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ВСТУП 

З метою висвітлення результатів наукової та науково-технічної діяльності 

30 червня 2021 року у м. Харків відбулась ІІІ Всеукраїнська 

мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція.  

Наука у сучасному суспільстві відіграє важливу роль в багатьох галузях та 

сферах життя людини. Рівень розвитку науки є одним із найважливіших 

показників розвитку суспільства, а отже, без сумніву, є показником його 

економічного, культурного, освітнього та сучасного розвитку. В наш час не 

тільки сам процес отримання наукових результатів та їх інтеграція у практичну 

діяльність, але й процес передачі та засвоєння результатів науково-технічного 

прогресу вимагає участі науки. Формою існування та розвитку науки є наукове 

дослідження. Наукове дослідження – це діяльність, що направлена на всебічне 

вивчення об’єкту, процесу чи явища, їх структури та зв’язків, а також отримання 

та інтеграція в практику корисних для людини результатів. 

Слід відмітити, що у роботі конференції взяли участь не тільки досвідчені 

науковці, молоді вчені, аспіранти, але й здобувачі освіти першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, що свідчить про їх здатність 

до творчого мислення, вміння самостійно виконувати невеликі науково-

дослідницькі роботи, аналізувати та узагальнювати результати 

експериментальних та теоретичних досліджень. 

Даний збірник відображає наукові дослідження авторів у наступних 

сферах: юриспруденція; педагогіка та освітні технології; економіка та 

організація інноваційної діяльності; історія та археологія; психологія; філологія, 

лінгвістика, переклад; хімія, біологія та екологія; міжнародні відносини, права 

людини та політичні науки; технічні та фізико-математичні науки; сільське 

господарство та агрономія; будівництво, архітектура та дизайн. Обраний 

мультидисциплінарний формат конференції дозволив ознайомитись із 

результатами наукової діяльності науковців у суміжних галузях. 

  



7 
 

СЕКЦІЯ: Сільське господарство та агрономія 

УДК 631.86:633/635 

АВЕРЧЕВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 

доктор сільськогосподарських наук, професор 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

ORCID ID: 0000-0002-8333-2419 

НІКІТЕНКО МАРІЯ ПЕТРІВНА, 

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 

першого року денної форми навчання 

м. Херсон, Україна 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІОЛОГІЗАЦІЇ В 

РОСЛИННИЦТВІ 

Кліматичні фактори та погодні явища мають безпосередній вплив на умови 

вирощування будь-яких сільськогосподарських культур у районі. Однією з 

головних проблем у світі сьогодні є не узгоджені зміни клімату та їх наслідки. 

Застосовується новий підхід до ведення агробізнесу, для мінімізації втрат 

сільськогосподарської продукції та досягнення високих урожаїв, шляхом 

застосування органічного землеробства, через біологізацію вирощування 

сільськогосподарських культур [1]. 

Альтернативою інтенсивному виробництву рекомендується органічне 

землеробство. В основі цього лежить інший варіант боротьби зі шкідниками та 

хворобами, заснований на зростаючому поєднанні сільськогосподарських та 

імунних методів захисту. Сільськогосподарські біологічні процеси 

передбачають впровадження наукової інфраструктури посівної площі та 

сівозміни, загальне використання ресурсів органічних добрив – гною, частку 

нетоварних сільськогосподарських культур, а також коефіцієнт зеленого гною. 

Від вуглецю до азоту в системах добрив для запобігання втрати органічних 

речовин та зменшення викидів СО2 до атмосфери [2; 3]. 
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Біологічний метод заснований на використанні мікроорганізмів або 

продуктів їх метаболізму для зменшення негативного впливу шкідників та 

хвороб, що вражають сільськогосподарські культури, та зменшення негативного 

впливу мінеральних добрив. 

Біотехнології є невід’ємною частиною системи органічного землеробства. 

Альтернативні методи землеробства засновані на розумінні процесів, що 

відбуваються в природі, і спрямовані на створення екологічно стійких 

сільськогосподарських ландшафтів. 

Сутність біологічного методу зводиться до використання природних 

ворогів культурних рослин (хижаків, паразитів, антагоністів) та їх продуктів 

життєдіяльності (антибіотиків, гормонів, феромонів та їх аналогів) для захисту 

рослин від шкідливих організмів. Біологічний метод основується на трьох 

основних групах діяльності:  

• збереження та збагачення природних популяцій ентомофагів та 

мікроорганізмів, корисних для захисту рослин в агроценозах;  

• викид на поля ентомофагів, розведених в лабораторних умовах;  

• використання патогенних організмів та продуктів їх метаболізму. 

• Як визначено нашими дослідженнями щодо використання 

біопрепаратів в експериментальній зоні ХДАЕУ та іншими науковими 

інституційними випробуваннями, проведеними на основі таких препаратів, як 

"Біо-гель" та HELAFIT®-комбі. Надає виражену протигрибкову дію, його дія, 

насамперед, завдяки здатності «диких» бактерій займати екологічні ніші та 

гальмувати розвиток патогенних мікроорганізмів, особливо грибкової природи. 

По-друге, при обробці листяної поверхні рослини препарат діє як природний 

імуностимулятор та органічні добрива, підвищуючи їх стійкість до 

фітопатоценів 

• Біопрепарати особливо ефективні як профілактичний засіб для 

захисту рослин. Застосовувати їх краще до початку захворювання. У разі 

незначного розвитку хвороби (до 25%) використання біопрепаратів в 

оптимальній дозі може майже повністю вчасно зупинити захворювання. 
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Рекомендується застосовувати у комбінації з хімічними фунгіцидами для 

підвищення рівня успішного використання проти збудників хвороб. У цьому 

випадку рекомендовану дозу фунгіциду слід зменшити на 30-50% 

     Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень. Глобальна проблема 

зміна клімату, безпосередньо має вплив на ведення сучасного сільського 

господарства України. В першу чергу, з метою зменшення хімічного 

навантаження на ґрунт та продукцію рослинництва необхідне застосування 

біопрепаратів та біодобрив, які мають органічне походження та не шкодять фіто 

санітарному стану посівів. Збільшення кількості небезпечних погодних явищ 

негативно пливають на стан посівів та урожайності культур. Тому необхідно 

оперативно реагувати на можливий різкий прояв погоди за допомогою 

інноваційних цифрових технологій.  

Впровадження новітніх технологій дає змогу збільшувати обсяги 

виготовленої продукції, використовуючи при цьому раціональну кількість 

ресурсів та враховуючи межі відведених територій. Та в першу чергу 

впровадження передових агротехнологій, спрямовано на збереження і 

покращення родючості ґрунту; оптимізацію застосування біологічних добрив. 

Список бібліографічних посилань: 

1. Нікітенко М., Аверчев О. Біологічні методи боротьби з хворобами на 

посівах проса. Грааль науки. 2021. № 1. URL: https://doi.org/10.36074/grail-of-

science.19.02.2021.033 (дата звернення: 16.04.2021). 

2. Шувар І.А., Мазур І.Б., Назар М. Ю., Шувар Б.І. Біологізація 

землеробства – невід’ємна складова продовольчої і екологічної безпеки України. 

Науковий потенціал світу – 2006 : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 18-

19 верес. 2006 р. Т. 9. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. С. 17–20.  

3. «БІО-ГЕЛЬ» органічне добриво для рослин і ґрунтів : веб-сайт. URL: 

https://biogel.com.ua/ (дата звернення: 03.02.2021). 
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СЕКЦІЯ: Будівництво, архітектура та дизайн 

УДК 75.021 

 

БІЛОУС ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА, 

викладач спеціальних дисциплін, 1 категорії 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Дружківський житло-комунальний фаховий коледж 

Донбаської національної академії будівництва і архітектури» 

м. Дружківка, Україна 

 

 

ТЕХНІКА ВІДМИВАННЯ АКВАРЕЛЛЮ: СПОСОБИ ТА 

ПРИЙОМИ 

Акварель є однією з найбільш складних технік живопису. Вона вимагає від 

митця максимальної обережності у відображенні деталей, так як змінити або 

переробити що-небудь в малюнку практично неможливо. Відмивка аквареллю 

досить проста у виконанні. 

Чим корисна акварельна відмивка? 

Вона використовується для додання кресленням обсягу і демонстрації 

того, як об’єкт що рисується, буде виглядати в реальності. Відмивка – хоч і 

досить легкий, але тривалий процес. В архітектурних інститутах її викладають з 

першого курсу, так як вона є одним з основних засобів архітектора. Адже 

звичайне креслення не здатне  дати точне уявлення непідготовленому глядачеві 

про форму предмета. Відмивка аквареллю допомагає зрозуміти задум, побачити 

форму предмета і розгледіти кольорову гаму будь-якій людині. Для самого 

архітектора ця техніка також дуже корисна. Він отримує можливість працювати 

з кольором, знаходити найбільш відповідні поєднання матеріалів для реалізації 

задуманого, уточнювати співвідношення тонів, досягати добре вираженого 

силуету і об’єму предмета який рисуємо (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Акварельна відмивка 

 

 

Для чого ж застосовують техніку відмивання ? 

1. Відмивання застосовують для передачі на кресленні світлотіньового 

моделювання зображуваного об’єкта, а також фарбування окремих елементів 

будинку, стін інтер’єру або кольорових вставок на фасаді будинку. 

Відмивання креслень виконують пензлем великим (№ 16 – 18) і малим 

(№ 10 – 12), акварельними фарбами або тушшю. 

Малюнок або креслення, призначені для відмивання, виконують олівцем 

(або обводять тушшю). Лінії обведення повинні бути однакової товщини, досить 

тонкими і світлими, щоб після відмивання вони стали майже непомітними. 

Техніка відмивання є такою. 

• Перед відмиванням усю площу креслення, що підлягає відмиванню і 

трохи більше, змочують водою і дають підсохнути. 

• Відмивання підлягає в тому, що розчин фарби (туші) пензлем 

зганяють униз і праворуч по паперу. На рис. 2 показана техніка відмивання 

фарбою за допомогою пензля.  
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Рисунок 2 – Техніка відмивання фарбою за допомогою пензля 

 

• Починають відмивання з верхнього лівого кута, рівномірно 

проганяючи фарбу горизонтальною смугою до правого краю. При цьому 

виходить сіра смуга з патьоком у нижній частині. 

• Потім набирають на пензель фарбу, продовжують відмивання знову 

зліва на право, проте вже трохи нижче із захватом патьоку, що утворився в 

раніше покладеній смузі, не даючи їй підсохнути. Залишок туші внизу знімають 

тим самим, але віджатим напівсухим пензлем. 

За дотримання зазначених правил має утворитися рівний однорідний тон. 

Після висихання наносять ще один-два шари в такий же спосіб, досягаючи 

необхідної сили тону. 

Часто доводиться наносити тон фарби з поступовим переходом від темного 

тону до світлого і навпаки. Це досягається тим, що через кожні два-три 

підфарбовування послаблюють тон, додаючи до розчину воду і перемішуючи 

його. Цим ослабленим тоном роблять ще дві-три смуги і знову послабляють тон. 

Таким чином, на ділянці паперу, який фарбується, вийде поступове ослаблення 

тону. 

Процес відмивання полягає в поступовому посиленні тону в необхідних 

місцях і доведені його до необхідних співвідношень. 

2. Передачу на кресленнях кольору використовують тоді, коли колірне 

оформлення будинку є одним з основних композиційних засобів. Виконання 

ескізів художньої обробки будинків без застосування кольору неможливе. 
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Колір предмета може видозмінюватись залежно від освітлення (прямими 

сонячними променями, дифузійним розсіяним (при хмарному небі) або штучним 

світлом). Так при  сонячному світлі висвітлюється яскравість фарбування 

предмета, а у тіні той же колір набуває більшої насиченості. Вилучені предмети 

внаслідок повітряної перспективи втрачають яскравість і здобувають холодного 

блакитнуватого відтінку. 

3. Основними кольорами є жовтий, синій, і червоний. Ці три кольори 

не можна одержати, змішуючи інші фарби (рис. 3). Усі кольори поділяють на 

ахроматичні - «безбарвні», або сірі (від білого до чорного), і хроматичні – усі 

кольори спектра з переходами і відтінками (рис. 4).  

 
 
 
 
 
 

          жовтий                                  синій                                  червоний 
 

Рисунок 3 – Основні кольори 
 

 
                            хроматичні                                            ахроматичні 

Рисунок 4 – Хроматичні та ахроматичні кольори. 



14 
 

При змішуванні основних хроматичних кольорів (червоного, синього, 

жовтого) один з одним можна одержати проміжні кольори. Наприклад: жовтий і 

синій дають зелений колір, синій і червоний – фіолетовий, а червоний і жовтий 

– жовтогарячий (рис.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 – Змішування кольорів 

 
4. Хроматичні кольори поділяються на теплі та холодні (рис. 6). 

• До теплих кольорів відносяться червоні, жовтогарячі, жовті й жовто-

зелені кольори. 

• До холодних – фіолетові, сині, блакитні й синьо-зелені. 

Такі кольори як червоний і зелений, жовтогарячий і синьо-зелений, жовтий 

і блакитний, називаються додатковими кольорами (на схемі вони розташовані 

один на проти одного, рис 6). Розташовані поруч, вони створюють найбільший 

колірний контраст між собою, при змішуванні – сірий тон. 

Для практичних цілей, як правило, основних кольорів виявляється 

недостатньо. Під час змішування основних і додаткових кольорів можна 

одержати будь-які проміжні відтінки. Під час графічного оформлення креслень 

використовують різноманітні фарби, які можна поділити на непрозорі (гуаш, 

темпера, клейові) і прозорі (акварельні фарби, кольорова і чорна туш). При 

накладенні одного шару непрозорої фарби на інший верхній шар повністю 

перекриває нижній; світлі відтінки утворюються додаванням білил. 
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Теплі

 

Холодні 
Рисунок 6 – Схема теплих та холодних кольорів 

 

Під час роботи прозорими фарбами висвітлення тону досягається 

додаванням води до розчину фарби, завдяки чому крізь шар фарби просвічується 

папір. 

Існує розмивний та шаровий метод відмивання (рис. 7).  

• Перший спосіб відмивання – розмивний. Відмивання здійснюється з 

плавним переходом від темного до світлого. Відмивання починають від верхньої 

кромки або правої чи лівої кромки прямокутника розчином фарби досить 

темного тону, цим тоном зафарбовують приблизно 1/4…1/5 його частини. Потім 

до розчину додають небагато води, переміщують його і цим злегка висвітленим 
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тоном фарбують наступну невелику ділянку, не даючи висохнути попередній. 

Тон відмивання  світлішає  і доходить до найсвітлішого. 

 

                 1 розмивний         2  шаровий      1  розмивний  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок – 7 Відмивання шаровим та розмивним методами. 
 

• Другий спосіб називається шаровим.  Прямокутник ділять на кілька 

горизонтальних смуг. Першим, дуже слабким, розчином покривають весь 

прямокутник. Після висихання першого шару другим шаром того ж розчину 

покривають ділянку прямокутника, крім першої чи останньої вузької смуги. 

Потім покривають другу ділянку і т.д. Після нанесення кількох шарів розчину 

фарби утвориться поступове посилення тону від світлого до темного. 

Відмивка аквареллю в архітектурі вимагає великої майстерності 

художника. Необхідно володіти великим багажем знань, вміти користуватися 

властивостями фарб, розрізняти світлові і колірні природні явища, бачити 

численні якості різноманітних фактур та інше. Після закінчення роботи в техніці 

акварельного відмивання можна побачити рельєфний і об’ємний об’єкт, який 

максимально наближений до свого реального вигляду. Такий результат 

досягається художником шляхом опрацювання всіх світлових і тіньових ділянок 

зображуваного предмета (рис. 9). 
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Рисунок 9 – Елемент фасаду зафарблений технікою відмивання 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ У 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

А воля, а простір, природа, прекрасні околиці 

містечка, а ці запашні поля, а рожева весна і 

золотиста осінь. Хіба не були нашими вихователями? 

К. Д. Ушинський 

Формування екологічної компетентності, гармонійних відносин людини й 

природи посідає в Україні особливе місце. Чорнобильська катастрофа, високий 

рівень радіаційної, хімічної забрудненості довкілля привели до зростання 

захворюваності і смертності населення, скорочення тривалості життя, зникнення 

окремих класів, родів та численних видів рослин і тварин. Тому ставлення 

людини до природи розглядається як важлива громадянська характеристика 

особистості. 
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Процес екологічного виховання молодших школярів – це формування у 

дитини певних знань, виховання шанобливого ставлення до природи, знайомство 

її з загальною, цілісною картиною світу, формування науково-обґрунтованого, 

морального і естетичного ставлення до нього [2].  

На думку В. О. Сухомлинського, природа лежить в основі дитячого 

мислення, почуттів та творчості. Видатний педагог вважав, що формувати в 

людини ставлення до рідного краю як частки природи слід починати з раннього 

віку. Тільки озброївши школярів науковими знаннями про об’єкти і явища 

природи, ми закладаємо основу для їх екологічного виховання. Адже захищати і 

любити можна те, що добре знаєш [3]. 

У одній із ключових компетентностей Нової української школи, а саме 

компетентності екологічної грамотності і здорового життя, окреслено, що 

школярі початкової школи  мають не тільки володіти науковим розумінням 

природи і сучасними технологіями, а також здатністю застосовувати це 

розуміння у  своїй практичній діяльності. Вагомим є і уміння застосовувати 

науковий метод, спостерігати аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, 

проводити експерименти, аналізувати результати. Уміння розумно та 

раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, 

усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, 

здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя [1]. 

У психолого-педагогічній літературі існує значна кількість праць, в яких 

розв’язується завдання екологічного виховання майбутніх школярів. Але всі 

вони носять вузький характер, оскільки намагаються вирішити цю проблему при 

вивченні певного предмета або під час організації позаурочної діяльності 

 (М. В. Картель, А.  Берека, В. Вербицький та інші).  

Набагато важливішим є екологічне виховання, яке представляє собою 

засвоєння людиною особливої екологічної моралі, етики відношення природи і 

людини. Адже тут виховуються основні риси характеру особи і спілкування з 

природою відіграє першорядну роль. Важко сказати, що важливіше – практична 

діяльність, безпосереднє спілкування з природою чи широка словесна 
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інформація про неї у поєднанні з іншими засобами впливу. Адже враження 

дитинства вкарбовується в розум і серце людини назавжди. 

В. О. Сухомлинський писав: «Якщо добрі почуття не виховані у дитинстві, їх 

ніколи не виховаєш... У дитинстві людина повинна пройти емоційну школу – 

школу вихованця добрих почуттів»[3]. 

Роль школи у вихованні екологічної культури школярів незаперечна. І не 

можна сказати, що відіграє тут більшу роль екологічна освіта чи екологічне 

виховання. Лише розглядаючи ці процеси у взаємозв’язку, можна виховати 

екологічно грамотного громадянина нашого суспільства. Постає необхідність 

реалізації екологічної компетентності, що передбачає усвідомлення основи 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість 

збереження природи для сталого розвитку суспільства. Водночас визначального 

значення набувають проблеми екологічної освіти, обумовлені необхідністю 

перетворення свого життя на безпечне, здорове, стабільне. Це стосується, 

зокрема, урочних і позаурочних організаційних форм діяльності, у межах яких 

передбачається формування екологічних умінь молодших школярів. Основні 

засади формування екологічних умінь закладаються в молодшому шкільному 

віці, який є найбільш сенситивним для розвитку відповідних розумових і 

практичних здібностей [2]. 

Це зумовило необхідність формування у школярів початкових класів 

екологічно доцільного способу життя, вироблення екологічних умінь, що є 

складником екологічної компетентності, роль серцевини якої виконує народний 

календар українців. Він містить історичні дати, події, свята, традиції, звичаї, 

обряди, які пов’язані з природою рідного краю, а також з природою самої 

людини: день зустрічі весни, день птахів, свято початку оранки і сівби, 

Пасхальне свято, день чищення джерел і криниць тощо. В основі цих подій - 

трудова діяльність людей, різноманітні види праці залежно від пори року. Участь 

школярів у підготовці і відзначенні цих свят виховує в них почуття господаря 
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рідної землі, гуманістичне ставлення до природи, відчуття відповідальності за її 

долю [3]. 
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звернення: 10.06.2021). 
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ЗГУБНИЙ ВПЛИВ БОРЩІВНИКА НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Борщівник (Heracleum) – отруйна багаторічна рослина родини 

окружкових, названа на честь Геракла (Геркулеса), міфічного героя Давньої 

Греції за свій гігантський вигляд. Відомо близько 70 видів, в Україні можна 

зустріти  лише 5. Росте дана рослина майже по всій території України – на луках, 

по берегах річок, вздовж доріг, в лісосмугах. Походить рослина з Кавказу. В 

недалекому минулому активно культивувалась з метою використання силосу для 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://studfile.net/preview/5775046/page:2/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%B0
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корму худоби [3]. Проте сьогодні розростання та визрівання покинутого та 

акліматизованого борщівника на території України стало  катастрофою.  

Борщівник Сосновського (Heracleum sosnowskyi) становить реальну 

загрозу для здоров’я і життя людини. Небезпека криється не лише в соці рослини, 

але і в його пилку, ароматі, навіть росі. Його ворсинки та їдкий сік викликають 

сильні опіки, нудоту, задуху, підвищення температури, алергічну реакцію, 

унаслідок чого на тілі залишаються характерні сліди-шрами [2].  

Рослина в перші роки не вибиває пагона, росте в вигляді листя в кущі та 

збільшує кореневище, на 2 – 3 рік з’являється трубчатий пагін із декількома 

суцвіттями. Перецвівши, рослина гине. Скошена рослина, яка не відцвіла, дає 

пагін на наступний рік, і може жити протягом багатьох років допоки не відцвіте. 

Якщо стовбур перебитий, за умови теплої погоди квітне повторно через 1 – 2 

тижні, на вцілілих пагонах в прилистових розетках розвиваються квіти, причому 

інколи в більшій кількості. Нові квіти можуть зростати навіть майже біля землі, 

тому скошування є малоефективним [1]. 

Зростає до 3 – 5 метрів в висоту, товщина стебла – до 10 сантиметрів. 

Насіння борщівника Сосновського дозріває навіть тоді, коли стовбур рослини 

зрізано. Насіння розсівається в діаметрі 5 – 6 метрів навколо рослини, проте 

сухостій з насінням переносить зимові хуртовини, знаходячись над сніговим 

покривом, сприяючи рознесенню насіння на великі відстані. Насіння зберігає 

здатність до проростання протягом декількох років. Є медоносом, проте активно 

витісняє в своїх заростях всі квіткові культури, із врожайністю до 300 кг/га, мед 

має темний колір та виражену спазмолітичну та заспокійливу дію [1]. 

