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підготовленості, збільшення кількості ігрових занять, організації сучасних різнопланових спортивних секцій,
створення сприятливого психологічного клімату на заняттях. Необхідність розроблення всіх можливих
варіантів удосконалення організації роботи з фізичного виховання як у дошкільних, так і в загальноосвітніх
освітніх закладах зумовлена ще й наявністю високого відсотка дітей із дисгармонійним фізичним розвитком, із
недостатнім розвитком основних рухових та фізичних якостей, із загальним посиленням тенденції до
регулярних респіраторних інфекцій та хронічних хворіб. Як відомо, фізичне виховання у вищому навчальному
закладі є невід’ємною частиною формування загальної і професійної культури сучасного фахівця. Погіршення
мотивації до фізичного виховання, прогалини у формуванні стійкої студентської потреби до ведення здорового
способу життя можуть залежати від недосконалості управління фізичним вихованням у певному ВНЗ, від
невідповідності навчальних програм із фізичного виховання новітнім вимогам, від відсутності упроваджених у
практику роботи комплексно-цільових програм, інтегруючих фізичне виховання у навчальний процес. Так, для
багатьох студентів заняття фізкультурою є чи не єдиним шансом розвивати фізичні якості й загартовувати
організм. Та, на жаль, можливості діючої у деяких ВНЗ навчальної програми дисципліни «Фізичне виховання»
фактично вичерпані. Так, програма передбачає виконання ряду застарілих нормативів (сучасні студенти навряд
чи здатні виконати їх навіть на «задовільно»); містить інші, мало адекватні в межах сучасної концепції фізичного
виховання, вимоги до рівня фізичної підготовленості студентів. Саме цей факт може бути одним із тих, які
спричиняють зниження рівня мотивації до відвідувань занять із фізичного виховання, адже загальне
невдоволення фактичною неможливістю виконати норматив не підсилює бажання займатися запропонованим
видом спорту. На наше глибоке переконання, під час навчання студента у ВНЗ надважливим завданням є
формування розуміння необхідності постійно працювати над собою, вивчати особливості свого організму,
раціонально використовувати свій фізичний потенціал, вести здоровий спосіб життя, засвоювати цінності
фізичної культури. Фізичне виховання у ВНЗ передусім має бути спрямованим на формування у студентів
високих моральних, вольових і фізичних якостей, свідомої необхідності регулярно займатися фізичною
культурою і спортом; а також збереження і зміцнення їхнього здоров’я [2,c.322-323].
Висновки: Отже, на сьогодні справді важко переоцінити показову роль фізичного виховання як для
дітей і підлітків, так і для студентської молоді України. Потреба в удосконаленні організації цієї
надважливої ланки загальної культури людини диктує активний усебічний педагогічний пошук
можливих його шляхів. Найоптимальнішим вектором удосконалення організації фізичного виховання в
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладах є, на нашу думку, докорінний
концептуальний перегляд мотиваційних підходів до викладання фізичної культури та екстеріоризація
маркерів психічного здоров’я й фізичної досконалості особистості як невід’ємних частин її Я-концепції.
Для вищого начального закладу на перший план виступає передусім умотивований перегляд
загальноуніверситетських традицій організації процесу фізичного виховання.
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Когуч М.В.,
старший викладач, викладач німецької мови
Відокремленого структурного підрозділу
«Мукачівський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів і природокористування України»
ФОРМУВАННЯ МОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ НА ЗАНЯТТЯХ НІМЕЦЬКОЇ
МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН РЕСУРСІВ
Використання технічних засобів навчання вже давно ввійшло в структуру навчального процесу у
сучасній вищій освіті. Зараз вже всі розуміють, що Інтернет має величезні інформаційні можливості і не
менш вражаючі послуги. На нинішньому етапі актуальним стає впровадження інноваційних методів
навчання, якими є інформаційні технології, зокрема застосування інтернет-ресурсів у навчанні іноземної
мови у вищих навчальних закладах. Сучасні інтернет-технології відкривають широкі можливості і для
викладачів, і для студентів. Для мовної підготовки певну вирішальну роль у виборі засобів, форм і методів
навчання відіграє специфіка самого об’єкта навчання – іноземної мови. У сфері вищої освіти, коли іноземна
мова є однією з програмних дисциплін, де метою навчання іноземної мови є розвиток мовної та мовленнєвої,
комунікативної і соціокультурної компетенції, що дозволяє застосовувати в професійній діяльності різні
методики отримання професійної інформації із іншомовних джерел, в тому числі із інтернет-ресурсів.
Почати використовувати інформаційні технології на уроках німецької можна, маючи всього лише базові
навички роботи з комп’ютером. Для отримання доступу до величезних онлайн ресурсів, збереження й
опрацювання текстів та інших мовних матеріалів достатньо вміти працювати з текстовим редактором
(наприклад, Microsoft Word) і мати початкові навички роботи в Інтернеті [1, c. 73]. Тому популярними на уроках
німецької мови стали завдання з презентаціями. Викладачі використовують їх для мовної розминки або
активізації лексичних знань, а також на підсумковому занятті. Студенти можуть коментувати слайди,
презентації , описувати те, що на них бачать розвиваючи свої розмовні навики [2, c. 56]. Використання
Всесвітньої мережі на заняттях має багато переваг та дозволяє значно урізноманітнити процес навчання,
зв’язати його з реальним життям. Навчальний матеріал краще сприймається і легше запам’ятовується. Щоб
перевірити лексичні знання студентів, викладачі проводять онлайн тестування. Інтерактивні тести, як і тести в
навчальних програмах можуть бути в цікавій ігровій формі, що також важливо для підвищення мотивації
студентів. Наприклад: Jetzt wiederholen wir Gerichte. Nehmen Sie, bitte, Plätze an unserem Computern und üben Sie
einen Test. Ich gebe ihnen 10 Minuten. Сайтів, котрі можна для цього використовувати, багато. До прикладу:
www.goethe.de www.testdaf.de www.iik-duesseldorf.de/ctest/ctestwirt.txt.php3 www.deutschlernen.com/virtual/test_kurz_
einleitung.htm та інші.
Найпростіше використання Інтернету – це використання його як джерела додаткових матеріалів для
викладача та студента. Це величезна довідково-інформаційна система, яка може бути використана для
вивчення мови [3].
Сайти, які є корисними для викладача і які можуть бути використані на занятті, можна розділити на
інформаційні та навчальні. Інформаційні сайти використовують для добору цікавих текстових документів,
творчих завдань. Спеціальні навчальні сайти містять різні види робіт, вони розроблені з урахуванням рівня знань
студентів. У роботі з навчальними сайтами обирається той рівень складності, що відповідає рівню підготовки
студентів. Щодо інформаційних сайтів, то викладач має сам визначитися з добором матеріалу відповідної
складності. Адже, викладач має пропонувати завдання, спрямовувати пошукову діяльність студентів,
допомагати їм зрозуміти інформацію та спілкуватися в Інтернеті іноземною мовою. Він повинен бути поруч зі
студентом, коли той потребує допомоги, однак не заважати йому працювати самостійно, стежити за часом,
спрямовуючи роботу таким чином щоб усі були задіяні протягом заняття [4].
Отже, використання Інтернету стимулює студентів до подальшого самостійного вивчення мови. В
процесі активного використання іншомовних електронних ресурсів, студент відчуває справжнє занурення
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у живу мову, отримує можливість для розвитку мовленнєвих навичок. Повноцінна підготовка майбутніх
спеціалістів не може бути вдалою без використання Інтернет-технологій, адже майбутній фахівець має
добре вміти використовувати можливості Інтернету у своїй професійній діяльності.
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Сотникова В.Є.,
аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка
МІФОЛОГЕМА ПОЕТА В ЛІРИЦІ ВОЛОДИМИРА БАЗИЛЕВСЬКОГО
Поняття міфологеми виходить з психоаналітичних досліджень К.Г. Юнга, проте воно знайшло своє
місце і в літературознавстві, ставши одним з ключових термінів міфопоетики. З великої кількості наявних
визначень міфологеми зупинимось за тому, яке пропонує літературознавча енциклопедія за редакцією
Ю. Коваліва: «Міфологема – уламок міфу, міфема, яка втратила свої автохтонні характеристику та
функції, залучена до фольклорного тексту, в якому сприймається як вигадка, образна оздоба чи сюжетна схема,
що вже стала традиційною. Міфологема поширена в художній літературі на рівні асоціацій із міфічними
претекстами, алюзій, ремінісценцій, цитат тощо» [5, с. 54]. Як зазначає дослідниця І. Костюк, наприкінці 1980х термін став популярним у суспільній лексиці (міфологема Сталіна, міфологема Гітлера, міфологема Мазепи,
міфологема жіночності, міфологема смерті в проблемному полі візуальної культури, соціальні міфологеми
масової свідомості) [4, с. 410]. Відтак з’явилися дослідження найбільш поширених міфологем кожного
літературного стилю, а потім і розвідки з визначення міфологем у творчості окремих авторів.
У парадигмі міфологем, якими В. Базилевський послуговується для представлення авторської концепції
митця, ключовою є міфологема Поета. Вона персоніфікована, по-перше, в античних міфемах і реалонімах; подруге, в постатях представників різних національних культур, у виборі яких задіяні критерії щодо митця,
сформовані в античній естетиці. В. Базилевський продовжує традицію неокласиків, які, за твердженням
О. Гальчук, серед античних міфем для уособлення митця використовували і класичні образи зі сталою
естетикологічною семантикою (муза, Орфей, Аполлон, Пігмаліон), і амбівалентні, введені в поетичний обіг
модерністами (Хірон, Дедал, Ікар). При цьому, осмислюючи прецеденті персонажі, неокласики нерідко
демонстрували оригінальне тлумачення, досягаючи «одивнення» — подання добре відомих фактів і явищ як
невідомих, вперше побачених, дивних, що складають суть «мистецтва як прийому» [3].
Збірка В. Базилевського «Лук і ліра» 2016 року повністю присвячена розкриттю змістового
наповнення в авторській інтерпретації міфологеми Поета, а саме поєднанню в його образі двох первнів:
воїна і лірника, борця за справедливість та митця. Назва збірки в дуже короткій формі відображає основну
ідею концепції В. Базилевського: поєднання в поезії двох однаково важливих задач – захисту
національних інтересів (що символізує Лук) та служіння чистому мистецтву (відповідно, представлене
через образ Ліри). Ця нерозривна єдність іпостасей борця та творця передана через образ Аполлона. Для
увиразнення своєї концепції поет звертається до міфеми античного бога, який мав чимало «функцій» у
міфології: він бог мистецтва, проводир муз, має дар насилати хвороби і виліковувати їх, провіщає
майбутнє або виявляє свою волю через оракула; був також захисником пастухів та охоронцем худоби;
Аполлон – будівник, засновник міст, оборонець тих, що переселяються на нові місця і в далекі колонії;
пізніше його ототожнювали з Геліосом, а також шанували як божественного воїна-стріловержця [6].
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В. Базилевський, спираючись на базове визначення сутності цього міфічного персонажа, акцентує на його
мистецькому складнику, але при цьому розширює контекст його тлумачення: «Не розлучавсь недарма
Аполлон / з луком і лірою» (з поезії «Вичерпав строк свій…») [1, с. 81].
Поезії, які складають збірку «Лук і ліра», охоплюють широке тематичне коло, починаючи від переспівів
античних сюжетів до сучасних подій – Майдану та війни на Донбасі. В. Базилевський продовжує
відстоювати свою позицію поета-громадянина, поєднуючи в собі дві постаті – «воїна і лірника» [1, с. 4].
Програмному віршеві «Лук і ліра» передує епіграф з лірики І. Римарука: «Стилет і стилос – повелось
іздавна» [1, с. 88]. Цей паратекстуальний елемент у собі містить подвійний код для прочитання: крім власне
вказаної цитати, наявна алюзія на відому поезію Є. Маланюка «Стилет чи стилос». В. Базилевський ніби
долучається до розмови між двома поетами – І. Римаруком та Є. Маланюком – стверджуючи, що «лук і
ліра – повелось давніше» [1, с. 88]. Поет апелює до образу Аполлона – першого митця, чия
поліфункціональність була закладена ще в уявленні давніх греків.
В. Базилевський протягом усього творчого шляху намагається осмислити місце та роль митця в часи
суспільно-політичних змін. Поет послуговується апокаліптичною моделлю, говорячи про приреченість
людства, його деградацію й повернення до царства звірів, з якого колись постала Людина. Ліричний герой поезії
«Між людиною і звіром» іронічно звертається до митця: «Так навіщо ж ти, поете, / нерви спалюєш свої? / Між
сонетом і стилетом / балансують солов’ї» [2, с. 31]. Завдяки метафорі В. Базилевський досягає трагічного
звучання, що суголосне поширеним у суспільстві песимістичним гаслам про зневіру та розчарування: «Що ти
бачиш в цій темноті?» [2, с. 31]. Для В. Базилевського така мінорна тональність поезії є досить типовою,
оскільки вона передає розчарування ліричного героя у тому становищі, в якому опинились сучасні митці. У
цьому вірші соловей – митець, який за допомогою слова збуджує свідомість мас. Ще в античності він, як і
лебедь, вважався священним птахом поезії. Для українців саме соловей є міфемою співця, що ототожнюється із
Поетом як носієм краси слова. Тож В. Базилевський поєднав архаїчне уявлення із сучасним задля поглиблення
міфологеми Поета. Підтвердження знаходимо в поезії «Ще сяє…», де автор порівнює солов’я із Орфеєм:
«гримить, як Орфей, / в затінні господнього раю / господній соліст – соловей» [2, с. 341].
Міфологема Поета за В. Базилевським – це уособлення борця за красу мистецтва, тріумф правди,
справедливості, це носій найкращих якостей, на якого покладено велику відповідальність за творення
нових смислів: «непоясниме зчеплення слів / з вишньою тайною» [1, с. 81].