Прозорий водянистий сік рослини багатий на фотоактивні сполуки 

(фуранокумарини), при контакті зі шкірою викликає малопомітне подразнення, 

як від кропиви, але під дією ультрафіолетового (зокрема сонячного) 

випромінювання, в сокові активуються токсичні властивості, підвищуючи 

чутливість шкіри до ультрафіолету в сотні разів. Навіть одноразове торкання до 

борщівника призводить до опіків 1 – 3 ступенів. Найбільш сильні опіки 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%96%D0%BA
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борщівник Сосновського викликає при контакті з вологою шкірою у спекотні 

сонячні дні [3]. 

Важкі наслідки для організму викликає пилок борщівника, який здатний 

проникати навіть крізь одяг. Сік або пилок при попаданні в очі може призвести 

до втрати зору. Вдихання пилку борщівника або ефірних масел здатне значно 

нашкодити дихальній системі і навіть привести до летального випадку. 

Наслідками такого токсичного впливу є розпухання гортані і задуха, поява 

головного болю, запаморочення, нудоти, блювоти, температура тіла 

підвищується до 400С [1]. 

Якщо сік борщівника потрапив на шкіру, необхідно промокнути її 

тканиною і прикрити цю ділянку одягом або пов’язкою. Відразу ж уражені 

ділянки шкіри промиваємо великою кількістю води з додаванням невеликої 

кількості соди. У такому розчині кумарин, його похідні і ефірні масла 

розчиняються краще, а тому швидше видаляються зі шкіри. Велике накопичення 

кумаринів в організмі людини призводить до розвитку хвороби, яка називається 

вітиліго [1]. 

В Україні боротьба із борщівником ведеться на державному рівні. Згідно 

із статтею 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Земельного Кодексу України знищення борщівника Сосновського є 

компетенцією міських, селищних, сільських голів, голів ОТГ. Вони повинні 

домогтися від власників земельних ділянок, на яких розповсюджується шкідлива 

рослина, її знищення. Землевласники і землекористувачі, які не вживають 

заходів боротьби з борщівником, несуть адміністративну відповідальність за 

статтею 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення [4]. 

Робота з рослиною (особливо при викошуванні) передбачає використання 

щільного водовідштовхуючого одягу, окулярів та щільних гумових рукавиць. 

Хімічні методи боротьби включають використання гербіцидів. Для боротьби з 

борщівником рекомендується використовувати гліфосат. Достатня концентрація 

– 5л/100м2 стандартного розчину раундапу, тобто 360 г/л гліфосату. Необхідно 

обробити 70-80% листкової поверхні рослин борщівника. Першу обробку слід 
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проводити навесні, коли висота рослин не перевищує 50 см, що дозволяє 

безпечно проникнути в центр його заростей, з повторною обробкою після 

відростання рослин [1]. 

Односезонна обробка не приносить результату, на наступний рік 

виникають масові сходи, а ще через 2 роки результати роботи нівелюються. Тому 

ґрунт потребує повторного заселення, найкращим варіантом якого є глибоке 

зорювання  та взяття очищених земель під сільськогосподарські угіддя. 

Велику роль у боротьбі з поширенням борщівника відіграє інформування 

населення про дотримання правил поводження з рослиною з метою запобігання 

токсичної дії на організм людини. Слід пам’ятати, що робота з рослиною 

(особливо при викошуванні) передбачає використання щільного 

водовідштовхуючого одягу, окулярів, щільних гумових рукавиць та дотримання 

правил знищення. Батьки повинні попередити дітей про небезпечність рослини. 

У школах, базах відпочинку та в місцях значної вегетації борщівника  розмістити 

інформаційні бюлетені. 
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ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

 Сучасні світові тенденції до поширення мережевих інформаційних 

технологій відкрили нові перспективи розвитку освітнього процесу. Раціональне 

поєднання таких технологій з вже існуючими методами викладання стало 

запорукою успішної навчальної діяльності як викладачів, так і студентів. В 

сьогоднішніх умовах майже всі вищі навчальні заклади активно розробляють та 

запроваджують систему дистанційного навчання. Дистанційне навчання – це 

особлива форма організації освітньо-виховного процесу, яка базується на 

використанні новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечує 

ефективну інтерактивно-інформаційну взаємодію між всіма учасниками 

освітньої діяльності незалежно від місця їх знаходження. Метою дистанційного 

навчання в вищій школі є надання можливостей студентам самостійно 

опрацьовувати навчальний матеріал та отримувати необхідні консультації в 

зручний для них час незалежно від місця знаходження. Дистанційне навчання не 

є формою заочного навчання або видом самостійної діяльності. Воно будується 

відповідно до змісту та цілей очного навчання. Але спосіб та специфіка подачі 

навчального матеріалу і форми взаємодії викладача та студентів суттєво 

відрізняються завдяки новим можливостям інформаційного середовища. 
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Дистанційна форма може успішно застосовуватися при вивченні іноземної мови 

студентами на будь-якому етапі навчання. Ефективність такого навчання 

залежить, насамперед, від якості методичного наповнення, що супроводжує 

кожне заняття.  

Методичні матеріали для дистанційного вивчення повинні бути спрямовані 

на самостійний розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів, 

набуття та тренування всіх необхідних лінгвістичних навичок, забезпечувати 

необхідні умови для засвоєння нового мовного матеріалу з подальшим 

практичним використанням, спонукати до активного творчого пошуку. 

Відповідно до задач, які постали перед викладачами вищої школи, методика 

дистанційного навчання іноземним мовам повинна передбачати поєднання 

наступних технологій: 

– педагогічних; 

– інформаційних. 

 Сучасні педагогічні технології мають бути спрямовані на розвиток 

пізнавальної та науково-пошукової діяльності студентів, відповідаючи при цьому 

дидактичним та практичним цілям та завданням навчального процесу. До них 

можна віднести дискусії, рольові та ділові ігри, ситуаційний аналіз, метод 

проектів, кейс технологію, участь у конференціях з підготовкою презентацій та 

інше. Вони сприяють розвитку спонтанної та автентичної мови, спонукають 

студентів до активної участі у навчальному процесі, підвищують мотивацію до 

вивчення іноземної мови у студентів немовних спеціальностей, дають 

можливість застосувати та оцінити власні комунікативні навички. До 

інформаційних належать ті технології та сервери, що використовуються для 

створення, збереження та передачі навчального матеріалу, а також для технічного 

супроводу дистанційного навчання на базі телекомунікаційних засобів: 

синхронні (web-чат, відео конференції та on-line семінари, вебінари, 

телекомунікаційні проекти, Skype, ICQ, IRC, Telnet) та асинхронні, тобто ті, за 

допомогою яких всі учасники системи дистанційної освіти отримують доступ до 

методичної бази, що повинна супроводжувати навчальний процес без будь-якого 
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часового та просторового обмеження (електронні підручники та методичні 

вказівки, друковані матеріали з вправами та тестами, відтворені новітніми 

засобами мультимедіа або створені у системі Moodle, автентичні аудіо та відео 

матеріали, web-форуми та web-сторінки і т.д.). При використанні таких 

інформаційних ресурсів у студентів формуються навички читання, писання, 

аудіювання, удосконалюється монологічне та діалогічне мовлення, значно 

поповнюється словниковий запас, формується соціокультурна компетенція та 

мовний етикет. 

 Один з основних методичних принципів навчання англійської мови на 

основі поставлених завдань – це проведення необхідного аналізу навчального 

матеріалу перед створенням навчального онлайн курсу. Таким чином, викладачі 

та дизайнери курсу будуть впевненими в тому, що студенти працюють з тими 

завданнями, які їм необхідні, і які вони зможуть виконати за межами навчальної 

аудиторії [2, с. 75]. Завдяки курсу навчання іноземної мови на основі поставлених 

завдань студенти можуть вивчати мову практично, а саме через взаємодію та 

зворотній зв’язок, а також спілкування один з одним та носіями мови. Вдало 

створений курс – це віртуальна аудиторія, в якій навчання базується на виконанні 

практичних завдань, що нагадують справжні комунікативні ситуації за межами 

навчальної аудиторії, наприклад, такі ситуації, як відкриття банківського рахунку, 

резервування місця в готелі під час подорожі, придбання товару на ринку чи 

супермаркеті, замовлення комп’ютерних послуг під час ремонту комп’ютера і т.д. 

Багато із зазначених ситуацій можливо виконати на відстані або віртуально, або 

перетворенням онлайн курсу на природнє середовище для навчання іноземних 

мов, керуючися поставленими завданнями [3, с. 342]. Створення ефективних 

онлайн та гібридних курсів має базуватися на принципах ефективного навчання  

іноземної мови, а також на перевагах та досягненнях новітніх технологій. 

Студенти, які працюють онлайн, мають доступ до оригінальних мовних ресурсів, 

таких, як газети, журнали, радіо-шоу, телевізійні програми, відео-кліпи, кіно, 

мультфільми, лекції, література та вебсайти. Проте, такий матеріал не завжди 

доступний для тих, хто вивчає мову. Викладачі іноземної мови повинні 
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забезпечити студентів необхідними навчальними ресурсами, використовуючи 

технологічні інструменти, щоб зробити автентичні тексти більш доступними. 

 Викладачам слід давати  специфічні завдання, які базуються на особливих 

ресурсах, наприклад, заповнити веб-анкети, відповіді на які вони повинні шукати 

на окремих тематичних веб-сайтах. Такі завдання дають змогу студентам 

розвивати культурні та лінгвістичні здібності й навички, а також готуватися до 

окремих видів діяльності, таких, як створення презентації, вебсторінки, постерів 

тощо. Наприклад, студенти можуть давати відповіді на запитання, які стосуються 

сьогоднішніх подій, використовуючи газетні статті та повідомлення; отримати 

інформацію про подорожі за допомогою офіційних туристичних веб-сайтів, 

блогів, журнальних ресурсів; порівнювати ціни на товари та послуги за допомоги 

реклами; вивчати поп-культуру на основі токшоу та музичних відео. Кожен 

студент може мати окремі завдання для роботи, а в процесі їх виконання – 

спілкуватися один з одним і створювати спільні постери та презентації для всієї 

групи. Завдання такого типу є цікавими і привабливими, вони спрямовані на 

співпрацю між студентами, самостійну роботу, а також на розширення кругозору 

та знань студента. Проте, існують і недоліки такого виду навчання. Створення 

завдань для студентів на веб-сайтах забирає багато часу у викладачів. Особливо 

це помітно лише на початковому етапі роботи з сайтом, коли потрібно наповнити 

його необхідними завданнями. Надалі викладачі просто перевіряють, щоб веб-

сайти і веб-квести залишалися функціональними під час навчання і роботи 

студентів з ними. Викладачі зобов’язані надати студентам лінки до великої 

кількості додаткових ресурсів для вивчення іноземної мови. Такий курс, як 

вебліографія є дуже корисним для студентів, оскільки він дає вільний доступ тим, 

хто вивчає мову, до основних мовних ресурсів. Так, викладачі мають забезпечити 

студентів лінками для необхідних педагогічних матеріалів (вебсайт підручників, 

веб-сайти вивчення мови, ігри на основі вивчення мов); навчальних засобів 

(словники, тезауруси); автентичних матеріалів (популярні газети, радіо станції, 

веб-сайти); комунікативних інструментів (чат-руми, блоги, вікі). Коли викладачі 

надають такі матеріали, студенти мають право визначитися, коли їх можна 
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використати найбільш ефективно. Важливими завданнями для студентів є 

прослуховування аудіозаписів для розуміння англомовного тексту, а також 

перегляд англомовного відео. Викладачі створюють спеціальні завдання для 

студентів, такі, як, наприклад, короткий запис прослуханого тексту, визначення, 

чи твердження є правильними чи неправильними, відповіді на поставлені 

запитання до прослуханого тексту і т.д. Крім того, викладачі можуть 

використовувати аудіо та відеозаписи для надання інформації студентам щодо 

навчального курсу і для оголошень [2, с. 8].  

Досить корисним завданням для студентів є створення блогів і робота з 

ними. Блог – це інструмент Інтернету, який можна використовувати для 

публікації матеріалу. Навчальний матеріал, отриманий за допомогою блогів 

допомагає студентам краще опанувати мову. Блоги можуть також включати 

мультимедіа і бути рефлективним джерелом, ніби журналом, де студенти можуть 

відслідковувати власний прогрес у навчанні. Блог може використовуватися як 

форум для обговорення культурних та освітніх питань.  

 Отже, на основі проаналізованих літературних джерел, можно дійти 

висновку, що курси онлайн та гібридні курси навчання англійської мови є 

достатньо ефективними та доступними, однак, створення, запровадження та 

реалізація таких курсів потребує чимало часу й зусиль. Насамперед, навчальні 

заклади повинні створити технічну інфраструктуру для онлайн курсів. 

Розробники таких курсів мають поєднати новітні технології з необхідними 

навчальними матеріалами. Після того, як всі матеріали готові, викладачам 

необхідний час для тренування та менторингу, щоб вони могли з часом почати 

навчання онлайн. І, нарешті, важливо відзначити, що створення балансу 

незалежних, інтерактивних видів діяльності потребує більше часу, ніж необхідно 

для проведення аудиторних занять. Курси онлайн та гібридні курси навчання 

іноземної мови надають можливість студентам ефективно вивчати англійську 

мову на основі різноманітних видів діяльності, завдяки новітнім технологіям та 

засобам навчання. Проблема ефективного навчання іноземної мови дистанційно 

потребує значної уваги та дослідження.  
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РОЗБУДОВА ФАРМАЦЕВТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ЗАСАДИ, ЗАХОДИ, ПРІОРИТЕТИ 

Нові виклики та загрози економіці України через глобальну пандемію 

COVID-19 спонукають до пошуку дієвих механізмів забезпечення стабільності 

фармацевтичної діяльності, системи охорони здоров’я, економіки і національної 

безпеки. Аби фармацевтика України технологічно зростала, збільшуючи 

ефективність виробництва та виводила на ринок нові лікарські засоби (ЛЗ) і 

медичні вироби (МВ), конкурентоспроможні на ринку ЄС, розвиток галузі має 

відбуватися з урахуванням як європейських настанов, так і національних реалій. 

Керівництво ЄС, дотримуючись багаторічної позиції щодо пріоритетності 

фармацевтики, сприяє розвитку галузі через політику у сфері охорони здоров’я 

та промислову політику [1]. У відповідь на кризу COVID-19 у листопаді 2020 р. 

було представлено нову Фармацевтичну стратегію для Європи [2]; у травні 

2021 р. – переглянуту із врахуванням останніх викликів – Нову промислову 

стратегію для Європи [3]. Ці документи ЄС орієнтують країни-члени на 

вжиття заходів з усунення стратегічних залежностей фармацевтики через: 

диверсифікацію джерел імпорту, розширення внутрішнього виробництва 

для заміни імпорту (передусім активних фармацевтичних інгредієнтів – 

АФІ), перенесення окремих фармацевтичних виробництв з Азії до Європи, 

посилення ролі публічних закупівель для забезпечення стійкості 



31 
 

промислових екосистем, цільове фінансування стратегічних пріоритетів. Як 

нові настанови, так і  багаторічні практики сприяння розвитку галузі через 

промислову політику [4-6] мають бути взяті до уваги задля вдосконалення 

політики розвитку високотехнологічного фармацевтичного виробництва 

(ВТФВ) України в умовах євроінтеграції. 

Як показали дослідження досвіду країн-лідерів ЄС [7], ключовими 

детермінантами розвитку ВТФВ на засадах національних інноваційних 

надбань є: потужні компанії, що випускають продукти тонкого органічного 

синтезу та біотехнологічні продукти – вихідні АФІ ЛЗ; великі фармацевтичні 

компанії, що інвестують значні кошти у ДіР задля створення оригінальних ЛЗ; 

освітні установи, орієнтовані на підготовку фахівців для науки та хіміко-

фармацевтичного виробництва; спеціалізовані дослідницькі інститути під 

патронатом влади, що реалізують науково-технічні проекти на засадах 

державно-приватного партнерства; тісні міжорганізаційні відносини виробників 

із університетами та науковими установами; галузеві асоціації, котрі 

забезпечують мобілізацію громадськості на підтримку галузі, впливаючи на 

політичні рішення в інтересах розвитку галузі; банки, які тісно комунікують з 

фармацевтичними компаніями, сприяючи реалізації інвестиційно-інноваційних 

проєктів та розвитку галузі. Разом ці інституції утворюють екосистему, що 

забезпечує конкурентоздатність та розвиток ВТФВ. 

Водночас, цей розвиток є результатом активної, цілеспрямованої 

політики держави (а не покладанням на вільний ринок), яка визначається 

стратегічним документом уряду щодо промислових та технологічних 

пріоритетів та реалізується через запровадження бюджетних програм задля 

підтримки ДіР, інновацій та інвестицій як діючого бізнесу, так започаткування 

стартапів; створення державної банківської установи, через яку реалізуються 

бюджетні програми та здійснюється державне співфінансування реалізації 

проектів бізнесу, що сприяють розвитку ВТФВ. Такий підхід у реалізації 

політики в інтересах розвитку фармацевтики має місце у Німеччині та 

Франція [8, 9].  
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Щодо стратегічних документів, ще у 2006 р. Федеральний уряд 

Німеччини запустив Високотехнологічну стратегію для Німеччини (це була 

перша національна комплексна стратегія, яка охопила всі міністерства країни); у 

2020 р., дотримуючись обраного курсу, запроваджено Дослідження та інновації 

для людей. Високотехнологічна стратегія 2025, де відкриття нових ліків 

визначено пріоритетом. Разом з тим, фармацевтика разом із хімічною індустрією 

– серед пріоритетів Національної промислової стратегії 2030 Німеччини [10]. У 

Франції з 2013 р. і дотепер реалізується стратегія Нова індустріальна Франція, де 

індустрія та технології здоров’я (зокрема, медичні біотехнології та 

фармацевтика) – пріоритетна сфера діяльності.  

Щодо бюджетних програм, у Німеччині для полегшення доступу малих 

та середніх підприємств (МСП) до фінансування ДіР Федеральне міністерство 

освіти і науки започаткувало загальнодержавну Програму Інноваційні МСП 

(KMU-innovative) де пріоритет – медичні технології; у рамках програми у 2007 

р. було створено окремий напрям для розвитку біотехнологій – KMU-innovative: 

Biotechnologie-BioChance, що сприяє розвитку фармацевтики. Поряд з 

програмами підтримки досліджень діють програми підтримки інновацій. На 

федеральному рівні з 2008 р. і дотепер діє Центральна інноваційна програма для 

МСП (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand – ZIM). Є програми підтримки 

технологічного розвитку, що сприяє піднесенню фармацевтичних компанії на 

регіональному рівні (Баварська програма з просування проектів досліджень і 

розробок в галузі біотехнологій та генної інженерії (Forschungsprogramm Bio- 

und Gentechnologie – BayBIO)). 

Щодо державної банківської установи розвитку, у Німеччині з 1948 р. і 

дотепер діє група KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) (створена ще як 

інструмент реалізації Плану Маршалла), яка за дорученням німецького уряду 

фінансує програми розвитку, запроваджені державою. Аналогічні організаційно-

інституційні та фінансові засади розвитку фармацевтики мають місце у Франції 

[9, 11]. 
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Чинні в Україні нормативні акти регулюють правовідносини у 

фармацевтичному секторі, проте не визначають пріоритети для фармацевтичної 

галузі та заходи їх реалізації. Національну політику в фармацевтичній сфері до 

2020 р. визначала Концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони 

здоров’я України на 2011–2020 рр. Національна економічна стратегія на період 

до 2030 року встановила завдання лише фармацевтичної (лікарської) політики у 

рамках політики охорони здоров’я. Але для розвитку ВТФВ, як показує досвід 

країн ЄС, необхідна промислова політика щодо фармацевтики.  

В Україні також відсутні бюджетні програми за якими надається державна 

допомога суб’єктам господарювання на проведення ДіР та інновацій. 

Розроблений механізм державної підтримки технологічних інновацій у 

промисловості за прикладом Франції та Німеччини [12] (його концепцію 

презентовано в роботі [13]) та створений на його базі Проєкт постанови КМУ, 

погоджений Антимонопольним комітетом України рішенням № 572-р дотепер 

не запущений. Отже в Україні немає жодного механізму державної підтримки 

науково-технічної та інноваційної діяльності бізнесу, як це має місце в 

країнах ЄС. 

Водночас, реалізацію кращого зарубіжного досвіду ускладнює поточна 

ситуація в українській фармацевтиці [14].  

Мізерний обсяг державного замовлення на підготовку фармацевтів за 

бюджетні кошти та низький прохідний бал для вступу за кошти юридичних та 

фізичних осіб на навчання за спеціальністю фармація, промислова фармація, 

обумовлюють незначну кількість випускників, які прагнуть отримати наукові 

ступені у галузі фармацевтики, а відтак – обмежене коло фахівців, здатних не 

лише використовувати передові технології у виробництві, але й генерувати нові 

знання. Це, а також слабкий зв’язок навчальних програм із реальними потребами 

фармацевтики, обумовлюють кадровий голод ВТФВ, що гальмує розвиток.   

Низьке державне фінансування наукової та науково-технічної діяльності; 

недосконала дослідницька інфраструктура; брак наукових кадрів, компетенції 

яких дозволяють вирішувати прикладні завдання розвитку фармацевтики на базі 
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передових технологій; слабка кореляція напрямів ДіР академічного та освітнього 

сектора із інноваційними стратегіями фармацевтичних компаній та брак щільних 

мережевих зав’язків між ними обумовлює низький потенціал отримання таких 

результатів ДіР, які швидко трансформуються в інноваційні продукти. 

Водночас, брак дешевих кредитів та низьке нагромадження капіталу 

фармацевтичними компаніями, в т.ч. через малий розмір (порівняно із ТНК) 

унеможливлюють реалізацію масштабних інвестиційно-інноваційних проектів зі 

створення оригінальних ЛЗ та виведення їх на ринок. 

Проміжні продукти для випуску ВТФТ в Україні є переважно іноземними 

через відсутність хімічних та біотехнологічних АФІ вітчизняного виробництва 

(частка іноземних ВТФТ у споживанні галузі становить 82,2%). З огляду на 

низький рівень фінансування ДіР та інновацій українськими фармацевтичними 

компаніями, розвиток галузі та розширення обсягів виробництва відбувається 

під впливом іноземних технологій.  