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ОСВІТНЯ СКЛАДОВА СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ
СУСПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА
Комплексний аналіз фундаментальних цінностей, утвердження яких у глобалізованому суспільстві, багато
в чому, уможливлює спортивна діяльність, обумовлює необхідність дослідження соціальних цінностей спорту
крізь призму освіти у контексті формування цілісної, всебічно розвиненої особистості. Освітню сферу варто
розуміти як унікальний простір суспільного буття, в якому в специфічному вигляді проявляються як об’єктивна
детермінація і суб’єктивні інтенції, так і потреби та інтереси особистості, екзистенціали й цінності,
раціональність й ірраціональність, традиції та новації, загальнолюдські норми та освічена корисливість.
В освітньому просторі неабияка роль належить функції передачі соціально затребуваних знань,
навичок,
умінь, визначальних культурних патернів, які начебто нівелюються, виводяться з
магістрального напрямку в більш широку сферу трансляційних процесів рефлексії важливих рис, що
консервують та відтворюють культурний досвід, неминучість й переконливість наявних знань,
можливість їх актуалізації на наступних стадіях розвитку цивілізації. Бурхливий розвиток визначальних
процесів культурних та суспільних трансформацій на шляхах запровадження інноваційних технологій,
формування суспільства знань на постіндустріальному фундаменті спричиняють, врешті-решт,
переоцінку традиційних уявлень щодо основних напрямків утвердження освітньої реальності та її
пропаганди, як на національному, так й на глобальному рівні, найближчих та віддалених перспектив
освітнього розвитку. Окрім того, перегляд традиційних поглядів щодо магістральних шляхів формування
освітньої реальності має на меті націленість усіх державних інституцій на гуманізацію усього змісту
освітнього процесу, котрий уможливлює особистісно-розвивальний зміст професійної підготовки та
ефективну самоорганізацію та саморозвиток особистості.
Як суттєвий соціальний інститут система освіти: по-перше, має місце в середині когнітивної сфери того
чи іншого суспільства і постає його важливою складовою; по-друге, організовано, осмислено
цілеспрямовано інтегрує особистість в простір знання із соціально необхідною якістю знань; по-третє, є
визначальною соціальною інституцією формування особистості, яка відповідає вимогам нового соціального
середовища й суспільства знань, бувши в той же час й сама адекватним суб’єктом становлення й розвитку
подібного типу суспільства. Більш того, суспільство знань передбачає наявність у просторі освіти
інтелектуальних чеснот, які орієнтовані на такі соціально актуальні риси, як уважність, вдумливість,
критичність, винахідливість, допитливість, інтелектуальна совість та інтелектуальна скромність.
У досить складній ієрархії сучасного наукового знання спорт, як суттєва складова соціокультурної
дійсності є важливою компонентою фізичної культури, а отже, культури загальнолюдської, а тому варто
розглядати його як дієвий інструмент розвитку, виховання та творення людиною самої себе як істоти
соціальної. Не випадково, що саме у процесі спортивної діяльності відбувається не тільки соціалізація
особистості, а й здійснюється всебічний вимір та прояв її потенційних фізичних і духовних сил,
здібностей та можливостей. Зважаючи на цю обставину, слід сказати, що спорт, багато в чому, є
консервативною діяльністю, що ґрунтується на досить міцній системі принципів, а тому, відповідно, може
цілком виправдано бути дієвим підґрунтям функціонування соціальних цінностей.
Окрім того, закони соціального функціонування ціннісної системи варто розглядати як закони, що
визначають соціальну активність учасників «освітнього процесу: педагогічних працівників, тренерів,
спортсменів, учнів та їх батьків, організаторів системи освіти, інститутів державної влади, що здійснюють
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керівництво та координацію діяльності системи освіти. Дані закони формуються природним ходом
розвитку всієї освітньої системи, будучи результатом цілеспрямованих дій багатьох його суб’єктів в
різних ситуаціях, а порушення сформованих в системі освіти закономірностей загрожує серйозними, іноді
й необоротними соціальними витратами» [1, с. 180].
Не секрет, що майбутнє будь-якого суспільства в значною мірою обумовлюється тими ціннісними
орієнтаціями, що є пріоритетними та визначальними в його соціальному, економічному духовному й
політичному розвитку. Разом з тим, цінності, як основа формування свідомості, визначають широкий
спектр зв’язків людини з суспільством, детермінують її соціальну поведінку, обумовлюють життєву
стратегію та наповнюють її відповідним світоглядним смислом. Ось чому, цінність варто розуміти як
багатогранний феномен, зумовлений певними соціальними умовами, котрим притаманний яскраво
заданий культурою смисл, що містить як позитивну, так і негативну оцінку світу в досить широкому
значенні. У вкрай складному та неоднозначному процесі реалізації в життя загальнолюдських цінностей,
що розглядаються як економічні (успішність, підприємництво, достаток), політичні (справедливість,
громадянські свободи, патріотизм), релігійні (благодать, віра, спасіння), естетичні (гармонія, краса,
стиль), моральні (совість, добро, зло, честь), вітальні (життя, безпека, здоров’я, якість життя), наукові
(знання, істина) і соціальними нормами: правилами поведінки та зразками діяльності.
Отже, всі, хто залучений у спортивну діяльність, як архетипову форму культури, здійснюють таким чином
входження у соціальне середовище, перетворюючи соціальне на індивідуальне. Таким чином, аналізуючи
сутність освітньої складової спортивної діяльності в системі суспільних цінностей, необхідно зазначити те, що
доцільно організований освітньо-виховний процес, як підкреслює І. Бех, саме через соціальне середовище
ставить за мету сформувати в людині особистісну теорію здоров’я, оскільки перед кожним учасником цього
процесу виникає питання необхідності адаптації до соціальних трансформацій не лише душею, а й власним
здоровим тілом, котре перебуває під владою цієї душі: у свідомості, орієнтації, настанові [2, с. 382].
Спорт як важливий соціальний інститут безпосередньо здійснює вплив на всі сфери життєдіяльності
суспільства, формуючи при цьому певне бачення основних рис таких соціальних цінностей, як сім’я,
дисципліна, особиста незалежність, суспільне становище, працьовитість, рівність.
Разом з тим, цінність, що інтегрована у простір соціальної та освітньої реальності, надає їй яскраво
вираженого культурного змісту. Своєю чергою, цінності, як суттєві регулятори освітнього процесу,
визначають багатогранний процес спілкування, діяльність педагога з учнями, тренера зі спортсменами,
зокрема При цьому, філософсько-освітні основи «сучасного спорту як соціально-аксіологічної
системи, – зазначає В. Білогур, – включають аналіз проблем досягнення цінностей спорту, протиріччя між
свободою і насиллям, естетичні проблеми типу допінгу, статева належність, сильне соціальне й
економічне розшарування» [3,с. 10 – 11]. Тому не випадково те, що нерідко спорт асоціюється з грошима,
владою, а не з духовно-моральною, освіченою людиною. Не секрет, що подальша комерціалізація спорту
руйнує основну його мету всебічного розвитку людини шляхом її фізичної досконалості та духовноморального виховання. Все це, значною мірою, девальвує фундаментальні ідеали гуманізму та олімпізму
як надійної основи спортивної діяльності.
При цьому слід не забувати, що важливим напрямком розвитку спортивної діяльності є необхідність
систематичного контролю спортсменом як своїх рухів, прийомів та дій, так і своєї експресивності та
спонтанності. Тому, цілком закономірно, що «освіта, – зауважує А. Маслоу, – повинна бути спрямована
на культивування як контролю, так і спонтанності й експресивності» [4,с. 240] як чинників формування
всебічно розвиненої, збалансованої, гармонійної особистості.
В умовах становлення й розвитку глобалізованого суспільства, головним багатством якого є не
стільки утилітарні цінності, скільки інформація, знання, інтелект, особливого значення набуває проблема
формування якраз всебічно розвиненої, гармонійної, цілісної особистості, котра органічно поєднує як
інтелектуальний розвиток, так й фізичну досконалість. При цьому, орієнтація суспільства на ідеал
інтелектуального генія з посередніми фізичними даними з часом може призвести до серйозних
негативних наслідків подальшого функціонування всієї фізкультурно-спортивної сфери
трансформаційного українського суспільства.
Таким чином, освітній потенціал цінностей спортивної діяльності, як надійного інструменту
визначення та фіксації можливостей та здібностей індивіда, є неабияким чинником надійного соціального
облаштування визначальних сфер життєдіяльності як суспільства загалом, так й особистості зокрема.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІОНОСЕЛЕКТИВНИХ ЕЛЕКТРОДІВ В ПРОМИСЛОВОСТІ
У промисловості велике значення мають методи, які дозволяють надзвичайно швидко і точно
визначити концентрацію того чи іншого йона. Тема даної роботи є актуальною, бо вона висвітлює
використання одного з найефективнішого методу аналітичної хімії на практиці.
Іонселективний електрод (ІСЕ) (англ. ion selective electrode - ISE) – аналітичний метод, що
використовується для визначення активності йонів у водному розчині шляхом вимірювання електричного
потенціалу. ІСЕ має багато переваг у порівнянні з іншими методами: він відносно недорогий і простий у
використанні; має широкий діапазон вимірювання концентрації; оскільки він вимірює активність, а не
концентрацію, він особливо корисний у біологічному та медичному застосуванні; це вимірювання в
режимі реального часу, що означає, що він може контролювати зміну активності йона з часом; він може
визначати як катіони, так і аніони. [1] [2]
ІСЕ працюють наступним чином: вони складаються зі спеціальної йончуттєвої мембрани, яка
взаємодії лише з певним іоном, і використовується разом з еталонним електродом зі сталим потенціалом.
Обидва занурюють у водний розчин з йонами, активність яких треба визначити. Обидва електроди
з’єднані з мілівольтметром, що вимірює різницю потенціалів, яка виникає через мембрану ІСЕ. Виміряна
напруга пропорційна логарифму концентрації. Електроди спочатку калібрують за допомогою розчинів
відомих концентрацій, і будують графік залежності мВ від концентрації. Концентрацію невідомого
розчину визначають шляхом нанесення на графік його значення мВ. [2] [3] [4]
ІСЕ знайшли застосування в багатьох сферах діяльності людини. У харчовій промисловості: м'ясо та
риба - вимірювання нітритів і нітратів при обробці м'яса та риби, перевірка рівня F- в білку риби для
визначення концентрації токсинів; молоко та молочні продукти - моніторинг концентрації F- для перевірки
деяких токсинів; напої та соки - визначення концентрації Cl-, F- і CO32-; алкогольні напої, пиво, вино визначення рівня K+, Na+, CO32-, F- та/або Br-. У паперовій промисловості - вимірювання концентрації Na+,
Ca2+, Ag+, S2- та Cl-. У геології та гірничій справі - вимірювання вмісту F-, Cl- та Ca2+ в різних типах мінералів.
У металургії та гальванічних ваннах - вимірювання концентрації Cu2+, Cd2+, вільних і загальних ціанідів, F-,
фторборатів, NO3- і NH4+. У переробці нафти та видобутку газу - після перегонки визначають концентрації
NH4+, гідроген хлориду, гідроген ціаніду, гідроген флуориду та гідроген сульфіду. Можна також визначити
низькі концентрації Cl- у воді, що використовується для знесолення сирої нафти. У фармацевтиці - для
визначення вмісту F- у вітамінах і зубних пастах; галогенідів, Cu2+, NO3-, Ca2+ в ряді препаратів. В Енергетиці
– для визначення концентрації Ca2+ та Cl- у воді котла та теплообмінника. У водопостачанні: природна вода
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- на даний момент визначаються іони Ca2+, K+, Na+, Ag+, свинцю, Cd2+, галогенідів, NH4+, S2- та CO32-; питна
вода - F- та NO3- найбільш часто вимірюються; морська вода - визначення іонів галогенідів, NO3-, K+ та Na+;
стічні води - вимірювання концентрації Cu2+, Ag+, CN- і NH4+, а також, якщо необхідно, нітрогену після його
визначення за методом К'єльдаля. [5] [6]
На сьогоднішній день намагаються спростити конструкцію ІСЕ, для того, щоб ці пристрої стали ще
доступнішими для підприємців. Так, наприклад, китайські вчені з’єднали ІСЕ зі смартфоном і створили
портативну платформу для визначення йонів. [7]
Отже, іон селективні електроди – це один з найсучасніших методів аналітичної хімії, який знайшов
широке застосування в багатьох галузях промисловості і вдосконалюється з кожним роком.
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ПРАВОПОРУШЕНЬ
Захист конституційних прав громадян є однією з найважливіших функцій Української держави. З
цією метою правоохоронні органи України здійснюють попередження, виявлення, припинення, а також
досудове розслідування кримінальних проваджень, зокрема в спосіб збору та фіксації фактичних даних
про можливу протиправну діяльність окремих осіб і груп, за допомогою застосування сил, засобів і
методів оперативно-розшукової діяльності [1].
Оперативно-розшукове забезпечення кримінальних проваджень, як явище та процес оперативнорозшукової діяльності, зокрема в сфері посягань на статеву недоторканість, завжди перебувало в центрі
особливої уваги правоохоронних органів та громадськомті. Особливо останні роки позначені гуманізацією
суспільства в аспекті гендерної інклюзивності. На думку М.В. Стащака в останнє десятиріччя поняття
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«оперативно-розшукове забезпечення» переживає період актуалізації, повернення з пасивного запасу
наукової терміносистеми та – паралельно – проходить процес переосмислення [3, с.227-228].
В процесі оперативно-розшукової протидії кримінальним правопорушенням проти статевої свободи та
статевої недоторканності особи підрозділи кримінальної поліції використовують комплекс всіх наявних
можливостей оперативно-розшукової діяльності, що в значній мірі сприяє в розкритті зазначених правопорушень.