Авторський інструментарій [15] дозволив встановити що концентрація 

іноземних АФІ у випуску галузі становить 0,31 (порівняно із 0,06 у Німеччині); 

зиски від зовнішніх поставок з урахуванням імпортної складової, становить 

лише 41,78 млн. дол. (при фактичному експорті ВТФТ 60,93 млн. дол.), що вказує 

на обмежене застосування місцевих ресурсів у фармацевтичному виробництві 

(лише 20 млн. дол.); експорт ВТФТ покриває лише 1/10 частину придбаних 

іноземних ВТ ФПТ; працюючи на імпортних АФІ, галузь виготовляє переважно 

продукцію для внутрішнього ринку, не заробляючи у валюті навіть для покриття 

видатків на придбання необхідних АФІ, що негативно впливає на подальший 

розвиток галузі.  

Оцінка процесу євроінтеграції України для фармацевтики; показано, 

що вже імплементовано настанови належних міжнародних стандартів, серед 

яких: GMP, GLP, GCP, GSP, GDP, що сприяло модернізації галузі та усуненню 

технічних бар’єрів у торгівлі, проте, євроінтеграційні процеси спрямовуються на 

нормотворче регулювання діяльності виробників, а не на нарощування 

потенціалу їх ендогенного розвитку, хоча з 2010 р. МОЗ України неодноразово 
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виносив на публічне обговорення проекти програмних документів щодо 

створення вітчизняних ЛЗ та імпортозаміщення, але вони або не були ухвалені, 

або не були реалізовані.   

Виходячи з успішного досвіду країн – лідерів фармацевтичної індустрії ЄС 

– Німеччини та Франції в Україні вкрай необхідним є: посилення ролі держави і 

вдосконалення нормативно-правових засад розбудови виробництва ЛЗ і МВ на 

базі ендогенних інновацій; створення якісного людського ресурсу для наукової, 

інноваційної та виробничої діяльності; розширення співпраці між державою, 

академічним, освітнім, виробничим секторами і громадськістю в інтересах 

розбудови національної фармацевтики та виведення її продукції на міжнародний 

рівень; запуск бюджетних програм державної допомоги на реалізацію спільних 

проєктів, орієнтованих на технологічні інновації у фармацевтичній індустрії; 

формування стабільних джерел фінансування на засадах державно-приватного 

партнерства; запровадження пріоритетності вітчизняних інноваційних ЛЗ та МВ 

при публічних закупівлях. 

За прикладом Франції в Україні також необхідно: вибудувати вертикаль 

ухвалення рішень і відповідальності в частині промислової політики, розробити 

стратегію розвитку промисловості, де серед пріоритетів визначити 

фармацевтику; у контексті цієї стратегії розробити галузеву програму 

становлення та розвитку ВТФВ; створити державне фінансово-кредитне 

агентство за прикладом Bpifrance [9]. 

Запровадження цілеспрямованої державної політики розбудови 

технологічних чемпіонів у фармацевтиці та суміжних виробництвах з опорою на 

національні інноваційні надбання здатне конвертувати євроінтеграційні процеси 

у конкурентоспроможні українські продуктів та сприяти їх виходу на 

європейські ринки. Для цього необхідна – промислова політика щодо 

фармацевтики (за прикладом ЄС). Задля прискорення розбудови ВТФВ в умовах 

євроінтеграції необхідним кроком є створення Стратегії розвитку ВТФВ України 

в рамках промислової політики [16]. Спираючись на комплексний підхід, 

стратегія має охоплюватиме ключові пріоритетні напрями зі створення та 
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випуску таких товарів, як: біологічні препарати та проміжні продукти для їх 

виробництва, хімічні препарати та проміжні продукти для їх виробництва, 

медичне обладнання, фармацевтичні наповнювачі та система упаковки, 

обладнання й апаратура для фармацевтики. 

Такий підхід сприятиме зменшенню залежності фармацевтики від імпорту 

та попередить проблему усіченої індустріалізації та активізує діяльність 

суміжних виробництв, збільшить зайнятість та надходження до бюджетів всіх 

рівнів. 
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STRUCTURAL-FUNCTIONALIST, MARXIST AND SYMBOLIC 

INTERACTIONIST THEORIES 

For a long time, sociologists have studied society at the micro and macro levels, 

and derived three main theories from their findings. These three theories include 

structural functionalism theory, Marxism (social conflict) theory, and symbolic 

interaction theory. Each theory is unique in its own way and can accurately illustrate 

how social factors and human behavior are changed by society. When comparing these 

theories, it is important to examine and discuss the three perspectives of each theory, 

including economic inequality, gender, and bias. 

Economic inequality is defined as "the unequal distribution of income and 

opportunities among different groups in society". When discussing the different 

economic inequalities between the three theories, it is important to remember that many 

low- and middle-income countries seem to have Economic inequality is greater than 

that of the United States, but economic inequality in the United States is greater than 

that of most high-income countries. 
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The structural function theory claims that the economic inequality of this society 

is seen as an unequal return system that benefits the entire society. Although society 

benefits as a whole, social status seems to reflect an individual’s personal abilities and 

achievements in a competitive economy. This gave rise to the idea that the economy 

will flourish because individuals will work harder and come up with new ideas to get 

a greater return on work. 

Although this theory is reasonable in general, Marxist theory has another view 

on economic inequality in society. The theory of social conflict shows that the 

resources in society are allocated to harm different groups while benefiting others. 

Basically this means that social resources are allocated according to the individual’s 

social status. Since the people at the bottom have little opportunity to improve their 

lives, unequal returns will further divide society. Finally, the last theory, symbolic 

interaction theory, looks at how social roles affect inequality within society. This 

stratification will drive people’s daily interaction. Basically, individuals can define 

their social status based on their self-worth, allowing individuals to decide whether 

inequality is fair. 

Deviations are defined as "actions or behaviors that violate formal and informal 

cultural norms". As we all know, social norms will guide almost all human activities, 

and deviant behaviors involve different components. It is important to realize that not 

all deviations involve actions or choices, but occur in daily life, because deviations are 

always divergent issues. Structural function theory regards deviation as an important 

part of social interaction. It’s worth noting that bias is important because it is universal 

and exists in all societies 

Structure-function theory describes a variety of abnormal subcultures, including 

different theories, such as criminal subculture. Deviant individuals are troublesome, 

tough and long for freedom. Social conflict theory describes deviance as the result of 

social equality. In detail, the theory shows that norms and laws will reflect the interests 

of the strong. Individuals who have little power in this society are marked as deviant, 

because deviance is political in this type of environment. 
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Finally, the theory of semiotic interactionism points out that deviations emerge 

from the reality established from the social aspect of society. It is up to an individual 

to mark something as abnormal, which causes some variables to be marked as 

abnormal. In addition, any behavior, individual or activity can be marked as deviant. 

Gender is defined as "the personal characteristics and social status of a member of 

society to become a female or male.". Gender is a way of allowing individuals to 

determine how they think about themselves and how they behave by defining male or 

female or others characteristics. 

Structural functionalism focuses on how gender forms a set of complementary 

roles in society. Society is seen as a complex entity through which gender can be 

integrated structurally and morally. Despite the existence of gender inequalities, they 

have proved to be an effective way of creating divisions between social systems. The 

theory holds that although many "role sets" can be considered discriminatory, gender 

roles are needed to establish stable social relationships. The theory believes that 

because men are regarded as the dominant group in society, capitalism will strengthen 

the dominant position of men in society. 

Men and women can live together to reduce women’s power, which is why there 

is a conflict theory. It can be seen that when men use women for their own benefit, 

social problems will arise. Symbolic interaction theory believes that gender is based on 

a person’s behavioral differences. The theory believes that daily experience is shaped 

by gender and situational social experience. Individual can 

Get these social experiences and use them to understand what gender is. In this theory, 

it is well known that gender is an identity that we do or perform. 

I view of these viewpoints, there are obvious differences between structural 

functionalism, social conflict and symbolic interaction theories. Although they may be 

different, when comparing certain characteristics in a theory, they show many 

similarities, including economic inequality, bias and gender as mentioned above. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАСОЛОГІЧНОГО 

ОБЛІКУ 

Сучасна Україна є достатньо розвинутою та демократичною державою, 

котра прагне зайняти гідне місце на міжнародній арені. Звичайно, не є 

таємницею той факт, що це можливо лише після вирішення низки проблем, котрі 

гальмують окремі галузі. Однією з таких проблем є високий рівень кримінально 

протиправної діяльності. Вченими вже давно було доведено той факт, що 

своєчасне та якісне розкриття кримінального правопорушення можливо лише за 

рахунок складеної взаємодії всіх учасників кримінального провадження. Не 

останню роль в цьому процесі відіграє і судовий експерт. Криміналісти, у свою 

чергу, на сьогоднішній день плідно працюють над процесом технологізації своєї 

роботи, що надасть можливість скоротити строки виконання експертизи та 

підвисити її якість. Не можна залишити поза увагою і обліки, провідним із яких 

є трасологічний. 

Це пояснюється тим фактом, що, як вірно відмічають вчені, останнім часом 

спостерігається тенденція росту дослідження експертами слідів трасологічного 

походження (взуття, фактури матеріалу, зламу, транспортних засобі), тому слід 

вважати, що саме вони є одним з потенційних резервів для підвищення рівня 

розкриття злочинів. З використанням трасологічного обліку відповідної категорії 

можна встановити факт залишення слідів тим самим предметом (об’єктом) при 

вчиненні декількох злочинів та ідентифікувати окремий предмет, що належить 

конкретній особі, за слідами, що вилучені під час оглядів місця події. Для того, 

щоб провести дані дослідження експертам потрібно мати доступ до значних за 
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об’ємом колекцій зразків взуття, рукавичок, інструментів та шин транспортних 

засобів різних типів, брендів і виробників (бази даних). Збираючи зразки 

відповідних об’єктів для створення баз даних трасологічні лабораторії зазвичай 

співпрацюють з дистриб’юторами, виробниками та поставщиками вітчизняного 

та закордонного ринків. Але слід зауважити той факт, що незважаючи на значні 

зусилля вітчізняних експертів-трасологів бази даних Експертної служби України 

залишаються не достатньо укомплектовані [1]. Ця проблема, на наш погляд, 

обумовлена загостреною політичною та економічною ситуацією в державі та, як 

наслідок, – відсутністю коштів, необхідних для придбання обладнання. У тому 

числі, залишається поза увагою і обмін досвідом із зарубіжними країнами, що 

завжди був і залишається одним із максимально ефективних шляхів 

удосконалення власної експертної діяльності. 

Проблема автоматизації на базі сучасних інформаційних технологій 

актуальна, завдяки низької результативності використання у розкритті та 

розслідуванні злочинів традиційних видів криміналістичних обліків, звертаючи 

увагу на психологічних консерватизм й недооцінку їх можливостей, можна дійти 

до висновку про необхідність включення в систему таких обліків максимально 

можливої інформації [2, с. 98–100]. Слід звернути увагу на досвід зарубіжних 

держав, які використовують в своїй практиці різні програми та бази. Відтак 

постала потреба досліджень баз даних слідів підошв взуття, рукавичок, шин 

транспортних засобів, інструментів і інше, які функціонують в сусідніх 

державах. Трасологічні лабораторії сусідніх держав користуються як 

розширеними базами даних підошв взуття, розробленими спеціальними 

зовнішніми компаніями так і набагато скромнішими, розробленими для власного 

використання експертами даної лабораторії. Прикладом можна навести деякі 

трасологічні бази даних, такі як SICAR 6 (розроблена компанією 

Foster&Freeman), чеська Trasis і MRT (Малопольський трасологічний реєстр), які 

на даний час використовуються у Польщі та інших держав світу [3]. В Україні, 

нажаль, ще немає настільки ефективних та досконалих технічних засобів, котрі 
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спрощували б роботу трасологічних обліків. На нашу думку, такий стан справ 

достатньо негативно впливає на судово-експертну діяльність країни. 

Процес автоматизації трасологічних обліків – це один з перспективних 

напрямків вдосконалення криміналістичних обліків, результатом якого буде 

покращено ефективність їх функціонування. Хотілося б звернути увагу на 

розробку фахівцями Чеської республіки лабораторією Іменджінс.р.о 

(Laboratorys.r.o), які розробили систему TrasoScanTM та пристрій ToolScan. 

TrasoScanTM – універсальна система для дослідження відбитків взуття, пальців, 

документів та інших пласких поверхонь. Підошви взуття та об’єкти висотою до 

22 см, також можуть бути проскановані за допомогою спеціальної оптики. 

Об’єкти можуть бути відображені на екрані в режимі реального часу. Більші 

об’єкти можуть бути проскановані з дозволом 1000 точок на дюйм. Інтегрований 

вакуумний стіл призначено для закріплення желатинових фіксаторів, фіксаторів 

пилу та паперу, для зменшення викривлення поверхні та відбитків. Система 

повністю контролюється комп’ютерним пристроєм за допомогою спеціального 

програмного забезпечення для криміналістичного аналізу пристрої, яка входить 

до комплектації даної системи. Дана система дає змогу порівнювати декілька 

об’єктів [4]. Звичайно, що в нашій країні судові експерти працюють за допомоги 

рудиментарних засобів, котрі перевірені роками, дозволяють досягнути 

бажаного результату та отримати знання, необхідні для проведення судової 

експертизи. Однак, ми впевнені, що віддання переваги технічним пристроям 

дозволить більш комфортно вивчати речові докази. 

Таким чином, можемо підсумувати, що на сьогоднішній день 

трасологічний облік є одним із перспективних напрямів, який дозволить 

удосконалити всю роботу Експертної служби України. Це можна пояснити тим, 

що, здебільшого, саме на інформації трасологічного походження максимально 

просто та комфортно будувати доказову базу (особливо, це стосується майнових 

та насильницьких кримінальних правопорушень). Також, очевидним є той факт, 

що Україна потребує у нових технічних пристроях, котрі дозволять спростити 

процес роботи судового експерта та систематизувати наявну інформацію. 
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ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ 

Анотація: У статті розглянуто застосування освітніх платформ в умовах 

дистанційного навчання іноземній мові. Представлена стисла класифікація 

платформ та описані можливості деяких з інструментів. Акцентовано увагу на 

проблемах і методах дистанційного навчання. Дистанційний формат передбачає 

наявність окрім технічного інструментарію, володіння низкою професійних та 

особистих компетентностей, які дозволять зацікавити, організувати студентів на 

початковому етапі та втримати їхню увагу аж до завершального етапу навчання. 

Проаналізовано переваги та недоліки сучасного дистанційного навчання для 

студентів та викладачів закладів фахової передвищої освіти, де кожен викладач 

має організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, 

комунікувати зі студентами на відстані, надихати та мотивувати їх до навчання, 

проводити повноцінні заняття та діагностувати знання.  

В епоху інформатизації та смарт технологій спеціалісти мають безперервно 

набувати сучасні знання та навички, проявляти гнучкість, критично мислити, 

вміти швидко адаптуватися, демонструвати неабияку працездатність та 
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готовність до постійної самоосвіти. Володіння іноземною мовою розглядається 

як невід’ємна частина освіченої та духовно багатої особистості. Для того, щоб 

надавати сучасні наукові фундаментальні знання на ринку освітніх послуг 

викладачі мають комбінувати у педагогічній практиці різноманітні технології 

навчання, адже студенти потребують особливого підходу та 

висококваліфікованих фахівців у сфері освіти, які б володіли сучасним 

інформаційним середовищем, заохочували молодь до вивчення іноземних мов та 

викликали бажання навчатися. [1, с. 4]. Викладачі іноземної мови, які працюють 

з сучасними студентами, усвідомлюють, що вони думають та поводять себе по-

іншому, ніж попередні покоління, адже вони народилися у світі інформаційних 

технологій; проводять досить багато часу в соціальних мережах, на різних веб 

платформах та довіряють ідеям веб-простору більше, ніж постулатам у відомих 

підручниках. Цифрове покоління займає значну частину людства та вони 

потребують особливого підходу та належних технологічних платформ для 

формування знань та навичок. 

Д. Вербівський виділяє таки вимоги, які висуваються перед електронним 

дистанційним навчанням [2, с. 55]: 

 функціональність (дана вимога полягає у наявності в системі певного 

набору функцій різного рівня (форуми, чати, управління курсами і тими, 

хто навчається, аналіз активності студентів)); 

 надійність (сюди входить не тільки зручність і простота оновлення 

контенту, а й захист від зовнішніх впливів); 

 стабільна робота, яка заснована на ступені стійкості функціонування 

системи по відношенню до різних режимів роботи; 

 підтримка стандартів; 

 наявність системи перевірки знань; 

 зручність використання та наявність доступу; 

 перспективи розвитку платформи та якісна технічна підтримка. 

Дистанційне навчання не є заміною очного, проте воно стало ефективним 

інструментом не тільки під час карантину, а й в традиційному навчанні. 
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Технологія дистанційного навчання – один з арсеналу продуктивних освітніх 

інструментів у процесі викладання, які викликані умовами сьогодення. 

Технології дистанційного навчання представляють собою багато нових 

можливостей для навчання іноземним мовам, які дозволяють ще більше 

розширити спектр навчальних прийомів. Перелічимо основні переваги, які дає 

нам застосування дистанційних технологій в освітньому процесі:  

 доступність основної та додаткової навчальної інформації за допомогою 

Інтернет у будь-який час, у будь-якому місці; 

 можливість активного–особистого або відкритого синхронного та 

асинхронного спілкування суб’єктів навчального процесу між собою 

різними способами не тільки в навчальний час; 

 зберігання історії діяльності суб’єктів навчального процесу в системі; 

 підвищення ефективності контролю навчальних результатів за рахунок 

застосування технологій комп’ютерного тестування; 

 акумулювання мультимедійної навчальної інформації в рамках здійснення 

дистанційної підтримки;  

 планування навчального процесу та оповіщення його учасників про різні 

події; 

 можливість аналізу та оцінки результативності навчального процесу з 

метою подальшого вдосконалення викладацької майстерності. 

Одні з найпопулярніших платформ для дистанційного та змішаного навчання 

є Google Classroom, На урок, Moodle, G-Suit. Це відкриті системи управління 

дистанційним навчанням, які дозволяють використовувати широкий набір 

інструментів, зокрема надають можливість подавати матеріал у різних форматах: 

текст, презентація чи відеоматеріал. За допомогою Moodle можна проводити 

опитування чи тестування студентів, використовувати завдання закритого та 

відкритого типів. Здобувачі освіти можуть виконувати завдання та прикріпляти 

відповідні файли. Крім того система має широкий спектр застосування. 

Наприклад, форми завдань, дискусійні форуми, завантаження файлів, журнал 

оцінювання, обмін повідомленнями, календар подій, новини та анонси, онлайн 
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тестування. Google Classroom разом з Google Docs, Google Drivе та Gmail 

дозволяють організувати онлайн навчання, використовуючи відео, текстову та 

графічну інформацію. Викладач має змогу проводити тестування, переглядати 

результати виконаних вправ, застосовувати різні форми оцінювання, 

коментувати і організовувати ефективне спілкування разом зі здобувачами 

освіти в режимі реального часу. Важливою складовою Google Classroom є групи, 

які функціонально нагадують форуми, оскільки вони дозволяють легко 

надсилати повідомлення іншим користувачам. Завдяки сервісу для спілкування 

Google Meet здобувачі освіти та педагоги мають змогу вести бесіди в режимі 

реального часу з комп’ютера або мобільного пристрою. Учасники можуть 

показувати свої екрани і працювати разом. Платформа дозволяє з допомогою 

Google Forms збирати відповіді, а потім проводити автоматичне оцінювання 

результатів тестування. Class Dojo-простий інструмент для оцінювання роботи 

групи в режимі реального часу. Тут створена комфортна система заохочень з 

різними ролями та рівнями доступу. У Class Dojo є можливість для спілкування 

здобувачів освіти на сторінці групи. Після того як педагог створив пост, 

здобувачі освіти можуть його коментувати. Classtime призначена для створення 

інтерактивних навчальних додатків та дозволяє здійснювати ідивідуальний 

підхід до навчання. Має бібліотеку ресурсів, проте педагог сам може розробляти 

інтерактивний навчальний контент з певної теми та у режимі реального часу 

відстежувати прогрес кожного студента.  

Під час вибору платформи викладачеві слід дотримуватись основних критеріїв 

[3, с. 112]:  

1) ресурс має відповідати поставленим методичним цілям;  

2) має мати зрозумілий інтерфейс;  

3) адаптивність та гнучкість відповідно до вимог освітнього процесу.  

Загалом, технології дистанційного навчання можуть бути потужним засобом 

отримання освіти студентами. Тут успіх у навчанні приходить лише в 

гармонійному поєднанні майстерності та професіоналізму викладача з 

необхідним сучасним технічним обладнанням.  



49 
 

Список бібліографічних посилань: 

1. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні: Постанова від 20 

грудня 2000. Міністерство освіти і науки України : веб-сайт. URL: 

http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html (дата звернення: 27.06.2021). 

2. Вербівський Д. С. Електронне освітнє середовище навчання 

математичних дисциплін: принципи побудови і структура. Наукові записки. 

2018. № 173(2). С. 55–58. 

3. Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в 

навчальному процесі і наукових дослідженнях. К.: Освіта України, 2006. 386 с. 

4. Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / за ред. М. Л. 

Смульсон. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. 240 с. 

5. Панченко Л. Ф. Теоретико-методологічні засади розвитку інформаційно-

освітнього середовища університету. Луганськ, 2011. 508 с. 

6. Structure and Content of e-Learning Information Environment Based on Geo-

Information Technologies / E. Y. Levina et al. Eurasia Journal of Mathematics, 

Science and Technology Education. 2017. Vol. 13. № 8. P. 5019–5031. 

  

http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html


50 
 

СЕКЦІЯ: Економіка та організація інноваційної діяльності 

УДК 515.2:339 

КАЩЕНА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА, 

канд. екон. наук, професор, професор кафедри фінансів та обліку 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7069-8860 

м. Харків, Україна 

МОДЕРНІЗАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ РИТЕЙЛЕРІВ В УМОВАХ 

DIGITAL-ТРАНСФОРМАЦІЇ  

За глобальної кризи, нестабільності бізнес-середовища та зміни уподобань 

споживачів, що посилились через пандемію COVID-19, необхідною даністю для 

ритейлерів, які розраховують утриматися і підвищити активність на ринку, є 

digital-трансформація бізнесу. 