Оперативно-розшукове забезпечення здійснюється заобом взаємопов’язаних дій:
1) які, пов’язані із виконанням доручень на проведенням слідчих (розшукових) дій, зокрема першочергових;
2) які, пов’язані із виконанням доручень на проведення негласних слідчих дій;
3) які, не мають процесуального статусу, однак здатні надати можливість виявити інформацію, що
становитиме інтерес для кримінального провадження.
В межах чинного законодавства, зокрема в сфері протидії з лочинам проти статевої свободи та
статевої недоторканності особи, оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження є
цілеспрямованою , спільно погодженою із слідчим та процесуальним керівником діяльністю
оперативних працівників у вигляді виконання доручень на проведення гласних та негласних слідчих дій,
а також проведення окремих заходів оперативно-розшукової діяльності з метою досягнення мети
кримінального провадження із використанням засобів та сил оперативно-розшукової діяльності, а також
виявлення причин та умов, та кола осіб що сприяли вчиненню кримінального правопорушення та
визначення шляхів їх унеможливлення в наступному.
Оперативно-розшукове забезпечення кримінальних проваджень за фактом вчинення статевих
кримінальних правопорушень характеризується наступними аспектами емпіричного аналізу:
1) врахування слідчими досвіду та думки оперативних працівників щодо доцільності проведення
окремих негласних слідчих дій як першочергових;
2) використання слідчими та оперативними працівниками допомоги психологів, психіатрів та інших
спеціалістів при допиті потерпілої особи, що в кінцевому результатів здатне допомогти визначити
уточнюючі обставини вчиненого кримінального правопорушення;
3) залучення до відпрацювання території вчинення статевого кримінального правопорушення
працівників інших сійб та підрозділів поліції, зокрема превентивної служби поліції (дільничних офіцерів
поліції) та працівників ювенальної поліції.
Отже, є всі підстави вважати , що оперативно-розшукове забезпечення кримінальних проваджень за
фактом учинення статевих кримінальних правопорушень – це особливий напрямок діяльності
оперативних працівників, яка здійснюється тільки під керівництвом та за узгодженням зі слідчим за цим
провадженням чи процесуальним керівником і направлена на протидію кримінальним правопорушенням
означеної категорії, що як правило завжди має занчний суспільний резонанс.
Перспективними способами усунення проблемних питань є вдосконалення чинного законодаства
засобом внесення змін до окремих нормативних актів, та проведенням спільних навчань та треніні для
слідчих та оперативних працівників.
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ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ В УКРАЇНІ
Права людини – це складне багатовимірне явище, що має еволюційний характер. Різним етапам
розвитку суспільства відповідали свої уявлення про права окремої особи, про те, що є необхідним і
забороненим в її поведінці. Генезис визнання прав і свобод людини прийнято розглядати,
використовуючи поняття «покоління прав людини». Кожне нове покоління прав і свобод людини
розширяло реєстр прав людини і зумовлювало кардинальне переосмислення їх сутності, ролі та статусу
особи, її співвідношення з державою.
До першого покоління прав людини традиційно відносять особисті та політичні права, які базуються
на негативній концепції свободи. Виходячи із цієї концепції, свобода розуміється як можливість вільно
діяти на власний розсуд без будь-яких обмежень чи неправомірних втручань, оскільки головним
суб’єктом, здатним зазіхати на свободу індивіда, є перш за все держава, а права людини першого
покоління – це права, яких насамперед спрямовано на захист людини від неправомірного втручання в її
свободу з боку держави. І хоча саме на державу покладено обов’язок організації проведення виборів,
виборчі права необхідно визнати правами першого покоління, оскільки цей обов’язок держава бере на
себе не за своїм вільним рішенням – його покладено на державу самим характером організації публічної
влади. Відмовитися від його виконання вона не може, оскільки це призведе до втрати її конститутивних
ознак. Народ прямо уповноважує державу на організацію виборів (установлюючи при цьому контроль з
боку громадянського суспільства за виконанням цього обов’язку). Характеристика прав першого
покоління як негативних не може повністю пояснити їхню природу, оскільки будь-якому праву людини
кореспондує відповідний обов’язок держави, зокрема щодо гарантування їх реалізації.
До основних політичних прав громадян належить право участі в урядуванні та веденні державних справ
у своїй країні, право голосувати та бути обраними під час регулярних виборів, без ніякої дискримінації. Воля
народу, висловлена через бюлетені, є основою влади демократичного уряду. Ці поняття охороняються
статтею 21 Загальної декларації прав людини, статтею 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права та іншими міжнародними інструментами забезпечення прав людини [1]. Вони базуються на
принципові, що вибори належать народові та є ключовою ознакою будь-якої справжньої демократії.
Відповідно до ст. 21 Декларації воля народу має бути основою влади уряду; ця воля має бути виявленою
в періодичних і нефальсифікованих виборах, які мають відбуватися за загальним і рівним виборчим правом
шляхом таємного голосування або ж в інших рівнозначних формах, що забезпечують свободу голосування.
На відміну від Декларації, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права є актом, обов’язковим для
виконання всіма країнами, які до нього приєдналися. Як слушно зазначають О.М. Руднєва та Г.О. Христова,
на відміну від більшості інших міжнародних договорів з прав людини, статті Міжнародного пакту про
громадянські і політичні права сформульовані як перелік індивідуальних прав, а не як перелік зобов’язань
держав щодо забезпечення та гарантування останніх. Це надає правам, закріпленим у Пакті, характер
самовиконуваності [2, с. 6]. Це означає, що права та свободи, визнані у цьому міжнародному договорі та
сформульовані «кожен має право...», не потребують додаткової імплементації і можуть безпосередньо
застосовуватися в умовах тих чи інших правовідносин.
Згідно з положеннями ст. 25 Пакту кожен громадянин має без будь-якої дискримінації і без
необґрунтованих обмежень право і можливість: а) брати участь у веденні державних справ як
безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників; b) голосувати і бути обраним на
справжніх періодичних виборах, які відбуваються на основі загального і рівного виборчого права за умови
таємного голосування і забезпечують свободу волевиявлення виборців.
При цьому, виборчі права не мають зводитися до права обирати та права бути обраним. Виборчі
права, «які тісно пов’язані з активним виборчим правом та прямо витікають з нього, прийнято позначати
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термінами «виборчі права, які є похідними від права голосу» або «похідні виборчі права». Відповідно до
законодавства України, громадяни України, які володіють активним виборчим правом, мають також
право: 1) брати участь у діяльності політичних партій та громадських організацій; 2) подавати свої
персональні дані до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців та отримувати
інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру; 3)
бути членом відповідної виборчої комісії; 4) брати участь у висуванні кандидатів на виборні посади; 5)
брати участь в обговоренні висунутих кандидатур на виборні посади та програм політичних партій; 6)
бути довіреними особами кандидатів на виборну посаду або уповноваженими представниками
політичних партій під час виборчого процесу; 7) отримувати та поширювати інформацію, що стосується
підготовки та проведення виборів; 8) робити внески до виборчих фондів політичних партій і кандидатів у
розмірі та у спосіб, який визначений виборчим законодавством; 9) брати участь у проведенні
передвиборної агітації; 10) здійснювати спостереження за проведенням виборів; 11) оскаржувати
порушення власних прав та законних інтересів у виборчому процесі [3, с. 165-166].
Громадяни України, які володіють пасивним виборчим правом, мають право: 1) висувати свою
кандидатуру для участі у виборах від політичної партії або шляхом самовисування; 2) реєструватися як
кандидат на виборну посаду; 3) брати участь у формуванні окружних, територіальних та дільничних
виборчих комісій, у тому числі через політичні партії; 4) мати офіційних спостерігачів за ходом проведення
виборів; 5) мати довірених осіб під час проведення виборчої кампанії; 6) формувати власний виборчий фонд
та використовувати його кошти для проведення виборчої кампанії; 7) бути присутніми на засіданнях
окружної чи дільничної виборчої комісії без їх дозволу чи запрошення; 8) проводити передвиборну агітацію
на свою підтримку у строки, що встановлені виборчим законодавством; 9) звільнятися на період
передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням
неоплачуваної відпустки (крім кандидата, який є Президентом України або народним депутатом України);
10) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборів [3, с. 167].
Зі змісту обох переліків, похідних виборчих прав видно, що спільним як для активного, так і для
пасивного виборчого права, є можливість оскарження їх порушень.
Висновки. Здійснення та забезпечення виборчих прав як виду політичних прав громадян України є
індикатором демократичності державного та політичного режиму. Забезпечення активного і пасивного
виборчого права є позитивним зобов’язанням держави, яке передбачає наявність механізму їхнього
захисту від порушень, що у своїй сукупності обумовлює виникнення такого явища, як виборчий спір.
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REPRESENTATIVE OFFICE IN CIVIL LAW OF FOREIGN COUNTRIES
The institute of representation in civil law has a wide scope. This phenomenon is due to both legal and factual
factors. The need for representation arises when the person being represented is not legally able to perform certain
legal acts (eg, incapacity). There is also a place for representation when a person due to physical inability to
perform such actions (eg, absence from place of residence, participation in hostilities, illness. It should be noted
that the statutory activities of legal entities can not be imagined without the institution of representation work of
cashiers, salesmen, waiters, etc.).
Representation is a civil legal relationship in which the representative acts within the powers granted to him,
in favor of the person he represents in the implementation of agreements with third parties. "An agreement
concluded by a representative within the limits of his powers creates, changes and terminates the civil rights and
obligations of the person he represents" [1, Article 62].
The subjects of representation are the representative and the person they represent. Such a person enters into
legal relations with third parties only through his representative. The person they represent can be either an
organization or a citizen.
The essence of the institution of representation is legal activity in the form of concluding contracts and
agreements by the representative through the exercise of powers in the interests and on behalf of the person
represented by the representative.
Representation is a complex civil legal relationship with a range of legal relationships that arise between its
subjects. Thus, three circles of relations are distinguished: between the representative and the person represented;
between a third party and a representative; between a third party and between the person they represent.
The relationship of representation is generated due to legal facts, thus distinguishing the types of
representation: 1) arises on the basis of an administrative act; 2) representation on the basis of a power of attorney /
contract; 3) arises due to the occurrence of legal facts expressly provided by law.
Consider the institute of representation in Germany. The right to representation is regulated by the German Civil
Code (hereinafter - the Central Committee of Germany). The power of attorney is issued through the application of
an authorized person or through a third party to whom the representation is to be made. The German Central
Committee states that the power of attorney does not require a written form. Such a statement may be made orally.
There is legal and contractual representation in German civil law. Legitimate is carried out only by legal
representatives (eg, representation of the incapacitated). Contractual representation can be carried out only by
lawyers. The procedural position of a lawyer is regulated by certain norms of the CPC of Germany
(Zivilprozessordnung) [2] and the Federal Regulation "On the Bar" (Bundesrechtanwaltortnung) 1959 [3]. Only
in exceptional cases in some cases in the district courts it is possible to represent any person who is capable.
Given the representations in the United States and England, it should be noted that this institution is governed
by the laws of case law. Here, in contrast to Germany, there is no division into contractual and legal representation,
and the division into indirect and direct is also unknown. In England, the term "representative" is used both in the
narrow sense, according to which the agent (representative) is a person who has the right to enter into agreements
and act on behalf of another person, and in a broad sense, covering all types of representation , including indirect.
The United States has the same office.
Representation allows you to optimize and implement civil rights and responsibilities, and for people with limited
legal capacity and incapacity, as well as for legal entities, it is one of the most important ways to participate in civil law.
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ПОРУШЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
Особливістю діяльності правоохоронних органів України є, перш за все, забезпечення охорони прав
і свобод людини, проте під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій не завжди можливе
дотримання цих гарантій.
Негласні слідчі (розшукові) дії можуть бути визначені як різновид слідчих (розшукових) дій,
відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків,
передбачених у кодексі (ч. 1 ст. 246 КПК України). Законодавець встановив вичерпний перелік таких дій,
зокрема до них зараховано:
 аудіо-, відеоконтроль особи;
 накладення арешту на кореспонденцію;
 огляд і виїмку кореспонденції;
 зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;
 зняття інформації з електронних інформаційних систем;
 обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи;
 установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;
 спостереження за особою, річчю або місцем;
 аудіо-, відеоконтроль місця; контроль за скоєнням злочину;
 виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи
злочинної організації;
 негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження; використання
конфіденційного співробітництва [1, с. 134–135].
Науковець В.А.Колесник звертає увагу на те, що введення до чинного КПК України інституту
негласних слідчих (розшукових) дій озброює слідчого й прокурора як сторону обвинувачення
додатковими засобами розкриття і розслідування кримінальних правопорушень та покладає на них
обов’язок професійного володіння цими засобами, оскільки невміле їх застосування може призвести як
до порушення прав людини під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, так і стати приводом
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для притягнення до відповідальності співробітників правоохоронних органів, які допустили порушення
закону під час їх здійснення [2, с. 7].
Зазначимо, що процедура проведення негласних слідчих (розшукових) дій є фрагментарною та не
передбачає чітко встановленої структури проведення та порядку використання отриманих результатів.
Аналізуючи окремі негласні слідчі (розшукові) дії, зауважимо, що деякі з них передбачають
застосування примусових заходів, що в свою чергу можуть характеризуватися обмеженням або навіть
порушенням права на свободу.
Найчастіше порушення прав людини відбувається під час проведення таких слідчих (розшукових) дій:
- Аудіо-, відео контроль особи;
- Арешт, огляд і виїмка кореспонденції;
- Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;
- Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
Ці слідчі дії насамперед пов’язані з втручанням у приватне спілкування особи та мають бути
дозволені слідчим суддею. А таємниця приватного спілкування, як частина приватного життя, визнана та
гарантована національним законодавством, а саме основним законом – Конституцією України та
Кримінальним процесуальним кодексом.
Що таке електронна інформаційна система? Відповідно до п.8 ч.1 ст. 1 Закону України «Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», інформаційна система – це організаційно-технічна
система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів.