Цифрова трансформація бізнесу передбачає перебудову системи 

менеджменту підприємств роздрібної торгівлі і низку управлінських рішень 

щодо вибору шляху цифрової трансформації (поступова чи стрибкоподібна) і 

розроблення цифрової стратегії та, відповідно, повної зміни чинної бізнес-

моделі. Саме тому актуалізуються питання ідентифікації детермінант і тригерів 

та здійснення ефективної модернізації бізнес-моделей ритейлу, що здатна 

забезпечити прискорення і підвищення гнучкості бізнес-процесів, знаходження 

нових способів отримання прибутку, підвищення якості аналітики, залучення 

клієнтів до поліпшення якості товарів тощо.  

Маємо визнати, що ми живемо у світі, де панують новітні інформаційні 

технології, тренди та інноваційні ідеї, які дуже швидко захоплюють ринок, 

змінюють його інфраструктуру і навіть основних гравців. Провідними трендами 

фундаментальних змін ринку сучасного ритейлу поряд із експоненціальним 

розвитком нових технологій інформаційно-комунікаційної взаємодії агентів акту 

куплі-продажу нами визнано появу нових гравців, що складають серйозну 

https://orcid.org/0000-0001-7069-8860


51 
 

конкуренцію класичному ритейлу, та покупців, які підключені до мережі 

Інтернет, інформовані і схильні міняти свої уподобання (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Новітні тренди формування сучасного ринку ритейлу  

Відтак, для забезпечення ефективної цифрової трансформації вітчизняні 

ритейлери мають змінити майндсет і переосмислити свої підходи до того, на 

яких ринках вони працюють, які проблеми вирішують для своїх клієнтів, які ролі 

грають у ланцюжку створення вартості. Наразі ритейлерам необхідна бізнес-

модель, орієнтована на синергію драйверів розвитку сучасного ринку, якими є 

діджиталізація, персоналізація, зручність здійснення платежів і доставка, і які 

визначаються певними детермінантами (табл. 1).  

При цьому ключовими ціннісними опорами майбутніх цифрових змін є: 

− корпоративне бачення і чіткість мети розвитку фінансової, бізнес та 

операційної моделей ритейлу;  

− ідентифікація нових цифрових засобів і технологій, що будуть 

використані для перезавантаження фінансової, бізнес і операційної моделей; 

− найкраще використання своїх сильних сторін; 

 
 

Драйвери: 
 

− діджиталізація; 
− персоналізація; 
− зручність 
здійснення платежів; 
− доставка. 
 

Новий ринок 

Нові технології 

Нові гравці Новий покупець 

− розширення зони інтернет-покриття;  
− зростання популярності мобільних додатків; 
− удосконалюються методи аналізу і обробки даних 

− використовує від 
трьох до семи і більше 
каналів для пошуку і 
придбання товарів; 
− не довіряє продавцю – 
аналізує інформацію про 
товар в смартфоні 
/планшеті; 
− нелояльний до 
конкретного ритейлеру і 
здійснює покупки там, де 
йому зручно 

− зростає популярність 
маркетплейсів; 
− виробники 
розвивають можливості 
продажу і доставки 
товарів кінцевому 
покупцю; вартість 
підприємств в сегменті e-
commerce перевищує 
вартість найбільших 
торгових мереж 
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− крос-функціонал людей, операцій, систем і процесів для підвищення 

цінності бізнесу. 

 

Таблиця 1 – Драйвери та детермінанти формування бізнес-моделей ритейлу 

Діджиталізація: 
− просування продажів в режимі 
онлайн і через мобільні платформи 
(акції, знижки); 
− передові методи збору та аналізу 
взаємозв’язків даних (Big data) для 
здійснення проактивних продажів; 
− автоматизація та роботизація 
складської обробки і транспортування 
товарів 

Персоналізація 
− простота і зручність 
обслуговування клієнта по всіх 
каналах продажів; 
− індивідуальні асортиментні і цінові 
пропозиції; 
− дієві програми лояльності та 
маркетингові програми 
 

Зручність здійснення платежів: 
− повний набір способів оплати 
товару (карта, готівкові кошти, 
рахунок номера телефону, 
електронний гаманець); 
− конфіденційні дані покупців, 
захищені від шахрайських дій 

Доставка: 
− зручний спосіб отримання товару 
(точка продажів, ПВЗ, автомобіль, 
домашня адреса); 
− швидка доставка товару покупцеві 
незалежно від його місця 
розташування 

 

Слід зазначити, що цифровізація – постійний процес, який повсякчас 

змінюватиме спосіб ведення бізнесу відповідно до змін ринкової кон’юнктури. 

Тому ритейлерам важливо адекватно реагувати на зміни і, виходячи за рамки 

стереотипного бізнес-мислення, безупинно навчатися задля забезпечення 

можливості реалізації гнучкої стратегії цифровізації та підвищення 

конкурентоспроможності й ринкової активності. Усе це потребує інвестицій у 

формування на підприємствах роздрібної торгівлі нових компетентностей, що 

пов’язані з цифровою трансформацією (навички співробітників; нові проекти 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у бізнес-процеси; 

трансформація інфраструктури; постійний аналіз змін, які відбуваються під 

контролем вищого керівництва тощо). З огляду на це та ґрунтуючись на 

результатах попередніх досліджень [1 – 3] в якості основних тригерів 

модернізації бізнес-моделей ритейлерів в умовах digital-трансформації бізнесу 
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нами визначені: висока готовність і швидка реакція на зміни та проактивний 

пошук нових ідей й інструментів цифровізації усіх бізнес-процесів та управління 

ними.  

Загалом ефективність модернізації із застосуванням цифрових технологій 

бізнес-моделі торговельного підприємства, що функціонує в сфері ритейлу, 

забезпечується поступово через:  

− вивчення і розуміння потенціалу цифрових технологій для ритейлера; 

− дослідження та моделювання впливу цифрових технологій, які 

планується впровадити, на всі бізнес-процеси на підприємстві; 

− визначення мету з огляду на цифрові технології; 

− розробку параметрів-значень, прототипу і виконання кількох циклів; 

− розробку власного бізнес-кейсу, організацію та планування роботи; 

− повну імплементацію задумів;  

− побудову нової стандартної моделі і забезпечення результативності та 

ефективності впровадженних технологій на постійній основі. 

Викладене доводить, що digital-трансформація – ключова тенденція 

розвитку сучасних ритейлерів, що визначає необхідність цифровізації і повної 

зміни їх бізнес-моделей. Вона полягає у формуванні нового способу мислення і 

впровадженні сучасних підходів, які покращують роботу ритейлерів, і 

підвищують ступінь задоволеності споживачів. Тригерами модернізації бізнес-

моделей ритейлерів є швидка реакція на зміни ринкової кон’юнктури, висока 

готовність до цифровізації та проактивний пошук її нових ідей та інструментів.  
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ПОЛІЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НЕЗАКОННИЙ  

ОБІГ НАРКОТИКІВ 

На сьогодні в Україні простежується підвищення криміногенної ситуації у 

сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Окрім 

цього, дане явище почало обирати нових обертів та проявлятися в інших сферах 

життєдіяльності. Якщо порівнювати минулі роки,  то зараз процедура придбання 

стала набагато легшою, що лише ускладнює роботу відповідних підрозділів 

поліції у запобіганні та протидії незаконному обігу наркотичних речовин. 

За оцінками експертів у вищенаведеній сфері, найближчим часом 

розширення зон діяльності наркодилерів на території України і сусідніх держав 

не буде зупинятися. Нестабільний економічний стан нашої країни може 

викликати не тільки активізацію діяльності ділків наркобізнесу, а й втягування в 

торгівлю наркотиками малозабезпечених прошарків суспільства, насамперед 

молоді, студентів. Це дає підстави стверджувати, що протиправні прояви, 

пов’язані з наркотиками, найближчим часом виявляться для нашої держави 

однією з найгостріших проблем [1, с. 3–5]. 
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Відповідно до нормативно – правової бази, а саме – статті 3 Закону України 

«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів та зловживанню ними», протидію незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють 

Національна поліція, Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора, 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, 

центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах 

захисту державного кордону, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу та інші органи 

виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень [2]. 

Звідси, ми можемо стверджувати, що оперативно-розшукову діяльність у 

правоохоронних органах України у протидії кримінальним правопорушенням, 

котрі відбуваються у сфері обігу наркотичних засобів, здійснюють оперативні 

підрозділи Національної поліції, Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної митної служби України та Державної 

пенітенціарної служби України. Проте, варто зазначати, що основна частина 

роботи покладається на підрозділи кримінальної поліції, а саме: карний розшук, 

підрозділи боротьби з незаконним обігом наркотиків, управління з протидії 

кримінальним правопорушенням у сфері економіки, оперативної служби, 

оперативно-технічних заходів. 

Ю.В. Баулін виділяє такі групи злочинів, пов’язаних із незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: 

1) кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних 

засобів; 2) кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним заволодінням 

наркотичними засобами; 3) кримінальні правопорушення, пов’язані з 

незаконним вживанням наркотичних засобів [3, с. 315-322].  

С.О. Книженко та Т.В. Деменко виділяють чотири групи цих злочинів: 

1) кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним вживанням 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст.ст. 314-317 КК 

України); 
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2) кримінальні правопорушення, пов’язані з розкраданням наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів та прекурсорів, обладнання, 

призначеного для їх виготовлення (ст.ст. 308, 312, 313 КК України); 

3) кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним виробництвом, 

виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням, контрабандою, збутом 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та прекурсорів 

(ст.ст. 305, 307, 309–311, 320 КК України); 

4) кримінальні правопорушення, пов’язані із забезпеченням незаконного 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

(ст.ст. 306, 318, 319 КК України) [4, с. 473]. 

Як зазначає В.М. Шевчук, для встановлення причин та умов, що сприяли 

вчиненню кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом 

наркотичних засобів, як і всієї сукупності обставин, що встановлюється в процесі 

виявлення та розслідування кримінального правопорушення та триває 

безупинно, починаючи з моменту заведення оперативно-розшукової справи та 

закінчуючи справою кримінального провадження, потрібно використовувати 

весь комплекс оперативно-розшукових заходів і процесуальних дій. При цьому 

особливого значення набувають: візуальне спостереження, оперативно-технічне 

документування, оперативне впровадження в протиправну групу, проведення 

контрольованих поставок, огляд місця події, допити осіб, які виявили факти 

незаконного обігу наркотиків, допити підозрюваних і свідків, провадження 

судових експертиз тощо [5, с. 507]. 

Отже, проаналізувавши дане питання, ми можемо стверджувати, що на 

сьогодні запобігання та протидія наркотичним засобам та психотропним 

речовинам є одним із найголовніших завдань відповідних підрозділів 

Національної поліції, адже з кожним роком дана ситуація продовжує 

погіршуватися та набирати значних обертів, в результаті чого здійснення купівлі 

та продажу наркотичних засобів стає значно легше. 
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РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ НА УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ 

СТОЛІТТЯ У 2000-2010РОКАХ 

Освіта визначається як основа розвитку особистості, суспільства, нації 

держави, запорука майбутнього України; є визначальним чинником політичної, 

соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. 

«Освіта нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал 

суспільства і є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, 

забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і 

конкурентноспроможності держави на міжнародній арені [2, с. 2]. Інклюзивна 

освіта допомагає державі нарощувати потенціал, а не втрачати людський ресурс, 

а саме осіб з особливими освітніми потребами, задовільняє потреби населення та 

слугує соціальним ліфтом для малозабезпечених верств населення, які мають 

змогу працювати та жити достойним життям. 

Проблемі розвитку інклюзивної освіти присвятило праці такі вчені: 

В. Мілс, Т. Бут, Д. Деппелер, Д. Джонсон, В. Засенко, А. Колупаєва, Т. Сак, 

Т. Скрипник, Н. Софій, О. Таранченко, О. Федоренко, І.Луценко, В.Кобильченко 

І. Малишевська, А. Калиновська та ін. 

З 90-х років ХХ століття провідною по відношенню до людей з 

обмеженими можливостями визнано теорію включення – інклюзію. 

Передумовами впровадження інклюзивного навчання в другому тисячолітті є 

зарубіжні та вітчизняні законодавчі документи: «Конвекція ООН про права 
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дитини» (1989), ратифікована Україною в 1991 році, «Всесвітні декларації про 

освіту для всіх» (1990), «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей 

для осіб з інвалідністю» (1993) та Саламанська декларація (Іспанія, 1994), щодо 

навчання в інклюзивних закладах, Положення «Про навчання на індивідуальній 

формі» (1992), Закон України «Про освіту» (1999), Дакарська рамка дій (2000), 

Цілі тисячоліття, «Конвекція про права осіб з інвалідністю»(2006) та інші. 

Становлення України як суверенної, демократичної, соціальної держави, 

яка визначилася з інтеграцією в європейський простір (Болонський процес 

1999р.) зобов’язує розглядати вітчизняну освіту у двох аспектах: 

загальнонаціональному і з її орієнтацією на особистість, всебічне розкриття 

задатків і здібностей людини, задоволення особистих потреб і інтересів. 

Вирішувались проблеми з формуванням національної свідомості цілісної освіти, 

вбудовування освітньої системи в нові демократичні, ринкові та інші відносини, 

інтеграцією в європейський та світовий освітній простір, переглядом 

національної доктрини та парадигми реалізації освіти в Україні, гармонізації 

запозиченого міжнародного досвіду з національними традиціями. 

Відповідно до закону «Про загальну середню освіту» (1999) передбачено 

реалізацію принципів гуманізації та демократизації, методологічну 

переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, формування 

його особистісних компетентностей. Визначено типи загальноосвітніх та інших 

закладів [1, с. 363].  

Про підтримку осіб з інвалідністю свідчать створений у 1999 р. в м. Києві 

за ініціативою державної адміністрації Київський міський центр роботи з 

інвалідами, створена Спілка громадських організацій осіб з інвалідністю(1998), 

постанова від 12 жовтня 2000 року №1545 «Про схвалення Концепції ранньої 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів» та 16.11. 2000 року прийнятий закон 

«Про державну соціальну підтримку інвалідам з дитинства та дітей-інвалідів» 

(16.11.00 №2109-Ш). До речі, в концепції найперше в офіційних документах 

введено терміни «інтегроване навчання» та «інтеграція до загальноосвітніх 

закладів», задекларовано збереження сім’ї на противагу поміщення в інтернат та 
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перевага «інтеграції до учнівського колективу» над домашньою формою 

навчання. 

Інтегрування дітей з особливими потребами в загальноосвітній простір 

України, як один із напрямів гуманізації всієї освіти, що відповідав пріоритетам 

державної політики, визначено у «Національній доктрині розвитку освіти в 

Україні у ХХІ столітті» (2002р.) Наголошено на «особистісній орієнтації освіти; 

створенні рівних можливостей для дітей та молоді у здобутті якісної освіти; 

забезпеченні варіативності здобуття базової або повної загальної середньої 

освіти відповідно до здібностей та індивідуальних можливостей» [4;2].  

У системі МОН у 2000-х роках в Україні створено близько 40 навчально-

реабілітаційних центрів для дітей з порушенням психофізичного розвитку, 142 

спеціальні дошкільні заклади та 1200 спеціальних груп в дошкільних закладах 

масового типу, де перебуває близько 45 тисяч дошкільників. У підпорядкуванні 

Міністерства праці та соціальної політики функціонує 298 реабілітаційних 

центрів, з них 208 – центрів ранньої реабілітації дітей з порушеннями розвитку, 

90 – центрів медико-соціальної та професійно-трудової реабілітації. 

Реабілітаційні послуги діти та молодь з обмеженими можливостями здоров’я 

одержують в 46 центрах соціально-психологічної реабілітації, підвідомчих 

Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту [3; с. 34]. Така міжвідомча 

розпорошеність і підпорядкованість установ уповільнює розвиток інклюзії, адже 

вимагає узгодженої роботи всіх структур. Розбудова сегретаційних установ 

свідчить про розбудову спеціальної освіти, що також уповільнює розвиток 

інклюзивного навчання. Дослідження науковців Колупаєвої А., Таранченко О., 

Будяк Л. доводять, що учнів з особливостями розвитку в спеціальних освітніх 

закладах стає менше, і причинами цього стихійного інтегрування в 

загальноосвітні школи є соціально-економічна і сімейна кризи, відчудження між 

членами сім’ї, які змушені від’їжджати в пошуках роботи, низький рівень 

медичних послуг і неможливість діагностувати, лікувати і реабілітувати 

сучасними методиками дітей складних порушень, потреба у педагогічних 

знаннях батьків, зневіра між батьками і педагогами. 
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На Україні внаслідок реформування та затяжної економічної кризи 

кількість шкіл зменшилась в Полтавській, Донецькій, Волинській та збільшилася 

у м. Києві та Львівській, Рівненській областях. Порівнюючи з 1999 роком ліцеїв 

стало 296 (було 208), гімназій – 346 (було236), колегіумів – 34 (було 26). 

Контингент дітей-сиріт збільшується і проблему частково вирішують нові 

заклади-будинки сімейного типу. Наприклад для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування порівнюючи 1991 та 2001 рр. дитячі 

будинки збільшились з 40 до 91, загальноосвітні школи-інтернати – з 36 до 45, 

спеціальні загальноосвітні школи-інтернати – з 8 до 21 [1, с.369]. 

Вивчаючи історичні та економічні обставини тих часів, маємо згадати 

важкі економічні кризи, неотримання зарплат, звільнення вчителів. У 1998 р. – 

7,5 тис. у дошкільних і 34,5тис. у загальноосвітніх, у 1999 – 18,9. Доведення 

вчителів до зубожіння (2001 – 2002 рр. зарплатня вчителя становила 170 грн., а 

мала б 1100 грн.) та страйки (1998 – 1999 рр. страйкувало 165 шкіл і 60 тис. дітей 

не навчалися) [1; с.373]. На виконання закону «Про мови» (1991) заклади 

переходять на українську мову, але все ще є проблема забезпечення викладачами 

української мови та літератури, іноземної мови (яка вводиться з 2-го класу у 2002 

р). Є проблема з забезпеченням шкіл технічними пристроями (лише 15 % 

закладів забезпечені) та підключенням до мережі Інтернет (2002 р. – 3,5 % 

міських і 1,5 сільських шкіл). Це має велике значення з огляду на те, що наша 

країна стала відкритою для закордонних інновацій та отримання міжнародного 

досвіду. 

Інклюзія починає активно розвиватися з 2001 року завдяки 

Всеукраїнському експерименту на безоплатній основі за додаткове 

навантаження, але з отриманням величезного досвіду та розробкою нових 

законодавчих документів для впровадження інклюзивного навчання. Вона, на 

відміну від теорії нормалізації, визнає індивідуальні людські відмінності і 

ґрунтується на повазі до інакшості та лишає право на збереження певної 

автономії кожної соціально-суспільної групи. Також переносить акценти з 

медичних показників інвалідності, на піклування про осіб з психофізичними 
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порушеннями, захист та надання їм допомоги в адаптації до навколишнього 

середовища на реформування самого соціуму, що має прилаштовуватись до 

потреб кожного індивіда. 

У 2001 р. започатковано І етап науково-педагогічного експерименту 

«Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями 

психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх 

закладах» на період 2001 – 2007 рр. (наказ МОН №586 від 10 серпня 2001 року), 

науковим керівником якого було призначено заступника директора Інституту 

спеціальної педагогіки Засенка В. В. Відповідно до програми дослідження 

розроблено проєкт «Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з 

особливими потребами в загальноосвітніх(дошкільних) навчальних закладах». 

Результатами експерименту стали соціалізовані завдяки інклюзивному 

навчанню у 27 закладах 364 учні з особливостями психофізичного розвитку, 

задіяно 564 батьків, 464 педагогічних працівників, що пройшли курс «Залучення 

дітей з особливими потребами», створено програму підготовки вчителів 72 годин 

та тренінгів 18 – 36 годин. Створено 7 навчальних центрів в містах-осередках, 

дано 54 навчально-практичних тренінги на всеукраїнському і місцевих рівнях. 

Експериментальні заклади (5) архітектурно адаптовано, збудовані пандуси, 

здійснено реконструкцію вбиралень. З 2003 р. йде розробка методичних 

рекомендацій з питань змісту та технологій інтегрованого навчання, починається 

розвиток модельних центрів інклюзивної освіти для дітей з особливими 

потребами. На базі 4-х інститутів післядипломної педагогічної освіти в Полтаві, 

Львові, Івано-Франківську та Білій Церкві реалізовано проблемно-тематичні 

курси. Розроблено критерії та механізми оцінювання впливу експериментальної 

програми на учасників, а також проведено дослідження впливу інклюзивної 

моделі освіти на учасників проєкту, розроблено проєкт Положення «Про 

інтегроване/інклюзивне навчання», «Концепції державного стандарту 

спеціальної освіти» (2004). Визначено кількісний і якісний склад в 

експериментальних класах. Окреслено компенсаторно-корекційний зміст за 
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Державним стандартом «Спеціальної освіти», технології інтегрованого навчання 

і виховання (плани закладу та індивідуальні плани на кожну дитину) [3, с.34]. 

В 2002 році починає працювати міжгалузева комплексна програма 

«Здоров’я нації» (2002 – 2011) затверджена КМУ від 10 січня 2002 р. № 14 

(Розділ VII «Кращі можливості для інвалідів». 17 квітня 2002 року Указом 

Президента України № 347 затверджена Національна доктрина розвитку освіти 

«Про здобуття освіти дітьми з особливостями психічного і фізичного розвитку». 

Стартувала програма професійної реабілітації. У ці роки Комплексну програму 

освіти та фахової підготовки інвалідів, створення сприятливих педагогічних, 

психологічних, соціально-економічних, медичних, організаційних і правових 

умов і гарантій впроваджував університет «Україна». 

Доповнено і уточнено Закон України « Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» та «Про соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії»(2000); Закон «Про охорону дитинства» (2001), «Про соціальні 

послуги»(2003), «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (2005) – в якому вперше 

законодавчо визнано психолого-педагогічний супровід як необхідну умову 

успішної інтеграції в соціум дитини з обмеженими можливостями здоров’я [5, 

с. 53]. 

На виконання «Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою 

відсталістю» (затверджена розпорядженням КМ України 25.08.2004 р.) у систему 

освіти України залучено дітей з помірною розумовою відсталістю та дітей із 

складними комбінованими порушеннями розвитку, які вважалися 

«ненаучуваними». Науково-методичні засади та програмно-навчальні матеріали 

стосовно здобуття освіти такими дітьми розробляли науковці ІСП та МОН 

України у процесі проведення Всеукраїнського науково-педагогічного 

експерименту, на базі Богодухівського НРЦ Харківської області. 