Таким чином, до інформаційних систем відноситься комп’ютерна техніка, мобільні телефони, планшети та інші
пристрої, які використовуються для обробки інформації з використанням програмних засобів [3].
Відповідно до ч.1 ст. 258 КПК України, ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування
без ухвали слідчого судді. Відповідно до ч.1 ст. 264 КПК України, пошук, виявлення і фіксація відомостей,
що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної
системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або
утримувача може здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді, якщо є відомості про наявність
інформації в електронній інформаційній системі або її частині, що має значення для певного досудового
розслідування. Відповідно до ч.3 ст. 264 КПК України, в ухвалі слідчого судді про дозвіл на втручання у
приватне спілкування в цьому випадку додатково повинні бути зазначені ідентифікаційні ознаки
електронної інформаційної системи, в якій може здійснюватися втручання у приватне спілкування [4].
Зазначене зайвий раз підтверджує той факт, що без ухвали слідчого судді, ніхто не може проводити
огляд комп’ютерної техніки чи мобільного телефону. Проте, розповсюдженим стає використання
правоохоронцями НСРД з метою доступу до певної інформації, яку надалі використовують у власних
цілях, у тому числі проведення НСРД щодо адвокатів. Це, в свою чергу, є способом отримання
конфіденційної інформації під час спілкування з клієнтами.
Отже, як висновок, можемо зазначити, що при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій під
час розслідування кримінальних правопорушень необхідно враховувати умови прийняття рішення щодо
їх проведення, питання щодо обмеження та порушення свободи у перебігу проведення НСРД, а також
визначити особливості їх проведення, аби не допускати порушення законності.
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ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З
ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
Взаємодію слідчих органів з органами досудового розслідування у кримінальних провадженнях
потрібно постійно вдосконалювати, так як вона вважається одним із найбільш важливим напрямком
підвищення продуктивності виконання завдань щодо захисту держави та суспільства, оперативного та
повного розслідування кримінальних правопорушень, для того, щоб притягнути до відповідальності,
кожного, хто винений, та не осудити невинного.
Згідно з ч.1 ст. 38 КПК України, органами досудового розслідування є слідчі підрозділи органів
внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового
законодавства, органів державного бюро розслідувань та інші[1].
Перелік підрозділів, наділених оперативно-розшуковою юрисдикцією, наведений у ст. 5 Закону
України «Про оперативно-розшукову діяльність» [2].
Для того, щоб правильно зрозуміти вищевказану взаємодію підрозділів спочатку потрібно визначити
її сутність. На думку А.А. Патика, сутність взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими підрозділами
полягає у такому:
1) це активна й цілеспрямована діяльність слідчих і працівників оперативно-розшукових підрозділів;
2) кожен суб’єкт цієї діяльності застосовує специфічні заходи (слідчі дії, оперативно-розшукові
заходи (далі – ОРЗ) у межах повноважень, встановлених законом; 3
3) це узгоджені за місцем, часом і метою спільні дії двох чи більше суб’єктів, спрямовані на
впровадження одержаних у результаті ОРЗ відомостей у кримінальне судочинство;
4) у спільних планах (реалізація оперативно-розшукової інформації, проведення досудового
слідства з конкретного кримінального провадження тощо) слід передбачити комплекс оперативнорозшукових та слідчих дій у такому порядку, щоб їх проведення було несподіваним для осіб, дії яких
перевіряються, їх співучасників і мало якнайбільшій ефект у закріпленні процесуальним шляхом
обставин, що підлягають доведенню;
5) у процесі проведення конкретних слідчих дій та ОРЗ слід суворо дотримуватися вимог
Конституції України, чинного законодавства, принципів кримінального судочинства та оперативнорозшукової діяльності;
6) дії зазначених суб’єктів мають бути спрямовані на забезпечення введення оперативнорозшукової інформації у кримінальне судочинство за допомогою процесуальних засобів шляхом
проведення відповідних слідчих дій та прийняття процесуальних рішень [3].
Хочемо зазначити, що метою даної взаємодії є вирішення завдання кримінального провадження.
Починає взаємодію слідчий, тоді, коли він потребує в залученні оперативних підрозділів для ефективності
вирішення завдань. Завданнями взаємодії є – одержання необхідної інформації, розшуку злочинців чи
речових доказів, цінностей, документів або ж успішне проведення будь-якої слідчої дії.
Взаємодія слідчих із оперативними підрозділами має відповідати таким обов’язковим умовам:
1. дотримання всіма учасниками взаємодії законності;
2. розподіл повноважень між органами досудового розслідування й оперативними підрозділами, що
пов’язано з вимогами закону та специфікою їхньої діяльності;
3. комплексне використання сил і засобів, якими володіють органи досудового розслідування й
оперативні підрозділи;
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4. організуюча роль слідчого і його процесуальна самостійність у процесі розслідування[4].
Отже, підводячи підсумки, хотілося б зазначити, що взаємодія органів досудового розслідування з
оперативними підрозділами у кримінальних провадженнях – це діяльність, яка заснована на законах та
підзаконних нормативно-правових актах, що включає в себе оперативне та повне використання правових
заходів і засобів, форм, методів, сил, що полягає в ефективному розслідуванні та запобіганням
кримінальним правопорушенням.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН З
НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ: КОЛІЗІЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Необхідність дослідження суб’єктного складу цивільних відносин з надання комунальних послуг
актуалізована не лише потребою правової оцінки нещодавніх змін в моделі договірних відносин між
виконавцями комунальних послуг та споживачами, але і особливостями правового статусу учасників,
адже сфера житлово-комунального обслуговування вирізняється певною специфікою та потребує
нормативного та науково-теоретичної аналізу. Сучасний вітчизняний сектор надання житловокомунальних послуг представляє собою змішаний тип ринку, де монопольним залишається сектор
комунальних послуг, що обумовлено інфраструктурністю галузі та конкурентний сектор (що був
тривалий час штучно монополізований) – це сектор житлових послуг.
Відмінною особливістю вітчизняної сфери надання комунальних послуг є існування природних
монополістів (виробників та постачальників послуг з водо- електро-, газо-, теплопостачання). В Україні
до суб’єктів природних монополій належить значна кількість галузей народного господарства, що мають
значний економічний та соціальний вплив на рівень життя населення та національну безпеку країни
загалом. Так, відповідно до ст. 5 Закону України «Про природні монополії» та п. 3 ст. 28 ГК України серед
таких сфер: газо-, електро- водо- постачання тощо [1; 2].
Порядок та особливості участі суб’єктів природних монополій в цивільних відносинах з надання
послуг не знайшли належного висвітлення у цивільно-правовій доктрині. Правовий статус суб’єктів
природних монополій, як правило, досліджується у господарсько-правовій науці крізь призму їх
господарської компетенції. Відповідно, ґрунтовний аналіз доктринальних та нормативних підходів щодо
визначення правового статусу учасників цивільних відносин з надання комунальних послуг обумовлений
необхідністю визначення специфічних ознак суб’єктів природних монополій у цивільних відносинах.
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Розв’язання питання про правовий статус суб’єктів природних монополій виключно нормами
господарського законодавства лише створює передумови для появи прогалин та суперечностей. Суб’єкти
природних монополій, виступаючи виконавцями комунальних послуг приймають участь у цивільних
відносинах, хоча слід зауважити, що принципи та методи цивільного права не завжди реалізуються в
цивільних відносинах з надання послуг саме суб’єктами природних монополій. Непоодинокі випадки, в
яких унеможливлюється відмова споживача від послуги при необґрунтованому підвищенні цін і тарифів,
задовільному рівні якості, послуг тощо. Окрім того, сьогодні в Україні на законодавчому рівні не
розв’язана проблема впорядкування механізму оплати за спожиті послуги. Виконавці комунальних
послуг ігнорують інформацію побутових споживачів про обсяги спожитої послуги за показниками
індивідуальних лічильників та вимагають оплати за комунальну послугу на основі тарифів, що діють на
момент звернення, одночасно застерігаючи та погрожуючи, що у разі несплати у відповідний термін
вказаної суми споживачеві буде припинено надання такої послуги. В таких умовах навіть сумлінний
споживач може потрапити в зону ризику, коли йому взагалі припиняють надавати комунальну послугу,
що взагалі є неприпустимим. Слід констатувати, що у таких цивільних відносинах з надання послуг не
тільки інтереси сторін є діаметрально протилежними (постачальники послуг прагнуть встановити тарифи
на житлово-комунальні послуги на рівні зовнішніх ринків, а споживачі - платити за послуги помірковану
ціну), але і самі відносини є далекими від тих, що засновані на юридичній рівності, вільному
волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.
Щодо правового статусу учасників цивільних правовідносин з надання комунальних послуг,
безумовно, що специфічність сфери комунального обслуговування вплинула і на суб’єктний склад.
Суб’єктами правовідносин у сфері надання комунальних послуг, з одного боку, є споживачі
(індивідуальні та колективні) та виконавці комунальних послуг. Учасником таких відносин також може
бути і управитель [3, с. 222].
Однією з характерних ознак, притаманних сфері комунальних послуг є те, що виконавцями послуг
переважно є суб’єкти природних монополії. Прийти до такого висновку дає аналіз ч. 2 ст. 6 Закону
України «Про житлово-комунальні послуги» [4], в якій конкретизовані виконавці надання тієї чи іншої
комунальної послуги. Визначення правового статусу такого учасника досліджуваних цивільних відносин
як виконавець комунальних послуг безумовно має свої особливості і формується з врахуванням змісту та
економіко-правової природи інституційного феномену «природна монополія», адже традиційно ринок, в
першу чергу, комунальних послуг в Україні залишається природно монопольним сегментом. Це
обумовлено, на нашу думку, в першу чергу технологічними властивостями житлово-комунального
сектора і умовами формування мереживної системи постачанням ресурсів.
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про природні монополії», суб'єктом природної монополії є
суб'єкт господарювання (юридична особа) будь-якої форми власності, який виробляє (реалізує) товари на
ринку, що перебуває у стані природної монополії [1].
Отож, у спеціальному законі визначено, що суб’єктом природної монополії у будь-якій сфері, у тому
числі і в сфері надання житлово-комунальних послуг може бути суто юридична особа. Аналіз Зведеного
переліку суб'єктів природних монополій АМКУ за грудень 2021 році [5] дає підстави констатувати наступну
ситуацію на вітчизняному ринку житлово-комунальних послуг: де-юре проваджувати діяльність у сфері
природних монополій в Україні мають право лише юридичні особи суб’єкти господарювання, де-факто маємо ситуацію коли в окремих регіонах країни провадження такої діяльності як транспортування теплової
енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, а також централізоване
водопостачання (що є нормативно визначеними сферами природних монополій) здійснюють ФОПи. Хоча
відсутність конкурентного середовища у сфері природних монополій може спричинити зловживання, в силу
технологічних, економічних чинників, а також соціальне призначення сектор житлово-комунальних послуг
не може бути повністю демонополізованим. Враховуючи той факт, що для українського ринку житловокомунальних послуг притаманний високий рівень монополізації, допуск на нього нових суб’єктів (не лише
юридичних осіб будь-якої форми власності), зокрема ФОПів, що спроможні якісно надавати послуги на
конкурентних засадах, відповідають ліцензійним вимогам, здатні інвестувати в галузь та нести
відповідальність за якість наданих споживачеві послуг, може стати ефективним заходом демонополізації
житлово-комунальних сектору, але впровадження таких змін потребує відповідного унормування.
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Таким чином, суб’єкт природної монополії, незважаючи на специфічність та соціальну значимість
сфери комунальних послуг та особливості своєї господарської компетенції має статус юридичної особи
(будь-якої форми власності) і повинен відповідати усім загальновизнаним цивільно-правовою доктриною
ознакам, а саме: організаційна єдність (внутрішня та функціональна); майнова відокремленість; участь у
цивільному обороті від власного імені; самостійна майнова відповідальність за зобов’язаннями; здатність
виступати відповідачем або позивачем у суді; наявність цивільної правосуб’єктності (здатність бути
учасником цивільних відносин); реєстрація у встановленому законом порядку.
Незважаючи на дискусійність питання про спеціальну правоздатність юридичних осіб в цивільноправовій доктрині, ми підтримуємо позицію про доцільність її визнання. Так, порівняно із загальною
правоздатністю юридичних осіб, правоздатність суб’єктів природних монополій як виконавців
комунальних послуг та учасників цивільних відносин однозначно вирізняється специфікою. На нашу
думку, особливість правового статусу суб’єкта визначена низкою чинників:
По-перше, відповідно до ст. 5 Закону України «Про природні монополії» та п. 3 ст. 28 ГК України
діяльність суб'єктів природних монополій у сфері житлово-комунальних послуг підлягає ліцензуванню, а
статус суб’єкта природної монополії набувається лише після внесення запису до зведеного переліку
суб’єктів природних монополій. В зв’язку з цим, правоздатність виконавців комунальних послугсуб’єктів природних монополій обмежується спеціальним законодавством про ліцензування та порядок
надання тієї чи іншої комунальної послуги.
По-друге, особливості статусу суб’єктів природних монополій на ринку житлово-комунальних
послуг обумовлені їх економічним та соціально-економічним призначенням. За таких умов, одним з
принципів діяльності на ринку житлово-комунальних послуг має стати баланс інтересів суспільства,
споживачів послуг та суб’єктів природних монополій.
По-третє, соціальна-значущість сфери житлово-комунального обслуговування населення обумовлює
ще одну особливість таких суб’єктів – їх діяльність є об’єктом державного регулювання.
Таким чином, визначені у законодавстві та установчих документах цілі та предмет діяльності
юридичної особи виконавця комунальної послуги, що є суб’єктом природної монополії (на кшталт –
задоволення потреб населення області в наданні якісних послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення) мають визначальне значення в їх правовому статусі та дають підстави говорити про
спеціальну цивільну правоздатність таких суб’єктів.
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