Підтримуючи модель інклюзивної освіти, у 2008 р. було започатковано ІІ 

етап Всеукраїнського експерименту «Соціальна адаптація та інтеграція в 

суспільство дітей, які потребують корекції фізичного (або) розумового розвитку, 

шляхом запровадження їх інклюзивного навчання» (2008 – 2013 рр.) із 
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залученням 137 дітей. Основною метою стали завдання розробити 

концептуальні, змістові, методологічні засади моделі інклюзивної освіти у 

навчальних закладах різних типів для дітей дошкільного та шкільного віку у 

міській та сільській місцевостях. Стратегічною метою виступила мета 

формування нової філософії державної політики, суспільних відносин щодо 

дітей, які потребують корекції фізичного (або) розумового розвитку, як 

рівноправних громадян суспільства. Бачимо, завдяки підтримці держави на 

законодавчому рівні, інклюзивна модель навчання закріплюється в нашій 

національній цілісній системі освіти. 

Цей канадсько-український проект охоплював Львівську область та 

м. Сімферополь (Крим). Задля підтримки інклюзивної освіти створено мережу на 

підтримку інклюзії «Школа для всіх ». В 2009 році експеримент охоплював 16 

областей України, 39 класів (груп), 137 дітей (в 2001р. – 364 дітей) з 

порушеннями психофізичного розвитку. Порівнюючи два експерименти 2001 і 

2009 року ми бачимо, з якими труднощами відбувається розвиток інклюзивної 

освіти, а саме включенням дітей (за бажанням батьків) з різними нозологіями в 

освітній процес (бажанням шкіл приймати), що є наслідком радянської ідеології, 

поділеної на сфери впливу освіти. Адже і вчителі, і батьки важко сприймають 

інновації та зміни, особливо без вивчення особливостей, індивідуальних 

можливостей дитини та сім’ї, та з проблемами забезпечення спеціалістами в 

школах та невизначеністю щодо їх оплати. Кількість спеціальних навчальних 

закладів за період 2005 –2009 рр.з 380 зменшилась до 220 свідчить про розбудову 

іншого напряму, а саме інклюзивного навчання. 

Потужним поштовхом у розбудові інклюзивної освіти стало 

Розпорядження КМУ «Про затвердження планових заходів щодо запровадження 

інклюзивного і інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 

до 2012 року» від 3 грудня 2009 р. №1482. Наказом МОН України від 11.09.2009 

р. № 855 затверджено «План дій щодо запровадження інклюзивного навчання на 

2012 – 2014 роки», в якому зазначалося, що основним чинником розвитку 
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інклюзивного навчання має бути відповідна підготовка педагогів для роботи з 

особливими дітьми [5, с.148 ].  

24 вересня 2008 року Україною підписано Конвенцію про права осіб з 

інвалідністю, а 16 грудня 2009 Верховна Рада України ратифікувала її (але 6 

березня 2010 року вони набули чинності). У зв’язку з цим Україна внесла зміни 

в Закон «Про загальну середню освіту», згідно з якими діти з ООП отримали 

можливість здобувати середню освіту дистанційно, а також у спеціальних та 

інклюзивних закладах середньої освіти. Постановою від 29 червня 2009 р. № 784 

«Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 

маломобільних груп населення на 2009 – 2015 роки «Безбар’єрна Україна»» 

здійснено широке коло заходів у частині забезпечення безперешкодного 

середовища (транспорт, доступність, універсальний дизайн. Від 6 липня 2010 р. 

за № 2442-VII внесено зміни до закону України «Про загальну середню освіту» 

в частині функціонування спеціальних закладів та класів з інклюзивним 

навчанням, виокремлено новий тип загальноосвітнього закладу – інклюзивний 

навчальний заклад. Дані зміни зобов’язали надати обов’язкову дошкільну 

освіту дітям старшого дошкільного віку. У 2010 р. Міністерство праці та 

соціальної політики наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 3273 

доповнено «Класифікатор професій» посадою асистента вчителя. Підсумком 

величезної десятилітньої роботи впровадження інклюзивного навчання можна 

назвати Концепцію інклюзивної освіти – наказ МОН № 912 від 01.10.10 р. на 

виконання рішення підсумкової колегії Міністерства освіти і науки від 20 серпня 

2010 року (протокол № 8/1-2) та з метою реалізації державної політики щодо 

забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної 

освіти, інтеграції їх у суспільство. Щодо дітей з важкими нозологіями та 

виконання дій інтегрованого навчання затвердили положення про спеціальні 

класи  «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання 

дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних 

закладах» (наказ МОН від 09.12.2010 р. № 1224). Діти з особливими освітніми 
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потребами навчаються в них до 4 класу, потім за рішенням ПМПК переводяться 

на інклюзивне навчання до 5 класу або в інший освітній заклад за бажанням 

батьків.  

Водночас із стійким і постійним скороченням населення – демократичної 

кризи України, у ній неухильно зростає чисельність людей з інвалідністю, яким 

потрібна реабілітація та соціалізація. За 20 років (з 1990 по 2010) кількість 

повнолітніх і неповнолітніх осіб з інвалідністю збільшилась у нас майже удвічі 

– з 1,6 млн. осіб у 1991 році до 2,7 млн. у 2011 році (з них 165 тис. дітей з 

інвалідністю), і досягла 6 % загальної чисельності населення .  

На початок 2011 року чисельність інвалідів становила понад 2,6 млн. (5,7 

% населення), у 1993р. – 2,0 млн. (3,9 %). Кожен 18-й громадянин – людина з 

інвалідністю. Дітей з інвалідністю (віком до 18 років) – 157 тис.(93 тис. у 1993р.) 

Дітей дитячого віку з особливостями психофізичного розвитку – 12,4 %. 

Охопленим інклюзивним навчанням дітей у двох експериментах – 305, але це 

діти не тільки з інвалідністю, є діти з ЗПР. Залишається проблема навчання дітей 

з аутизмом, які вважаються ненаучуваними, хоча зарубіжні вчені володіють 

методиками та підходами до соціалізації та навчання таких дітей.  

Отже, впровадження інклюзивного навчання порушує низку проблем, які 

надто повільно вирішуються, наразі підтримується розвиток спеціальної освіти, 

зважаючи на низку законодавчих документів, хоча йде скорочення: з 411 шкіл-

інтернатів і шкіл соціальної реабілітації у 1990р. зменшились до 400 у 2009р., а 

чисельність  учнів у них – з 85 тис. до 66 тис. Середня наповнюваність закладу 

знизилась з 207до 165 учнів. Також збільшилася з 3,4 тис. у 2002р. до 5,0 тис. у 

2009 р. частка учнів-інвалідів та учнів з особливостями психофізичного розвитку 

в професійно-технічних навчальних закладах із 7,9 тис. у 2003р. до 16,6тис. у 

2009р. – студентів з інвалідністю у вищих навчальних закладах [6, c.48].  

Кількість громадян  у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  була малозмінною, а у 

ІІІ-VI рівнів акредитації порівнюючи з 2003-2004 рр. збільшився у 3, 6 разів, що 

свідчить про володіння правами, гарантованих Конституцією і відповідними 
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законами, але розуміємо, що через обмеження у здоров’ї вони не можуть 

повноцінно скористатися ними. 

Навчання студентів з ООП у ВНЗ здійснювалося за такими формами: 1 – 

організація окремих (спеціальних) груп за нозологіями(наприклад, з 

порушенням слуху); 2 – навчання спільно з студентами з типовим розвитком без 

спеціальної підтримки; 3 – навчання в єдиному потоці студентів з специфічним 

супроводом (допомога спеціально організованого підрозділу в структурі ВНЗ) і 

ця форма є інклюзивною та передбачає створення додаткових умов і є 

обмеженою; 4 – дистанційна форма навчання та екстернат. 

Цей етап розвитку освіти осіб з інвалідністю характеризується наданням 

рівних прав до рівних можливостей, напрямом від інституалізації (сегрегації) до 

інтеграції, а саме розширенням практики інтегрованого та інклюзивного 

навчання осіб ООП в дошкільних, середніх загальноосвітніх, професійно-

технічних та вищих навчальних закладах, забезпечення їх психолого-

педагогічним супроводом, відповідними підручниками, допоміжним 

навчальним обладнанням, сучасними комп’ютерними системами, корекційними 

заняттями, збільшенням уваги до ранньої діагностики і комплексної психолого-

медико-педагогічної корекції у розвитку дитини, посиленням корекційно-

розвивального компонента в оновленому змісті навчання дітей з ООП відповідно 

до державних стандартів і програм, розбудовою безперервної освіти, організації 

корекційно-компенсаторного навчання, наданням батькам можливості вибору 

форми і виду майбутньої освіти дітей. Існує проблема професійної підготовки 

фахівців інклюзивної освіти – це і обмеженість професій, відсутність 

профільного навчання, удосконалення  фахової підготовки дефектологів, 

створення консультаційних пунктів, запровадження інноваційних форм і 

технологій навчання осіб з особливостями психофізичного розвитку. 

Визнано, що інклюзивні школи є найефективнішим засобом, який гарантує 

солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з ООП та 

однолітками.  
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ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ КAТЕГОРІЙ 

«ДИТИНА», «МАЛОЛІТНЯ ОСОБА», «НЕПОВНОЛІТНЯ ОСОБА» 

В енциклопедичній літературі термін «дитина (діти)» та «неповнолітні» 

вживаються як ідентичні; термін «діти» трактується як особи, які не досягли 

повноліття, тобто віку, з яким закон пов’язує виникнення повної цивільної 

дієздатності. Отже, головною ознакою, яка відрізняє дитину від дорослого, є 

недосягнення віку вісімнадцяти років. 

Аналіз юридичної літератури свідчить, що наукове тлумачення даної 

категорії майже відсутнє. Професор З. В. Ромовська наголошує на тому, що 

міжнародні угоди визначають дитину через термін людська істота, але в Україні 

він викликає несприйняття, тому було вирішено змістити акценти: «дитиною є 

особа» [1, с. 135]. Але більшість науковців спираються на нормативне 

визначення поняття «дитина». 

Відповідно до статті 1 Конвенції ООН про права дитини, «дитиною» є 

кожна людська істота, яка не досягли 18-річного віку, якщо за законом, що 

застосовується до даної особи, вона не досягає повноліття раніше [2]. Закон 

України «Про охорону дитинства» у ст.1 визначає дитину як особу віком до 18 

років (повноліття), якщо згідно з законом, застосованим до неї, вона не набуває 

прав повнолітньої особи раніше [3]. Згідно з Цивільним кодексом України (далі 

ЦК України) з досягненням повноліття фізична особа набуває повної цивільної 

дієздатності [4]. До 18 років особа втрачає статус дитини, набуваючи повну 

цивільну дієздатність, якщо досягла 16 років і записана матір’ю або батьком 
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дитини, якщо вона працює за трудовим договором або бажає займатися 

підприємницькою діяльністю (ст. 35 ЦК України). Таким чином, слід 

констатувати, що на загально правовому рівні, а також у сфері цивільних 

правовідносин особи, які до досягнення повноліття набули повної цивільної 

дієздатності, втрачають статус дитини, бо вони за Конвенцією про права дитини 

«досягли повноліття раніше», а за Законом України «Про охорону дитинства» – 

«набули прав повнолітньої особи раніше». 

Застосування в законодавстві терміна «дитина» до осіб різного віку 

обумовило віковий поділ: дитина, яка не досягла чотирнадцяти років, та дитина 

у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років [5, с. 220]. Так ст. 6 Сімейного 

кодексу України(далі СК України) встановлює, що: 1) правовий статус дитини 

має особа до досягнення нею повноліття; 2) малолітньою особою вважається 

дитина до досягнення нею 14 років; 3) неповнолітньою вважається дитина віком 

від 14 до 18 років [6]. 

Відзначимо, що СК України термін «дитина» вживається винятково щодо 

осіб, які не досягли 18 років, а стосовно повнолітніх родичів першого ступеня 

споріднення уживається терміносполучення повнолітні дочка, син. Це видається 

дивним: СК України, який регулює відносини між членами сім’ї, головним 

критерієм для виокремлення категорії діти, визначає вік, а ЦК України та 

Конституція України, які регулюють правовідносини, насамперед, поза межами 

сім’ї – фактор кровного споріднення.  

На нашу думку, вказані відмінності в термінології можуть призводити до 

колізій у правозастосуванні, яких не повинно бути, адже норми ЦК України 

застосовуються до сімейних відносин у субсидіарному порядку, а норми 

Конституції визначають основні засади сімейно-правового регулювання. 
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Головою держави визнано необхідним активізувати боротьбу зі 

злочинністю, пов’язаною насамперед з бандитизмом, діяльністю незаконних 

збройних формувань, незаконним обігом вогнепальної зброї та інших засобів 



73 
 

ураження, бойових припасів, вибухових речовин, та посилити координацію 

заходів у цій сфері. Міністерству внутрішніх справ України разом із іншими 

органами державної влади вказано невідкладно вжити додаткових заходів щодо 

зниження рівня злочинності в Україні. Зауважимо, що виявлення латентних та 

розкриття неочевидних злочинів здійснювалось саме завдяки оперативно-

розшуковій діяльності. Враховуючи актуальність питання боротьби зі 

злочинністю, визначаємо для себе метою проведення аналізу окремих аспектів 

оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах для виявлення проблем з 

наступним виробленням пропозицій щодо їх вирішення.  

У нас ще в 1992 році було прийнято Закон України «Про оперативно-

розшукову діяльність» , у ст. 2 якого визначено поняття такої діяльності, що 

являє собою систему гласних і негласних пошукових, розвідувальних та 

контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та 

оперативно-технічних засобів. У ст.5 цього Закону надається вичерпний перелік 

підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, зокрема це 

кримінальна та спеціальна поліція [1,с.33]. 

В Кримінальному кодексі України злочинна організація визнана як 

найнебезпечніша форма співучасті. Згідно з цим в Особливій частині КК України 

передбачені статті, які встановлюють кримінальну відповідальність за створення 

й сприяння діяльності злочинних організацій (ст. 255 – 256 КК України). Також 

в КК України передбачена відповідальність за спеціальні види злочинних 

організації, які не ототожнюються із загальним поняття злочинної організації і 

мають свої специфічні ознаки. Це банди (ст. 257 КК України), не передбачені 

законом воєнізовані або збройні формування (ст. 260 КК України), терористичні 

групи та терористичні організації (ст. 258-3 КК України) [2, с. 131]. 

На жаль, в практиці Національної поліції України існують певні проблеми, 

пов’язані з аналітичним забезпечення оперативно-розшукової діяльності в сфері 

боротьби з організованою злочинністю. Це пов’язано з :  

відсутністю в структурі Національної поліції України єдиного оперативного 

підрозділу, до компетенції якого б відносилися питання боротьби з 
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організованою злочинністю; відсутністю діючих баз даних пов’язаних із 

діяльністю лідерів та учасників злочинних організації;  неналежним рівнем 

аналітичної діяльності в оперативних підрозділах Національної поліції України; 

недосконалістю законодавства в сфері інформаційно-аналітичного забезпечення 

оперативно-розшукової діяльності [3, с.303]. 

Так, на разі в Національній поліції України триває процес впровадження 

моделі Intelligence Led Policing (поліцейська діяльність керована аналітикою). 

Основою такої діяльності є аналіз процесів та явищ, які відбуваються в 

кримінальному середовищі, та результатів їхньої злочинної діяльності з метою 

виявлення злочинних зв’язків та закономірностей. Тому, в країнах 

Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки використання 

кримінального аналізу є пріоритетним напрямком діяльності правоохоронних 

органів. 

Кримінальний аналіз – це не тільки ефективний метод розкриття злочинів, 

а й визнаний у всьому світі метод оперативно-розшукової профілактики 

вчинення злочинів. 

 До прав оперативних підрозділів необхідно віднести можливість 

здійснювати інформаційно-аналітичне прогнозування оперативної обстановки та 

криміногенної ситуації,а також право на кримінальний аналіз інформації, яка 

наявна в існуючих базах даних та в ресурсах мережі Інтернет. 

 Окрім законодавчого та організаційного (створення єдиної системи 

оперативних та аналітичних підрозділів в системі Національної поліції) 

необхідно впроваджувати новітні методики боротьби з організованою 

злочинністю у зв’язку із значним зростанням проявів таких форм злочинної 

діяльності. 

На разі визначення і дослідження структурних ознак злочинних 

організацій повинно стати пріоритетним завдань судової та правоохоронної 

системи України. Одним із напрямів, що допоможе комплексно вирішити дане 

питання, є впровадження в діяльність правоохоронних органів методології 

SOCTA («Оцінка загроз тяжких злочинів та організованої злочинності»). 
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 Методологію SOCTA було розроблено Європолом спільно з групою 

експертів з оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності. Метою 

SOCTA є: 

– аналіз характеру або типу загроз ОЗУ; 

– аналіз сфер впливу тяжких злочинів та організованої злочинності; 

– аналіз аспектів загроз ОЗУ та сфер злочинності в залежності від регіону; 

– визначення найбільш загрозливих ОЗУ, кримінальних сфер впливу в 

залежності від регіону [4, с.77]. 

Спеціальні відповідні фактори злочинності беруться до уваги 

правоохоронними органами з метою попередження злочину. 

Ідентифікація та опис факторів, пов’язаних зі злочинністю, дозволяє краще 

зрозуміти поточні і майбутні можливості чи перешкоди для ОЗУ. 

 Використання факторів, пов’язаних зі злочинністю, не націлено на 

забезпечення повноцінного сценарію або іншого типу майбутнього аналізу, але 

забезпечують розуміння поточних умов і основних змін, які можуть відбутися в 

навколишньому середовищі [5, с. 400]. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Прагнення України інтегруватися до Європейського союзу вимагає 

забезпечення усіх можливостей захисту приватної власності. Проте цим 

поняттям охоплюється не лише матеріальні речі, як ми звикли відображати їх у 

своїй уяві, я й нематеріальні об’єкти, ті, які можуть бути створені людським 

розумом і потребують належного захисту та охорони на рівні із іншим майном. 

Проблема правого нігілізму у сфері інтелектуальної власності 

досліджувалась багатьма вченими, адже порушень з боку суб’єктів права на 

території нашої держави є більш, ніж достатньо. Результати соціальних 

опитувань показують, що українці дуже мало обізнані у правах, що стосуються 

сфери захисту прав інтелектуальної власності. Імовірно, це пов’язано із 

відсутністю необхідних навчальних дисциплін у закладах середньої освіти, а 

також і у більшості вищих навчальних закладах, наявні спеціальності яких не 

пов’язані із юриспруденцією. Також існує і історичний аспект. Пов’язаний він 

передусім із радянськими ідеологіями, які нівелювали можливість особи 

володіти приватною власністю, пригнічували індивідуалізацію, принижували 

честь і гідність людини, яка намагалася виділитися із сірої маси та створити щось 

творче та особливе. 
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Наведені чинники і сприяли подальшому активному порушенню прав 

інтелектуальної власності на теренах нашої держави, які стали наслідком 

необізнаності населення в необхідності врегулювання даних правовідносин. 

Постає гостра необхідність висвітлення проблематики необізнаності 

населення у сфері інтелектуальної власності не лише в закладах освіти, а й на 

державному рівні. Так, до прикладу, деякі із обласних державних адміністрацій 

в Україні проводили семінари для суб’єктів підприємництва на тему: «Порядок 

використання об’єктів інтелектуальної власності в Україні. Правова 

відповідальність за порушення авторського та суміжного права». Вважаю дану 

просвітницьку діяльність держави неабиякою допомогою підприємцям, адже 

такі заходи допоможуть уникнути можливих репутаційних та фінансових 

ризиків, з якими часто стикається українських бізнес при здійсненні своєї 

діяльності. На місцевому рівні, ситуацію можна вирішити за допомогою 

створенню координаційних рад при виконавчих комітетах міських рад.  

Варто зауважити, що на законодавчому рівні Україна, як держава, сприяє 

максимальному правовому врегулювання відносин у сфері інтелектуальної 

власності. Прикладом підтвердженням слів, наведених вище, є існування 

постійного діалогу щодо інтелектуальної власності між Україною та ЄС. 

Функціонування даного Діалогу з права інтелектуальної власності передбачено 

положеннями розділу IV Угоди про асоціацію з ЄС. Ще у квітні 2006 року в Києві 

відбулася перша зустріч між представниками, яка дозволила обидвом сторонам 

обмінюватись інформацією щодо багатосторонніх та двосторонніх питань у 

сфері прав інтелектуальної власності, національного законодавства та практики 

в цій галузі. Дані заходи допомагають виявляти недоліки та надати пропозиції 

для вдосконалення вітчизняного законодавства, яке слугує надійною базою для 

захисту наших прав. 

Таким чином, можемо зробити висновки, що діяльність держави відіграє 

неабияку роль у формуванні розуміння населенням правовідносин, які 

виникають у сфері інтелектуальної власності. Додаткова організація 

різноманітних просвітницьких заходів на місцевому рівні сприятиме 
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формуванню суспільної думки «зсередини», закарбує цінності і принципи щодо 

використання чужої приватної власності та розпорядженню, захисту і охороні 

власних створених об’єктів. Введення навчальних дисциплін, що стосуються 

предмету вивчення права інтелектуальної власності у середніх і вищих 

навчальних закладах також дозволить майбутньому поколінню усвідомлювати 

цінність результатів власної розумової діяльності. Сподіваємось, що саме такі 

методи вплинуть на зменшення інтелектуальних правопорушень та виведуть 

Україну в ряд провідних правових держав світу. 
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СЕКЦІЯ: Історія та археологія 

УДК 93 

МАЗУРАНЧИК ЗОРЯНА ФЕДОРІВНА , 

мол. наукова співробітниця 

Національного заповідника «Замки Тернопілля» 

м. Збараж, Україна 

ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ВИВЧЕННЯ ЛІТОПИСНОГО 

ЗБАРАЖА 

Дослідження історії населеного пункту, та його оборонно-

фортифікаційних об’єктів у більшій мірі залежить від об’єктивності аналізу 

історичних джерел. Так, історія городища «Збараж» є надзвичайно фрагментарна 

та скупа. На сучасному етапі варто взяти до уваги сучасних істориків та 

краєзнавців, котрі досліджували історію та писали про дане городище. Серед 

таких варто виділити наступних: археолога, історика Марину Ягодинську, котра 

проводила археологічні розкопки на так званій Замковій горі, та після цього нею 

було написано ряд наукових статей на цю тему [1, с.  92], [2]; вченого, археолога, 

співробітника Інституту українознавства імені І. Крипякевича Національної 

Академії наук України, кандидата історичних наук Михайла Филипчука; 

вченого, археолога Наталію Білас та її матеріали розкопок монастиря Святого 

Онуфрія, що знаходився на території Літописного Збаража [3]; ще раніше 

територію Літописного Збаража, а саме Бабину гору, досліджував білорусько-

польський археолог Адам Кіркор [4]. Із місцевих краєзнавців дану тему 

досліджували Анатолій Малевич, Олег Мандрик та Тетяна Федорів, Володимир 

Чайка, Микола, та Володимир Данилейки. Анатолієм Малевичом було написано 

ряд статей в періодичних виданнях, а також книги присвячі Збаражчині, серед 

яких нашій темі присвячені «Літопис землі Збаразької» історичний документ, в 

якому автор намагається відтворити сиву давнину і теперішні часи мовою дат, 

подій, фактів і осіб [5], «Неопалима купина» [6]; Тетяною Федорів та Олегом 

Мандриком написано історико-краєзнавчий нарис про минуле міста Збаража 
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«Збараж: погляд крізь віки» [7]; Володимиром Чайкою була видана книжка по 

історії Збаражчини «Збаразький замок – науково-популярне видання» [8]; 

Миколою та Володимиром Данилейками, Наталією Ганусевич написано та 

опубліковано ряд статей на цю тематику. 

Традиційно в джерелах фігурує три основних дати, під якими згадується 

городище і фортеця у Старому Збаражі.  

• 1211 р. – перша писемна згадка в Галицько-Волинському літописі; 

• 1474 р. – напад татар під керівництвом хана Айдори. 

• 1589 р. – напад на Волинь татар. Також під цією датою ми маємо 

інвентар Старозбаразької фортеці. 

Вперше місто Збараж згадується у літописі під 1211 р., як центр волості у 

складі Галицько-Волинського князівства. Після смерті Галицько-Волинського 

князя Романа Мстиславича під Захвихвостом у боротьбі з поляками 19 червня 

1205 р., за ці землі почалася міжусобна боротьба.  

Як зазначає Наталія Яковенко, Роман Мстиславович був троюрідним 

братом угорського короля Андрію ІІ та Лєшку Білому. Перший по лінії своєї баби 

Єфросинії, дочки київського князя Мстислава Володимировича, другий – по 

матері Олені Ростиславні Зноємській, що доводилася Романові тіткою [9, с. 101].  

По смерті Роман залишив двох малолітніх синів: чотирирічного Данила та 

дворічного Василька. Романова вдова княгиня Анна, заручившись підтримкою 

угорського короля Андрія ІІ Арпада, була визнана боярами регентом при 

малолітньому Данилові, але  втримати влади не змогла. [10, с. 100]. Галицько-

Волинський літопис оповідає: король «… прийняв Данила як милого сина 

свого…»[11] і поставив угорську залогу в Галичі. Відтоді Андрій почав 

титулувати себе «королем Галичина та Волині». 

Після загибелі Романа між угорським королем Андрієм та польським 

князем Лєшком була укладена угода про підтримку династичних прав його синів, 

якої формально вони дотримувалися, точніше, вдавали, що дотримуються. 

Обидва государі демонстративно піклувалися про династичні права Данила [12, 

с. 172]. 
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У Галицько-Волинському літописі записано під 1211 р.: «…Та все-таки 

Лешко не зміг взяти Галича і пішовши, пустошив він довкола Теребовля, і 

довкола Моклекова, і Збаража, а Биковен узятий був ляхами і руссю. І взяв він 

здобич велику, і вернувся в Ляхи…» [13]. Із вище перерахованих історичних 

фактів випливає те, що на той час Лєшко прийшов на Галицько-Волинські землі 

не загарбати та пустошити їх, а допомогти Данилові утвердитися на троні, та 

вигнати з цих територій знахабнілих бояр. В історіографії давно точиться 

дискусія з проблеми взаємин між князями та боярами в Галичині впродовж 

останніх десятиліть XII – першої половини XIII ст. Безумовно, що в цьому краї 

зазначені взаємовідносини мали гострий і часом безкомпромісний характер. І в 

них, на чому необхідно особливо наголосити, не тільки боярство, а й князівська 

верства показали достатню власну могутність.  

Що стосується тодішніх власників міста Збаража, то виходячи з того, що 

Лешко прийшов на наші землі звільняти їх від бояр, для того щоб віддати владу 

в руки Данилу, можна припустити те, що і наше місто на той час було у власності 

тих же бояр. Щодо першої писемної згадки про Збараж, то можна переконатися, 

що дане писемне джерело вказує не на час його заснування, а вже на існування 

древнього города. Який саме на той час входив до Теребовлянського князівства 

і, в подальшому, до Галицько-Волинської держави. Збараж являв собою 

адміністративно-фіскальний центр прикордонних територій Теребовлянського 

князівства та Галицько-Волинської держави на території етнографічної 

Галичини, оскільки знаходився на південь від вододілу рік басейнів Дністра 

(Серет, Стрипа, Збруч, Золота Липа і т.д.) і Дніпра (Горинь, Вілія, Слус…). Межі 

Теребовлянського князівства встановлено за дослідженням Л. Городиського та І. 

Зінчишина [14, с. 22-23]. 

Який вигляд мало місто на той час невідомо, оскільки не збереглося 

жодного історичного джерела котре б дало змогу відповісти на це запитання. 

Імовірно,  в першій половині ХІІІ століття Збараж, як і більшість давньоруських 

міст, згаданих у літописах, не відзначалося великими розмірами та великою 
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кількістю населення. Це було удільне князівство, котре залежало від Галицько-

Волинського [15, с. 2]. 

Водночас Збараж був так званою військовою фортецею. Єдиною реальною 

можливістю зміцнення давньоруських кордонів в епоху ранньофеодальної 

держави було будівництво укріплених поселень – «городів» [16, с. 2]. 

Характерним представником цієї групи прикордонних фортець вважається 

літописний Збараж. 

Його оборонна міць залежала як від природних умов, так і штучних 

укріплень. Місцевість, на якій був закладений Збараж, повністю відповідала 

тогочасним умовам для поселення людини і захищала від нападу ворогів. Як 

підтверджують археологічні розкопки, основну складову частину оборонної 

системи давньоруського Збаража становили вали і рови. Кам’яних укріплень 

місто в ХІІІ століття ще не мало [17, с. 92]. 

Наступним цікавим фактом в древній історії нашого міста є події 1474 

року. Першоджерелом, що описує ці події, можна вважати «Історію Польщі» 

(Annales sen cronicae incliti rcgni Poloniae Opera) написану Яном Длугошем. У ній 

йдеться, що за панування Казимира Ягелончика, «…татари під керівництвом 

Айдора, Гаджігірея (ориг. - Hadżigereja) сина, нікчемною зграєю, що налічувала 

заледве сім тисяч легкоозброєного люду, зненацька напали на Русь і Поділля десь 

біля дня Св. Івана Хрестителя (24 червня – тут і далі – примітка авторів) і околиці 

Кам’янця, Галича, Глинян, Дунаєва, Гологор, Збаража вогнем, різаниною і 

всякими іншими лихами спустошили...Замок Збараж здобутий, княжна в ясир 

взята; сам князь Іван дивлячись на орду, що вдирається до замку і неволю 

своєї жінки, озброївся серцем Самсона і влаштувавши двом синам і двом 

дочкам втечу, сам з цілою дружиною своєю та великою кількістю татар, які 

вже були замок і вежу його опанували, спалив себе і в попелі похований. Був 

вже в полоні його молодший син, але коли його вели до татарського обозу, 

один з хлопів товстий і відважний русин повалив трупом ординця, котрий 

його проводив і звільнив його з неволі. Смерть цього татарина (а це був один з 

перших панів), розляглася в обозі орди великим плачем і голосінням» [18, с. 574-
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575]. 

Повністю наведений уривок з «Хроніки» Я. Длугоша, яка описує події до 

1480 р., є єдиним першоджерелом про ці події 1474 р. і наступні хронікарі мали 

б або його повністю переповідати, або викладати у скороченому варіанті. Однак, 

Мартин Бельський у «Хроніці Польській», зазначає: «Здобули на той час і 

Збараж, на якому Ян був князем/ де татари взяли його жінку в неволю з 

наймолодшим сином/ а з двома синами, а також дочками батько ледве втік/ 

пробившись через неприятеля/ і замок запаливши» [19, с. 462]. Переповівши 

перед тим історію про пограбування навколо Кам’янця, Дунаєва, Галича і т.д., 

чисельність орди, кількість ясиру тощо, хронікар деталізує захоплення Збаража. 

Важливо, що наводиться ім’я князя в Збаражі – Іван (в польському оригіналі – 

Ян), а також описується доля його родини. За М. Бельським, дружина з 

наймолодшим сином потрапила в полон, а батько з двома синами і дочками 

(кількість яких не подається), підпаливши замок, вирвалися через 

неприятеля на волю. 

Ми свідомо не брали до уваги «Трактат про дві Сарматії» (Tractatus de 

duabus Sarmatiis), виданий Матвієм Мєховським у 1517 р., оскільки, в ньому 

лише побічно згадується про події 1474 р., а про ім’я князя Збаразького та долю 

його сім’ї взагалі не йдеться [20, с. CCCXXXVII]. 

Особливо цікавим на трактовку оригіналу Я. Длугоша є «Польська 

хроніка» Мартина Кромера 1611 р. В якій йдеться, що «… на той час випадає 

звістка, що Поділля і Русь татари під керівництвом царика Айдора Ецигеєвого 

сина йдуть для спустошення поспішаючи… що тільки 7 тисяч татар і то легко 

озброєних всі коло Кам’янця, Галича Глинян, Дунаєва, Гологор і біля Збаража 

охопили близько 100 миль в довжину і 30 миль в ширину, палили, вбивали і без 

великого опору спустошили. Багато смертних заставши на польових роботах 

як скотину було забрано у поганську неволю. Містечко Литвинів спалено, замок 

в Збаражі здобуто, в якому князь Іван, або Ян вкритий вогнем згорів: жінку 

його і одного з трьох синів наймолодшого захоплено і в неволю відведено» [20, 

с. 1253]. 
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«Хроніка Стрийковського» (Kronika polska litewska żmodzka i wszystkiej 

Rusi Kijowskiej, Moskiewskiej, Siewierskiej, Wolhinskiej, Podolskiej, Podgorskiej, 

Podlaskiej etc…) описуючи ці події, взагалі не згадує в переліку захоплених міст 

Збаража і не подає жодних відомостей про сім’ю князя Збаразького. 

Проаналізувавши тексти хронік, що описують подію, потрібно провести 

наступні узагальнення: 

- в 1474 р. замок у Збаражі і місто було захоплене татарами під 

керівництвом царевича Айдори; 

- князь Іван (Ян) Збаразький, влаштувавши втечу двом дочкам і двом 

синам, підпалив замок і згорів разом з своїми дружинниками і 

татарами, що вже були в замку, а дружина з наймолодшим сином 

потрапила в полон (останній був визволений невідомим русином). 

В результаті консультацій з професором Леонтієм Войтовичем, стосовно 

історичної особи кримського хана Хайдар-Гірея, та його участі у поході 1474 р. 

вдалося встановити, що: 

• Хайдар-Гірей (Айдер-Гірей) після приходу до влади молодшого 

брата Менглі-Гірея за домовленістю з генуезцями утримувався у їх фортеці 

Солдаї (Судаку). Після захоплення Кафи і Солдаї турками і зміщення 

Менглі-Гірея у 1475 р., він короткий час знову був кримським ханом, але 

у 1476 р. програв братові Нур-Девлєт-Гірею і втік до Києва. 

• Звідти у 1479 р. Хайдар перейшов на службу до московського князя. 

Помер на Білоозері у 1487 р., куди був засланий. В Литву та Москву цей 

оглан (царевич), звичайно, переходив із невеликим загоном своїх нукерів 

та уланів. З часів Вітовта Литва приймала ординців на службу як дрібну 

шляхту; 

• Хайдар-Гірей не міг очолювати жодного походу на Поділля у 1474 

р., бо сидів тоді як почесний в’язень у консульському замку у Судаку. Не 

міг він напасти на Поділля і у 1475 р. і, тим більше, у 1476-1479 рр., коли 

перебував  на литовській службі; 
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• М. Кромер і М. Бельський черпали інформацію з Я. Длугоша, а в 

останнього фактичних та хронологічних помилок було дуже багато, в т. ч. 

і зроблених спеціально.  

• можна припустити, що або Я. Длугош скористався невірними 

чутками, або ж виправою командував не оглан (царевич), а котрийсь з 6 

беїв, який міг мати ім’я Айдер (Хайдар) чи близьке по звучанню; 

• польські джерела у більшості випадків називають керівників таких 

походів ханами або царевичами. Для хана 7 тис. війська надто мало, навіть 

для царевича. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ 

У сучасному світі туризм проник в усі сфери життя суспільства, він є 

одним із найважливіших факторів економіки багатьох країн, тому недоцільно 

розглядати туризм лише як відпочинок або подорож. Туризм − це сукупність 

відносин, подій, явищ, які супроводжують тимчасовий від’їзд людини до інших 

країн або регіонів з метою відновлення, відпочинку та саморозвитку, а в’їзний 

туризм – це навпаки, в’їзд іноземців на територію держави. Будь-яку людину, яка 

здійснює таку подорож, називають туристом або мандрівником.  

Саме в’їзний туризм мав останні роки (не враховуючи 2020/2021 роки 

початку та продовження всесвітньої пандемії) дуже значний вплив на економіку 

України і надає наступні переваги: 

− прибуття іноземців в нашу державу забезпечує додаткове вливання 

іноземної валюти, що забезпечує зростання доходів населення; 

− зростання валового національного продукту (ВНП); 

− зростання рівня зайнятості населення через появу нових робочих місць; 

− розвиток інфраструктури країни; 

− можливість розвитку функціонування підприємств малого бізнесу; 

− розвиток інших галузей господарства: сільського господарства, 



88 
 

будівництва, торгівлі і т.п.  

В’їзний туризм також тісно пов’язаний із прямими іноземними 

інвестиціями в економіку країни. Крім того, завдяки в’їзному туризму та 

достатньому фінансуванню цієї галузі стрімко розвивається інфраструктура, 

наприклад транспортна, що в майбутньому надасть можливості економічного 

зростання не лише туристичної галузі [1]. 

Кількість іноземних туристів, які в’їжджають останні роки на територію 

України з метою туризму, представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Країни, громадяни яких найчастіше відвідують Україну (тис. 

осіб) [4] 

 

Лідерами за кількістю в’їздів іноземців до України історично залишаються 

прикордонні країни, частка яких з 2016 року поступово зменшується з 85,5% до 

80,7 %, що, серед іншого, пояснюється введенням з 01.01.2018 року змін до 

Митного кодексу України, що значно обмежують безмитний перетин товарів 

через кордон.  

№ 
п/п Країна 6-2016 6-2017 6-2018 6-2019 6-2019/ 

6-2018, % 
1 Молдова 1 986,8 2 013,2 1 949,6 1 795,5 -7,9 

2 Білорусь 674,9 1 048,0 1 064,5 909,6 -14,5 

3 Росія 596,2 620,3 645,3 623,6 -3,4 

4 Польща 555,5 553,0 532,4 513,5 -3,5 

5 Угорщина 581,3 608,0 447,4 417,3 -6,7 

6 Румунія 374,8 400,6 354,8 353,7 -0,3 

7 Словаччина 206,7 168,9 151,8 127,7 -15,9 

8 Туреччина 87,8 115,5 134,2 125,8 -6,2 

9 Ізраїль 76,5 99,9 125,7 121,0 -3,8 

10 Німеччина 70,5 87,6 98,7 115,9 17,5 

11 США 61,7 71,6 80,5 85,1 5,6 

12 Великобританія 29,9 35,4 57,2 58,8 2,7 
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На фоні зменшення у І півріччі 2019 року прикордонного обміну у 

порівнянні з І півріччям 2018 року, спостерігаються якісні зміни в структурі 

в’їзного туристичного потоку з неприкордонних країн. Так досягнуто суттєвого 

зростання потоків з: Литви – на 32,0%, Латвії – 18,1%, Німеччини –17,5%, 

Канади – 11,4%, Китаю – 11,1%, а також продовжується тенденція зростання 

потоків туристів з: Франції – 6,0%, США – 5,6%, Чехії – 5,6%, Італії – 3,9%, 

Великобританії – 2,7%, Болгарії – 2,4% та відновився потік туристів з Грузії – 

4,5%.  

Туристичний ринок з кожним роком зростає і розвивається, ас-сортимент 

пропозицій на ньому стає все більш різноманітним, разом з цим зростають і 

професійні навички працівників туристичної сфери, що збільшує 

конкурентоспроможність фірм. Тож не дивно, що в Україні в’їзний туризм 

динамічно розвивається, так як: по-перше, наша країна володіє великою 

кількістю унікальних туристичних ресурсів, які користуються попитом серед 

іноземних громадян, є привабливою і цікавою туристською зоною. А саме, 

завдяки величезній кількості сучасних та історичних міст з різноманітною 

архітектурою, чудових пейзажів на всій території нашої країни; по-друге, 

культура українського народу відома по всьому світу, в тому числі завдяки 

численним мігрантам, які проживають у багатьох країнах світу [3]. 

В’їзний туризм в Україні розвинений, але все-таки не так успішно, як в 

інших країнах. Можна сказати, причиною цього можуть бути: 

− візові проблеми (висока вартість, довгі терміни її видачі); 

− недостатньо комфортні умови проживання для туристів (якість послуг у 

готелях в Україні набагато відрізняється від зарубіжних); 

− приділяється мало уваги сервісному обслуговуванню клієнтів (більшість 

перспективних для іноземних туристів курортів не відвідуються тільки тому, що 

персонал в даній туристській зоні, наприклад, не володіє іноземними мовами або 

їх поведінка є неввічливою по відношенню до відпочиваючих, а це відіграє дуже 

важливу роль); 

− відсутність реклами привабливості України на зарубіжних ринках; 
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− слаборозвинена сувенірна торгівля. 

Проте, для усунення цих причини, необхідно зробити певні якісні кроки, а 

саме оптимальне управління кадрами, поліпшення кваліфікації персоналу, 

надання іноземцям комфортного інформаційного туристичного середовища та 

т.і. Таким чином, якщо серйозно поставитися до даної проблеми, то цілком 

можливо вивести український туристичний ринок на більш високий рівень. Це 

важливо, оскільки добре розвинений в’їзний туризм впливає не тільки на 

економіку, а й підвищує авторитет нашої країни на міжнародних ринках. 
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ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО 

ЖИТТЯ 

Фінансова грамотність поступово стає однією з умов фінансової 

незалежності людей і запорукою їх успіху в сучасному світі. Актуальність 

проблеми низького рівня фінансової грамотності людей особливо загострилася в 

останні десятиліття, у зв’язку з поглибленням процесів глобалізації світової 

економіки і світових фінансів і вкрай важлива для українського суспільства, має 

ряд об’єктивних причин: 1) нестійкість української економіки на загальному тлі 

зростання політичної нестабільності та військового конфлікту на Сході; 2) 

зростання боргових зобов’язань України на внутрішньому і зовнішньому ринках; 

3) ускладненням фінансових ринків і появою нових фінансових продуктів і 

послуг. До того ж, слід також відзначити, що фінансова грамотність поряд з 

підприємницькою компетентністю є ключовими компетентностями людини 21 

століття, задекларованими Європейською комісією в 2006 р Це положення 

знайшло своє відображення і в новому Законі України «Про освіту» (ст.12) [2]. 

У зв’язку з цим, в українських школах в рамках положень «Концепції Нової 

української школи» (2016 г.) впроваджена. навчальна програма курсу за вибором 

«Фінансова грамотність» для учнів 10, 11 класів [1]. Поняття і структура 

фінансової грамотності. Фінансова грамотність – рівень знань і навичок в галузі 
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фінансів, раціональному плануванні бюджету і його управлінні, а також про 

способи накопичення і вкладення власного капіталу. Фінансова грамотність 

включає 4 ключові складові: 1. Раціональне планування бюджету та облік 

доходів і витрат. Огляд літератури про способи набуття фінансової незалежності 

дозволив сформулювати ідею про те, що саме вміння ефективного планування і 

управління своїми фінансовими потоками є ключовим навиком здобуття 

фінансової стабільності. Однією з найпоширеніших думок, які можна зустріти в 

різних джерелах є думка про те, що шлях до фінансової свободи полягає саме з 

набуттям досвіду оптимізації своїх витрат: «Чи не ваші доходи, але економія 

зробить Вас багатим» [3, с.122]. Другою складовою фінансової грамотності, на 

мій погляд, є правильне ставлення і переконання щодо грошей і багатства. Всі 

ми не раз чули про типові установки в нашій свідомості по відношенню до 

грошей, наприклад: «гроші – це зло», «гроші – це важко», які за своєю суттю є 

обмежуючими і не дають можливості реалізуватися внутрішньому потенціалу 

людини. Ці установки не відображають справжнє «Я» людини і як правило 

формуються під впливом суспільства, батьків і т.п. Всі вони означають 

підвищену концентрацію, прив’язку і зайву увагу людей до грошей. Тому, 

більшість гуру успішного життя проповідують в першу чергу, зміну ставлення 

до грошей, усунення негативних переконань щодо багатства і генерацію 

правильного мислення щодо грошей і фінансів. Третьою основою фінансової 

грамотності є взаємодія й співпраця з різними інститутами фінансового ринку: 

банками, страховими компаніями, брокерами і т.п. Дуже важливо навчитися 

грамотно застосовувати у своєму житті різні фінансові інструменти і продукти, 

які пропонують ці організації. На сьогоднішній день, існує чимало IT-продуктів, 

послуг, всіляких додатків, які дозволяють ефективно управляти своїми 

фінансами. Наприклад, додаток Monefy, дає можливість планувати свій бюджет 

і вести облік своїх витрат. Різні банкінг-послуги типу «Скарбничка» дозволяють 

легко і непомітно економити гроші. І нарешті, четвертою складовою фінансової 

грамотності є знання про організацію пасивного доходу і інвестування. Слід 

враховувати, що інвестування завжди пов’язано з певними ризиками. Тому для 
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грамотного інвестування необхідно оволодіти відповідними принципами 

диверсифікації фінансових ризиків. Таким чином, навички ефективного 

управління фінансами відкривають можливості до набуття фінансової 

незалежності. 
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АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я 

Громадське здоров’я вважається віддзеркаленням соціально-

економічного, екологічного, демографічного і санітарно-гігієнічного 

благополуччя будь-якої країни, одним із соціальних індикаторів суспільного 

прогресу, важливим чинником, який впливає на якість та ефективність трудових 

ресурсів країни. Під охороною здоров’я необхідно розуміти систему заходів, 

спрямованих на забезпечення збереження та розвитку фізіологічних і 
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психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності 

людини. 

Загальною декларацією прав людини 1948 року проголошено, що кожна 

людина має право, зокрема, на такий медичний догляд та необхідне соціальне 

обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її 

самої та її сім’ї [2, с. 2]. Аналогічні положення закріплені в низці інших загальних 

та регіональних міжнародно-правових актів у сфері прав людини. 

З огляду за зазначене, питання юридичного забезпечення медичної 

діяльності характеризуються підвищеною актуальністю, оскільки під час 

надання медичної допомоги нерідко зачіпаються права і свободи людини. 

Законодавство України про охорону здоров’я базується на Конституції 

України та складається із Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» та інших прийнятих відповідно до них актів законодавства, 

законодавчих та підзаконних, що регулюють суспільні відносини у сфері 

охорони здоров’я.  

Зокрема, статтею 3 Конституція України визначено, що людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю[1, с. 1]. 

Згідно зі статтею 49 Основного Закону кожен має право на охорону 

здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я 

забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, 

медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює 

умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного 

обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична 

допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути 

скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності, 

забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя. 

У розвиток цієї норми ухвалено низку законів, зокрема фундаментальний 

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», та 

підзаконних відомчих актів. 
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Вказаний Закон – є зведеним, консолідованим законодавчим актом, який 

комплексно охоплює найважливіші відносини галузі охорони здоров’я, виконує 

роль базового системоутворюючого законодавчого акта, на якому грунтується 

законодавство про охорону здоров’я. 

Слід зазначити, що цей Закон визначає правові, організаційні, економічні 

та соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулює суспільні відносини у 

цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, 

високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення 

факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження і зниження 

захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості [3, с. 1]. 

Політика держави у сфері охорони здоров’я базується на принципах, які і 

отримали своє закріплення у Основах законодавства України про охорону 

здоров’я, зокрема: 

• охорона здоров’я визнається пріоритетним напрямом діяльності 

суспільства і держави; 

• наявні державні гарантії в сфері охорони здоров’я, що пов’язані із 

забезпеченням дотримання прав і свобод людини і громадянина; 

• пріоритетність загальнолюдських цінностей над класовими, 

національними, груповими або індивідуальними інтересами, підвищений 

медико-соціальний захист найбільш вразливих верств населення; 

• рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної 

допомоги та інших послуг в сфері охорони здоров’я; 

• відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного 

розвитку суспільства, наукова обгрунтованість, матеріально-технічна і 

фінансова забезпеченість; 

• орієнтація на сучасні стандарти здоров’я та медичної допомоги, 

поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в сфері 

охорони здоров’я; 

• попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, 

екологічний та медичний підхід до охорони здоров’я; 
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• децентралізація державного управління, розвиток самоврядування 

закладів та самостійності працівників охорони здоров’я на правовій і договірній 

основі. 

Законами України визначені й інші права громадян у сфері охорони 

здоров’я.  

Зокрема, Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» визначає державні фінансові гарантії надання 

необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) та 

лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету 

України за програмою медичних гарантій. Слід зауважити, що частиною 5 статті 

4 цього Закону визначено, що обсяг коштів Державного бюджету України, що 

спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, щорічно 

визначається в Законі України про Державний бюджет України як частка 

валового внутрішнього продукту (у відсотках) у розмірі не менше 5 відсотків 

валового внутрішнього продукту України [4, с. 2]. Видатки на програму 

медичних гарантій є захищеними статтями видатків бюджету. 

Закони України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

регулюють суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя, визначають відповідні права і обов’язки 

державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, 

встановлюють порядок організації і здійснення державного санітарно-

епідеміологічного нагляду в Україні, а також правові, організаційні та фінансові 

засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, спрямовані на запобігання виникненню і 

поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів 

та епідемій, встановлюють права, обов’язки та відповідальність юридичних і 

фізичних осіб у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. 

Питання правового регулювання діяльності у сфері профілактики, 

лікування, догляду і підтримки, необхідних для забезпечення ефективної 
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протидії поширенню хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини, та 

відповідні заходи щодо правового і соціального захисту людей, які живуть з ВІЛ 

врегульовує закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених 

вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, 

які живуть з ВІЛ». 

Закон України «Про психіатричну допомогу» визначає правові та 

організаційні засади забезпечення громадян психіатричною допомогою 

виходячи із пріоритету прав і свобод людини і громадянина, встановлює 

обов’язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 

організації надання психіатричної допомоги та правового і соціального захисту, 

навчання осіб, які страждають на психічні розлади, регламентує права та 

обов’язки фахівців, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної 

допомоги, здійсненні соціального захисту та навчання осіб, які страждають на 

психічні розлади. 

Питання розвитку та організації донорства крові та її компонентів 

врегульовано Законом України «Про донорство крові та її компонентів». 

Проблема трансплантації в Україні є актуальною з початку незалежності 

та наразі врегульована Законом України «Про застосування трансплантації 

анатомічних матеріалів людині». 

Існує ряд підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють питання 

забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань, забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з 

інвалідністю технічними та іншими засобами, організації та проведення медико-

соціальної експертизи втрати працездатності, функціонування реєстру пацієнтів, 

що потребують інсулінотерапії тощо. 

З огляду на вказне вище варто зауважити, що законодавство України у 

сфері охорони здоров’я характеризується наявністю великої кількості прогалин, 

розпорошеністю норм по чисельним законам та підзаконним нормативним 

актам, відсутністю системності та послідовності. 
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Водночас, національне законодавство в основному відповідає вимогам у 

сфері прав і свобод людини. Слід зазначити, що залишаються невирішеними та 

вимагають подальшої роботи над формуванням сучасної законодавчої бази 

окремі проблеми правового регулювання відносин з питань охорони здоров’я, 

зокрема і після впровадження медичної реформи. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОБІЛЬНИХ КОМУНІКАТОРІВ (ПЛАНШЕТІВ) З 

ПОШКОДЖЕНИМ СЕНСОРНИМ ЕКРАНОМ 

Перевагою мобільних комунікаторів (планшетів) на відміну від 

стаціонарних комп’ютерів безперечно є їх розмір, що дає можливість 

використовувати ці пристрої будь-де і будь-коли. Сучасний планшет без 

перебільшень має функціональні можливості персонального комп’ютера. 

Через постійне зростання переліку функцій та задач, що можуть 

виконувати мобільні комунікатори (від аналізу мовлення до повноцінного 

редагування відео), ці пристрої стали персональними асистентами сучасної 

людини, які накопичують та зберігають все більше особистої інформації про 

свого власника. 

Мобільні комунікатори (смартфони, планшети, тощо) – є об’єктом 

дослідження судової експертизи за експертною спеціалізацією 10.9 

«Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів». 

Через зберігання інформації про власника та великий об’єм носіїв 

інформації, мобільні комунікатори як об’єкт експертного дослідження стали – 

звичайним явищем [1]. 

Керування переважною кількістю мобільних комунікаторів здійснюється 

через спеціальну прозору сенсорну панель на дисплеї – тачскрін. Скло дисплею 

та тачскрін на мобільному комунікаторі є самими крихкими складовими 
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частинами пристрою. Тому мобільні комунікатори часто потрапляють на 

дослідження експертам з частково або повністю несправним тачскріном [2]. 

Отримати керування більшістю мобільних комунікаторів з пошкодженим 

екраном можливо за допомогою простого обладнання та з використанням 

наступних методів. 

По замовчуванню мобільні комунікатори мають один «USB» роз’єм (mini 

USB, micro USB, type-C тощо), який можливо задіяти для подальших дій в обхід 

використання тачскріну взагалі. 

В процесі підключення зовнішнього обладнання до мобільного 

комунікатору застосовується перехідник (адаптер) з штатного роз’єму пристрою 

на роз’єм «USB AF» (типу «мама»). 

Дослідити мобільний пристрій для отримання хоча б базової інформації, 

під’єднавши його до робочої станції без використання тачскріну – не можливо. 

Адже в процесі підключення комунікатор потребує підтвердження дотиком по 

сенсорному екрану на різного роду запити 

В даній ситуації «плюсом» є можливість під’єднання до пристрою через 

«USB» роз’єм маніпулятору «миша» з ідентичним інтерфейсом та його 

автоматична активація в операційній системі пристрою. 

Через специфіку конфігурації «USB» роз’єму комунікатора, одночасне 

під’єднання маніпулятору та data-кабелю для керування пристроєм, або 

під’єднання маніпулятору та блоку живлення для одночасного керування та 

заряджання пристрою через відповідний «hub» для – не працюватиме.  

Тож всі вищезазначені дії потрібно виконувати почергово: перед 

дослідженням необхідно зарядити мобільний комунікатор, після чого потрібно 

підключати маніпулятор «миша». 

Після активації курсору на дисплеї комунікатора за допомогою 

під’єднаного маніпулятора, з’явиться можливість здійснити перехід до розділу 

налаштувань та заздалегідь активувати базові налаштування для подальшого 

дослідження подібних пристроїв («параметри розробника», «налагодження з 

USB», «дозвіл на інсталяцію сторонніх додатків»). 
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Спеціалізоване програмне забезпечення, яке використовується для 

дослідження мобільних комунікаторів, в процесі налаштувань інсталює у 

операційну систему пристрою додаток, так званий «агент». За допомогою таких 

додатків «агентів» спеціалізоване програмне забезпечення на робочій станції, до 

якої підключено комунікатор, отримує необхідну в процесі дослідження 

інформацію [3]. 

Необхідний для подальшого дослідження додаток «агент» можливо 

заздалегідь скопіювати до пам’яті пристрою та інсталювати його, використавши 

роз’єм для карток «microSD» або «USB hub» та звичайного USB накопичувача 

інформації (флешки). Одночасне під’єднання через «USB hub», «флешки» та 

маніпулятору «миша» по специфіці роз’єму планшета – дозволене. 

Для подальшого дослідження комунікатора, буде виконано автоматичне 

налаштування при під’єднанні пристрою до робочої станції без додаткових 

запитів з доступом до внутрішньої пам’яті, та активація раніше інстальованого 

«агента». 

Ефективність використання такого методу, вже неодноразово було 

підтверджено фахівцями Черкаського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України при 

дослідженні мобільних комунікаторів, які надходять на дослідження з частково 

або повністю зламаним тачскріном. 

Список бібліографічних посилань: 

1. Федотов Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика. Москва: 

Юридический Мир, 2007. 432 с. 

2. Сенсорный экран. Википедия. Свободная энциклопедия :веб-сайт. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сенсорный_экран (дата звернення: 29.06.2021).  

3. Дослідження інформації в пам’яті терміналів стільникового зв’язку (у 

межах комп’ютерно-технічної експертизи): Звіт з НДР (заключний) / ЛНДІСЕ; 

кер. Ю.С. Ха-рабуга. Львів, 2011. 65 с. № держреєстрації 0110U002599. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD


102 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ 

СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ 

Сімейні міжособистісні конфлікти завжди залишають важкі негативні 

емоційні наслідки у вигляді дискомфорту, стресів і депресій. Тому конфлікти 

краще попереджати. Для цього психологи і конфліктологи пропонують багато 

різних варіантів власної поведінки: 

- витримка в будь-якій ситуації, не втягувати у конфлікт, дати повністю 

висловитися стороні, що провокує конфлікт; 

- ставитися до будь-якого інциденту з пильною увагою, піддавати його 

аналізу; 

- виключати зі спілкування будь-які претензії на перевагу, приниженням 

іншого не підносити себе, показуючи свою невихованість; 

- визнавати і аналізувати відкрито свої помилки, не переносити свою 

провину на інших; 

- не робити катастрофи для сім’ї, коли помиляються; 

- надмірне переживання і співпереживання втрат загрожує фізичним 

руйнуванням організму кожного з членів сім’ї; 

- будь-які зауваження один до одного з’ясовувати тільки наодинці, а всі 

претензії висловлюйте виключно в доброзичливій поважній формі; 

- шукати недоліки в собі, а не у своїх близьких; 
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- всі непорозуміння між собою з’ясовувати в відсутність дітей, не втягувати 

у вирішення конфліктів родичів, друзів; 

- зусилля у вирішенні конфлікту спрямовувати не на перемогу своєї 

близької людини, а на спільне вирішення ситуації, що створилася; 

- позиція по відношенню до дій дітей повинна бути єдиною [1, c. 58]. 

Якщо ж конфлікту уникнути неможливо, то слід виділити типові методи 

вирішення сімейних конфліктів: 

- пояснення (спокійна розмова про ситуацію в коректній формі із 

з’ясуванням причин проблем та шляхів їх подолання); 

- всяке утримання від конфліктних ситуацій; 

- згладжування (дозволяє зняти напруженість, добитися нормальних 

відносин); 

- адекватне реагування на будь-яку сімейну проблему з одночасною 

тенденцією вчитися на чужих помилках; 

- інтуїтивна (несистематично) взаємна поступка (поступливість подружжя у 

складних і простих ситуаціях сімейного життя) [1, c. 67]. 

При раціональній поведінці подружжя сімейний конфлікт – це нормальний 

компонент здорового перебігу їхнього життя, який грає конструктивно-творчу 

роль. Вибір того чи іншого шляху розвитку конфлікту багато в чому залежить 

від психологічної культури подружжя, їх вміння усвідомити свої труднощі, в 

тому числі і психологічні. 

Вирішення сімейних конфліктів складається з п’яти етапів: 

1. Дистанціювання/спостереження. Якщо батьки постійно роблять 

зауваження своїм дітям або сперечаються один з одним, вони можуть звернутись 

до цього методу. Потрібно пам’ятати, що у них повинно бути бажання змінити 

ситуацію та працювати над собою. На цьому етапі партнери (батько/мати) 

повинні звільнитись від звичних висловлювань під час проблемної ситуації. 

Наприклад, перестати робити постійні зауваження: «Знову ти не прибрав за 

собою, вередуєш, не хочеш робити вчасно» тощо. Щоб поглянути на іншу 

людину приблизно такою, яка вона є, і відмовитись від конфліктних форм 
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поведінки на першому етапі потрібно здійснити три кроки: спостереження, 

припинення критики, відмова від залучення третіх осіб. Пильне спостереження 

за конфліктною ситуацією вже здійснює певну допомогу. Близька людина 

спостерігає, за яких умов виникають розбіжності та сварки. Спостереження 

викладаються у письмовому вигляді. Це дає можливість поглянути на ситуацію 

по-новому і почати змінювати свою форму поведінки. Критика може бути 

конструктивною, яка сприяє підвищенню самооцінки. Однак постійна критика 

призводить до негативного розвитку Я-образу, зниження відчуття власної 

гідності. Це відповідно, призводить до міжособистісних бар’єрів. Багато 

конфліктів лише тоді перетворюються на велику проблему, коли до нього 

залучаються інші люди. Вони приймають одну зі сторін, намагаються давати 

поради, які можуть налаштовувати учасників один проти одного. Конфлікт не 

зникає не тому, що учасники не можуть його подолати, а тому, що оточуючі 

люди не можуть про нього забути. Дистанціювання означає, що людина 

намагається відійти на відстань, щоб краще побачити іншого. Так відбувається, 

наприклад, з мандрівником, який лише на відстані може побачити усю гору, в 

той час як поблизу він бачить лише її схили. На деякий час ми відмовляємось 

критикувати того, з ким у нас конфлікт. Замість висловлювань критичного 

характеру займаємось спостереженням: чоловіка, який не знаходить час для 

спілкування з сім’єю; дитиною, неакуратність і впертість якої викликає у батьків 

відчай; дружиною, яка не може навести порядок у домі тощо. При цьому може 

бути досить складно перестати критикувати людину, до якої ставишся досить 

емоційно, а обмежуватись лише спостереженням. Протилежний учасник інколи 

вже на цьому етапі може сприйматись з іншої токи зору. Інший учасник може 

сприйняти зміну ситуації з підозрою та недовірою [2, c. 96].  

2. Інвентаризація. Лише спостереження недостатньо. Потрібно знайти 

якості людини, які найбільше дратують та призводять до конфлікту, а також 

позитивні якості людини. Це можна зробити за допомогою опитувальника 

здібностей людини, де можна записати конкретні позитивні чи негативні 

ситуації. До здібностей людини, на які спирається позитивна психотерапія 
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належать: пунктуальність, охайність, прагнення до порядку, слухняність, 

ввічливість, чесність/вірність, справедливість, працьовитість, ощадливість, 

надійність, любов, терпіння, уміння цінити час, контактність, сексуальність, 

довіра, віра у себе, надія, сумніви, віра – релігія, впевненість у дії, єдність. Ця 

процедура дає можливість побачити не лише негативні якості людини, але й 

виділити позитивні. «Мій партнер зовсім не такий вже й поганий, як я думала! У 

нього є безліч позитивних якостей!» [2, c. 101]. 

3. Ситуативне схвалення. Тепер можна перейти до того, щоб замість 

критики свого партнера почати схвалення, якщо, на ваш погляд, він зробив щось 

хороше і правильне. Схвалення повинне відноситись до конкретної ситуації, не 

можна просто сказати: «Ти симпатичний, хороший». Спочатку схвалення як 

підкріплення відбувається під час обраної позитивної форми поведінки, пізніше 

– тільки під час кожного другого випадку, третього, четвертого, і нарешті 

нерегулярно. Можна використовувати: привітливий погляд, посмішку. Процесу 

схвалення нерідко загрожує небезпека стати неявним, а, отже, неефективним. 

Тому варто обрати дві-три найбільш позитивні та негативні якості. При цьому у 

термін від трьох днів до тижня позитивні здібності у конкретній ситуації будуть 

хвалити, не критикуючи негативні [2, c. 103]. 

4. Вербалізація. Після того, як ви вдало пройшли попередні етапи, можна 

спробувати перейти до розмови. Лише після того, як буде відновлена атмосфера 

довіри, можна торкнутись поведінкових дій, які призводять до конфлікту. 

Розмова починається зі схвалення, згадування якоїсь позитивної ситуації. По-

перше, людині доведеться згадати про позитивні якості партнера; по-друге, 

створюється атмосфера довіри: партнер відчуває, що його поважають і тому 

краще сприймає розмову. Після цього близька людина говорить партнеру про 

труднощі, які виникли. Він конкретно проговорює, чим незадоволений. 

Супроводжуючи це прикладами. Таким чином, він не задовольняється лише 

загальними фразами: «Ти був зі мною не чесним», а згадується конкретна 

ситуація, яка призвела до образи. Якщо така ситуація стимулює партнера, по 

відношенню до якого ми проводили попередні етапи, висловити свої образи та 
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претензії, ви спокійно вислуховуєте, не намагаючись виправдатись та дати 

поради. Така поведінка може бути ознакою готовності до відвертості у розмові. 

Пізніше він повинен вислухати ваші скарги. Правила ведення розмови. Обидві 

сторони називають можливе рішення конфлікту, які записуються. Наприклад, 

дружина, яка скаржиться, що чоловік не приділяє достатньо часу сім’ї, пропонує 

обрати дні на місяць, які повністю будуть присвячені сімейним справам. Чоловік 

може внести свої пропозиції. Якщо дружину вони не влаштовують, 

обговорюються нові варіанти. Можна перенести розмову на інший час. Кожного 

вечора потрібно шукати можливість, щоб поговорити про успіхи та невдачі на 

шляху до рішення проблеми. Як показує практика, для такої розмови достатньо 

15 – 20 хвилин. Якщо партнер після першої спроби не йде на розмову, бажаючи 

випробувати ваше терпіння та серйозність намірів, через деякий час спроба 

повторюється. При цьому ситуативне схвалення та відсутність критики не 

припиняється [3, c. 26]. 

5. Розширення цілі. Порушення стосунків між партнерами часто 

призводить до певних обмежень. Наприклад, дитині забороняють гратись з 

ровесниками, дружина після постійних суперечок з чоловіком з приводу його 

байдужості до побутових проблем, поведінки дитини, може перенести на 

сексуальні стосунки. Розширення цілі означає те, що ви починаєте робити речі, 

які не могли робити через виснажливі конфліктні ситуації; шукаєте нові заняття 

і цілі для себе та свого партнера, теми для розмови. Наприклад, людина не лише 

сидить за письмовим столом, але й ходить на прогулянку, займається спортом; 

вона не лише приносить себе у жертву домашньому господарству, але й читає 

книги, відвідує концерти тощо. Передумовою цього є те, що учасники конфлікту 

навчились розмірковувати про власні бажання та висловлювати їх [4, c. 84]. 

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що виникнення 

сімейних конфліктів пов’язане із прагненням людей задовольняти ті або інші 

потреби або створити умови для їхнього задоволення без врахування інтересів 

іншої сторони конфлікту або члена сім’ї. Справжні причини конфлікту складно 

виявити через різні психологічні моменти. По-перше, у будь-якому конфлікті 
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раціональний початок, як правило, прихований за емоціями. По-друге, справжні 

причини конфлікту можуть бути надійно приховані та психологічно захищені в 

підсвідомості й проявлятися на поверхні тільки у вигляді прийнятних для Я-

концепції мотивів. По-третє, причини конфліктів можуть бути невловимими 

через так званий закон кругової каузальності (причинності) сімейних стосунків, 

який проявляється й у подружніх конфліктах. 

Отже, для успішного розв’язання конфлікту, в остаточному підсумку, 

необхідно, щоб обидві сторони виявили бажання його вирішити. Але якщо таке 

бажання буде виявлено хоча б однією із сторін, то й це дасть більше можливостей 

і іншій стороні для зустрічного кроку. Зробити перший крок на шляху до 

розв’язання конфлікту завжди досить важко: кожний вважає, що поступитися 

повинен інший. Тому готовність до розв’язання конфлікту, виявлена однієї із 

сторін, може зіграти вирішальну роль у розв’язанні конфлікту в цілому. 

Основними шляхами попередження конфліктів є побудова сімейних відносин на 

засадах рівноправності, взаємної відповідальності, довіри і пошани. Більшість 

криз можна уникнути шляхом чесної бесіди, чітких очікувань та відкритості до 

потреб та почуттям подружжя. Це складний процес, який вимагає довгого 

навчання, але можливо досягти завдяки взаємній любові, повазі та прагненню до 

загального щастя. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

Володіння іноземними мовами є важливим для всіх – і для математиків, і 

для хіміків, і для спортсменів. Тобто іноземні мови є не основним об’єктом 

вивчення, натомість незамінним засобом комунікації. У разі, якщо, скажімо лікар, 

не знає іноземної мови, він не зможе прочитати безліч іноземних публікацій, 

спілкуватись із колегами з інших країн – а отже, буде ізольований, що 

неприпустимо для його професійного розвитку. Саме тому це так важливо – 

підтримувати рівень викладання іноземних мов у навчальних закладах на 

належному рівні [1]. 

Нині проблема викладання іноземних мов професійного спрямування 

особливо актуальна, тому що зміни в характері освіти все більше орієнтують їх 

на «вільний розвиток людини», на творчу ініціативу, самостійність, 

конкурентоспроможність, мобільність майбутніх фахівців. 

Вивчення мови і культури одночасно забезпечує не тільки ефективне 

досягнення практичних, загальноосвітніх і розвиваючих цілей, а й містить значні 

можливості для виклику і подальшої підтримки мотивації здобувачів освіти. 

Формування позитивної мотивації повинно розглядатися викладачем як 

спеціальне завдання. Для організації сприятливого клімату необхідно вибирати 

http://www.vspu.edu.ua/science/art/z_47.pdf#page=179
http://www.vspu.edu.ua/science/art/z_47.pdf#page=179
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такі форми і методи викладання іноземних мов професійного спрямування, які 

будуть стимулювати діяльність учасників освітнього процесу. 

Для досягнення мети та бажаних  результатів своєї діяльності необхідно 

створити атмосферу взаєморозуміння, взаємодопомоги, зацікавленості кожного 

учасника освітнього процесу [2]. 

Якість навчального процесу залежить від того, як розгортається 

пізнавальна активність студента й які пізнавальні процеси більше представлені в 

навчанні – научіння, чи учіння, тобто вияснення проблеми, що є основою 

оволодіння знаннями студента, процес свідомого заучування матеріалу, чи 

розумове осмислення його фактів [3]. 

«Ввімкнути» студента в активний режим це реально? 

Навчальний заклад частково віддаляє здобувача освіти від реального 

життя, недостатньо спонукає його вирішувати проблеми самостійно на основі 

життєвих уроків, які сприяли б розвитку його внутрішніх можливостей. Така 

ситуація є явищем деструктивним для особистості, яка перебуває в системі такої 

освіти, адже реалізація успішної людини не можлива без реалізації її 

особистісного потенціалу. 

Важливо розвивати особистісний потенціал студента в процесі навчання 

застосовуючи інтерактивні технології для формування професійних 

компетентностей. Пасивний, застарілий підхід до викладу матеріалу гальмує 

особистісний та професійний розвиток студента. Застосування сучасного 

інтерактивного підходу в процесі викладання іноземних мов сприяє розвитку 

особистісного потенціалу студента, а отже, його розвитку і як професіонала [4]. 

Існує багато методів та підходів навчання іноземних мов – комбінуйте їх! 

Метод сугестивного відкриття (Guided discovery), ask-based learning / навчання, 

що базується на завданнях, Presentation-Practice-Production / Представлення –

Практика – Продукування, метод функцій (Functional Approach), граматико-

перекладний підхід (Grammar-Translation Approach) – це лише деякі найбільш 

вживані методи та підходи у викладанні іноземних мов. Тим не менш, залежно 
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від використання методів різними викладачами із різним досвідом їх параметри 

можуть змінюватися. 

Не ефективно використовувати один метод увесь час. Метод навчання – 

одне із центральних понять у викладанні іноземних мов. Метод, який 

використовує викладач, відображає його бачення мови та широту знань. Терміни 

«підхід» та «метод» мають близьке чи навіть однакове значення. Кожен викладач 

обирає той, який підходить саме йому та аудиторії. Та найкращий спосіб, все ж 

таки, комбінувати різні підходи, створюючи власний стиль викладання [1]. 

Проте хибно було б вважати, що ефективність пізнавальної діяльності 

студентів залежить виключно від викладача та його форм і методів навчання. 

Адже кожний студент має за плечима власний досвід оволодіння знаннями. Не 

варто забувати і про індивідуальні здібності студентів, виховання в сім’ї, 

прищеплення любові до знань та бажання самореалізації. В такому контексті 

постає питання про наявність у студента мотиваційно-ціннісної орієнтації в 

процесі пізнавальної діяльності. Приміром, кожний викладач знає, що серед його 

учнів є студенти, які старанно відвідують та конспектують лекції та готуються до 

практичних занять. Вони складають іспити на «добре» та навіть «відмінно», так 

як володіють матеріалом. Але є й такі студенти, які активно беруть участь в 

пізнавальній діяльності: залучаються до наукової роботи, знаходять нову цікаву 

інформацію з несподіваних джерел, здатні критично мислити та формувати 

власну точку зору. Вони не обмежуються пасивним сприйняттям того, що було 

сказано та написано викладачем, а готові до розвитку власних творчих здібностей 

під час освоєння нових знань. Для таких студентів характерною є позитивна 

мотивація навчання. Вони орієнтовані на навчання як спосіб отримати необхідні 

професійні знання, реалізувати себе в житті та віднайти своє місце в суспільстві. 

Пізнавальна діяльність таких учнів приносить їм радість та задоволення, і, як 

результат, є успішною та ґрунтовною. Позитивна мотивація навчання формує з 

них в майбутньому цілком самодостатніх та всебічно розвинених особистостей, 

які не згадують свої студентські роки з гіркотою чи навіть жахом... [5, с. 85] 
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Переконані, що педагогом викладача роблять не ґрунтовні знання 

предмета. І навіть не диплом. І не теоретичне знання безлічі методик викладання. 

Педагогом викладача роблять його учні та він сам. Педагогом стаєш не одразу – 

це довгий шлях, встелений досвідом, практикою і бажанням розвиватись. Це 

шлях помилок і невдач, великих одкровень і маленьких перемог. Адже щоразу, 

коли ти бачиш у відповідь усвідомлені погляди і знаєш, що тебе почули, ти знаєш, 

що ти все зробив правильно, ти нарешті знайшов, як виправити помилку. А 

перемога над власною, навіть незначною помилкою, незнанням – це велика 

перемога над собою. 
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ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

ЗАПОБІГАННЯ РУЙНУВАННЮ СТІНОК СВЕРДЛОВИН 

Велика перспектива забезпечення України природним газом полягає у 

освоєнні сланцевих покладів і газу щільних гірських порід, які містяться в 

дрібнозернистих осадових породах, що одночасно є колекторами і 

материнськими гірськими породами. Основою їх є глинисті сланці, або шаруваті 

аргіліти. 

Для освоєння покладів сланцевого газу необхідною умовою є спорудження 

великої кількості скерованих (похило скерованих і горизонтальних) свердловин 

та проведення гідравлічних розривів. Основні проблеми, які можуть виникати 

при цьому пов’язані із стійкістю їх стовбура, особливо у викривлених і похило 

скерованих інтервалах буріння. Мова йде про жолобоутворення, які в більшості 

випадків призводять до ускладнень і суттєвого зростання матеріальних витрат 

матеріалів та виробничого часу на їх ліквідацію. 

Забезпечення стійкості стінок свердловини в процесі їх буріння є 

першочерговою і вкрай важливою проблемою в системі заходів, спрямованих на 

поліпшення якості і підвищення техніко-економічних показників їх 

спорудження. 

Паливно-бітумна ванна є одним із способів підвищення стійкості стовбура 

свердловини. Ефективність виконаних робіт залежить від глибини проникнення 
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ванни в стінку свердловини, часу перебування її в контакті з гірськими породами, 

схильними до обвалювання, величини перепаду тиску, послідовності операцій 

при установці, тощо. Ванну рекомендується встановлювати у свердловині після 

відробки долота, в інтервалі можливого жолобоутворення, або в місці явного 

обвалювання та осипання гірських порід з витримкою від 5 до 9 годин, та 

наступним вимиванням [1]. 

Використання паливно-бітумної ванни для забезпечення стійкості стінок 

свердловини досліджено за атмосферних умов [2], які суттєво відрізняються від 

вибійних, що залишається невирішеною проблемою на сьогодні. 

Для вирішення зазначеної проблеми необхідно провести експериментальні 

дослідження зміни механічних властивостей гірських порід в термобаричних 

умовах, для того, щоб переконатися в ефективності ванни при встановленні її у 

свердловині. З цією метою сконструйовано пристрій для дослідження фільтрації 

бурових технологічних рідин через зразки гірських порід (рисунок 1), з цією 

метою поставлена задача вдосконалення пристрою для дослідження фільтрації 

бурових технологічних рідин через зразки гірських порід [3], в якому шляхом 

модифікації конструкції вузла кріплення зразка гірської породи у 

фільтраційному стакані та конфігурації отворів у фільтраційній решітці, 

спорядження фільтраційного стакана коаксіально встановленою зовні камерою, 

яка заповнена теплоносієм, та розташованими у ній нагрівачем та датчиком 

температури, а також встановлення на кришці плунжера з буртом змінних 

наважок забезпечується можливість проведення дослідження фільтрації різних 

бурових технологічних рідин через зразки гірських порід за температурних умов 

і силового навантаження, на вказані зразки гірських порід, що відповідають 

реальним – на вибої свердловини. За рахунок цього збільшується продуктивність 

проведення випробовувань бурових технологічних рідин, скорочується час 

вибору їх оптимального складу та зростає достовірність одержаних результатів 

досліджень [3]. 

Поставлене завдання вирішується тим, що в пристрої для дослідження 

фільтрації бурових технологічних рідин через зразки гірських порід [3] внесено 
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конструктивні зміни. Він містить фільтраційну камеру, яка має фільтраційний 

стакан із зовнішніми різьбами на кінцях і вгвинчений у бокову стінку зворотний 

клапан та встановлену в порожнині цього фільтраційного стакана фільтраційну 

решітку, що контактує із піддоном. Піддон має на торцевій поверхні осьовий 

різьбовий отвір, що заглушений гвинтом. Вказаний піддон нагвинчений на 

зовнішню різьбу в нижній частині фільтраційного стакана. Фільтр контактує з 

фільтраційною решіткою, а зверху на зовнішню різьбу фільтраційного стакана 

нагвинчений через прокладку напірний циліндр із кільцевим збірним жолобом, 

що споряджений голковим краном, та встановленим співвісно у порожнині цього 

напірного циліндра плунжером. Він разом із втулкою, що нерухомо закріплена 

на напірному циліндрі, утворюють плунжерну пару, а сам плунжер споряджений 

кришкою з буртом. В порожнині фільтраційного стакана виконана циліндрична 

проточка, в яку встановлено через герметизуючу прокладку зразок гірської 

породи, що знизу контактує із фільтраційною решіткою, яка в свою чергу 

контактує через співвісно встановлену втулку із піддоном. В фільтраційній 

решітці виконані конічні отвори із більшою основою конуса зі сторони зразка 

гірської породи, крім цього фільтраційний стакан споряджений манометром і 

коаксіально встановленою зовні камерою, що заповнена теплоносієм та 

розташованими у ній нагрівачем і датчиком температури, котрі з’єднані із 

блоком керування, а на кришці плунжера з буртом, встановлені змінні наважки 

[3]. 

Запропонована конструкція пристрою забезпечує можливість проводити 

дослідження фільтрації бурових технологічних рідин через зразки гірської 

породи за умов змодельованої пластової температури та контрольованого 

перепаду тиску. Це стає можливим за рахунок спорядження фільтраційного 

стакана манометром і коаксіально встановленою зовні камерою, що заповнена 

теплоносієм, та розташованими у ній нагрівачем і датчиком температури, що 

з’єднані із блоком керування, а також встановленням змінних наважок на кришці 

плунжера з буртом. 
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Застосування нагрівання бурових технологічних рідин та створення 

навантаження на зразки гірських порід дозволяє відтворювати реальні вибійні 

умови в свердловині. При цьому збільшиться продуктивність проведення 

випробовувань бурових технологічних рідин, скоротиться час вибору їх 

оптимального складу та зросте достовірність одержаних результатів досліджень. 

Суть запропонованої конструкції пояснюється кресленням (рисунок 1), на 

якому зображений розріз пристрою для дослідження фільтрації бурових 

технологічних рідин через зразки гірських порід. 

Пристрій для дослідження фільтрації бурових технологічних рідин через 

зразки гірських порід містить фільтраційну камеру, яка включає фільтраційний 

стакан 1 із зовнішніми різьбами на кінцях 2 і 3 та вгвинчений у бокову стінку 

зворотний клапан 4. У порожнині фільтраційного стакана 1 виконана 

циліндрична проточка 5, в якій встановлений через герметизуючу прокладку 6 

зразок гірської породи, що знизу контактує із фільтраційною решіткою 7, яка, в 

свою чергу, контактує через співвісно встановлену втулку 8 із піддоном 9, який 

нагвинчений на зовнішню різьбу 2 в нижній частині фільтраційного стакана 1. У 

фільтраційній решітці 7 виконані конічні отвори 10 із більшою основою конуса 

зі сторони зразка гірської породи. Піддон 9 має на торцевій поверхні осьовий 

різьбовий отвір, який заглушений гвинтом 11. Зверху на зовнішню різьбу 3 

фільтраційного стакана 1 нагвинчений через прокладку 12 напірний циліндр 13 

із кільцевим збірним жолобом 14, який споряджений голковим  
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Рисунок 1 – Пристрій для дослідження фільтрації бурових технологічних 

рідин через зразки гірських порід 

краном 15. У порожнині цього напірного циліндра 13, встановлений співвісно 

плунжер 16, який разом із втулкою 17, що нерухомо закріплена (герметично) на 

вказаному напірному циліндрі 13, утворюють плунжерну пару. На зовнішній 

поверхні плунжера 16 нанесені мітки 18 для контролю об’єму витісненої бурової 

технологічної рідини із фільтраційного стакана 1. Кришка 19, яка має бурт 20 

встановлена, наприклад через різьбове з’єднання 21 на верхньому кінці 

плунжера 16. На кришці 19 з буртом 20 встановлюють змінні наважки 22 для 

забезпечення створення перепаду тиску в фільтраційному стакані 1. 

Фільтраційний стакан 1 споряджений манометром 23 і коаксіально 

встановленою зовні камерою 24, що заповнена теплоносієм 25 та розташованими 
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у ній нагрівачем 26 і датчиком температури 27, що з’єднані із блоком керування 

28. Фільтраційний стакан 1 заповнюється буровою технологічною рідиною 29 

для дослідження процесу фільтрації через зразки гірських порід 30. 

Після цього відгвинчують піддон 9 із фільтраційного стакана 1, виймають 

втулку 8, фільтраційну решітку 7 і зразок гірської породи 30, який потім 

зважують. За різницею мас зразка гірської породи 30 після фільтрації бурової 

технологічної рідини 29 та до фільтрації, визначають масу бурової технологічної 

рідини 29, котру поглинув зразок 30. Отриману масу ділять на густину бурової 

технологічної рідини 29 і отримують об’єм цієї рідини, яку поглинув зразок 

гірської породи 30. 

Отже розроблений пристрій дозволяє проводити дослідження фільтрації 

бурових технологічних рідин через зразки із різних гірських порід за 

температурних та силових умов, які відповідають реальним – вибійним у 

свердловині. Крім цього збільшується продуктивність проведення 

випробовувань бурових технологічних рідин, скорочується час вибору їх 

оптимального складу та зростає достовірність одержаних результатів 

досліджень. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА БОКОВОГО ТИСКУ ТА 

АНІЗОТРОПІЇ ГЛИНИСТИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД НА СТІНЦІ 

СВЕРДЛОВИНИ 

Масив гірських порід у земних надрах перебуває під дією всестороннього 

тиску і температури. Під дією сил гравітації вони ущільнюються у 

вертикальному напрямі, що призводить до виникнення бокового тиску, величина 

якого, зазвичай, менша за величину вертикального гірського тиску. 

Таким чином, гірські породи непорушеного масиву перебувають в 

нерівномірному всесторонньому напруженому стані. 

Боковий гірський тиск корелюється залежно від вертикального гірничого 

тиску і характеризується коефіцієнтом бокового тиску (розпору), який зі 

збільшенням глибини залягання гірських порід, а отже, і вертикального гірського 

тиску, прямує до одиниці. Тут випливає, що на великих глибинах гірські породи 

відчувають рівномірний всесторонній тиск [10, 2]. 

У пружному стані напруження у масиві (до глибини близько 5-7 тис. м) 

прийнято наближено визначати за формулами (1, 2, 3) [1, 2]: 

zz 0γσ −= ,       (1) 

( ) z
r
rz c

rp ⋅⋅−⋅⋅−⋅= 02

2

10 γλγγλσ ,    (2) 
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( ) z
r
rz c

p ⋅⋅−⋅⋅−⋅−= 02

2

10 γλγγλσθ ,    (3) 

де γ0 – питома вага гірської породи; 

γ1 – питома вага рідини у свердловині; 

z – вертикальна глибина залягання гірської породи; 

λ – коефіцієнт бокового стиснення; 

rс – радіус свердловини; 

r – відстань від осі свердловини до точки виміру. 

Необхідно зазначити, що закономірність не скрізь зберігається. 

Наприклад, у гірській місцевості вертикальний гірський тиск порівняно з 

розрахунковим виявляється трохи підвищеним, а на рівнинних місцевостях, 

навпаки, зниженим. Очевидно, тут певне значення мають тектонічні порушення. 

Крім того, напружений стан гірських порід у масиві залежить від міцності і 

пластичних властивостей товщ, що залягають вище, їх характеру залягання та 

інших факторів, які не враховують наведені формули. Але, на сьогоднішній день 

ці фактори не враховуються і вертикальні напруження визначають як добуток 

середньозваженої об’ємної ваги верхніх товщ гірських порід на глибину 

залягання. 

Для визначення горизонтальних складових гірського тиску необхідно 

попередньо визначити коефіцієнт бокового розпору. За своїм значенням цей 

коефіцієнт в основному залежить від структурно-механічних властивостей і 

прикладених навантажень (всестороннього стиснення). Наприклад, за наявності 

пружних твердих тіл в області пружних деформацій він коливається в межах 

0,25÷0,35, при наявності ж високопластичних матеріалів – в межах 0,7÷0,95, 

тобто величина його наближається до одиниці (γ-1). 

Для визначення коефіцієнта бокового тиску сконструйовано пристрій (на 

основі блока для дослідження фізико-механічних властивостей гірських порід 

[3], схему якого наведено на рисунку 1 а), завдяки якому моделюють коефіцієнт 

бокового тиску, тиску у свердловині та пластової температури. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Принципова схема конструкції експериментальної установки 

для визначення коефіцієнта бокового тиску 

Пристрій складається з бачка 1, заповненого рідиною 2, нагрівального 

елемента 3 і терморегулятора 4, робота яких контролюється блоком управління 

5, стакана 6, в якому поміщають взірець гірської породи 7 і який заповнений 

інертною, відносно взірця гірської породи, машинною олією 8, зверху на стакан 

нагвинчують кришку 9 з напрямною втулкою 10, в якій вздовж осі рухається 

натискний шток 11 з плоским наконечником 13. Тиск у стакані створюють 
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насосом високого тиску 13. Навантаження на шток створюють пресом 14, бокову 

складову вертикального навантаження фіксують манометром 15. 

Порядок роботи пристрою такий. Взірець гірської породи 7 встановлюють 

у стакан 6, який заповнюють інертною, відносно до взірця гірської породи, 

машинною олією 8, На стакан нагвинчують кришку 9, до якої приєднано 

напрямну втулку 10, в якій вздовж осі рухається натискний плунжер 11 з плоским 

наконечником 13. У бачок 1 заливають рідину 2 та нагрівають елементом 3 до 

визначеної блоком управління 5 температури, яку контролюють 

терморегулятором 4. Далі забезпечують тиск у стакані 6 насосом високого тиску 

13. За допомогою пресу 14 (рисунок 1 б)) створюють фіксоване навантаження на 

плоский наконечник 12 через натискний шток 11, створюючи повздовжнє 

стиснення взірця 7. Бокову складову фіксують манометром 15. Таким чином, 

проводять визначення коефіцієнта бокового тиску, в умовах наближених до 

свердловини, виходячи із відношення показника манометра до величини 

вертикального навантаження. 

Розробленим пристроєм можна визначити анізотропію пружно-

деформованих властивостей гірських порід. Суцільне середовище, фізико-

механічні властивості якого змінюються від точки до точки, називається 

неоднорідним. Від неоднорідності слід відрізняти анізотропію середовища. 

Анізотропією називається неоднаковість властивостей середовища, 

наприклад, фізичних: пружності, електропровідності, теплопровідності, тощо у 

різних напрямках всередині цього середовища. Якщо ж певні властивості у всіх 

напрямках однакові, то середовище називається ізотропним стосовно цих 

властивостей. Відносно одних властивостей середовище може бути ізотропним, 

відносно інших – анізотропним; ступінь анізотропії також може відрізнятися. 

Окремим випадком анізотропії є ортотропія – неоднаковість властивостей 

середовища за взаємно перпендикулярними напрямками. Однорідність і 

неоднорідність, з одного боку, ізотропність та анізотропність, з іншого – 

властивості середовища, незалежні одна від іншої: середовище може бути 

однорідним, але анізотропним і навпаки. 
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Яскравим прикладом анізотропії механічного характеру є властивості 

осадових гірських порід (сланців, глин тощо) – їх міцність поперек нашарування 

у кілька разів вища, ніж вздовж нашарування [5]. 

У випадку, коли геологічне середовище можна прийняти як ізотропне, 

достатньо проводити вимірювання швидкостей повздовжньої та поперечних 

хвиль в одному напрямі, форма взірця має бути циліндричною. У випадку, коли 

форма взірця гірської породи є кубічною, проводяться вимірювання у трьох 

взаємоперпендикулярних напрямках і форму взірця рекомендують у вигляді 

куба або три циліндри вздовж трьох взаємоортогональних напрямках. 

Для визначення анізотропії пружно-деформаційних властивостей гірських 

порід на рекомендованому пристрої потрібно виконати досліди на трьох 

циліндрах вздовж трьох взаємоортогональних напрямків. 

Нами проведено експериментальні дослідження на взірцях гірської породи 

– глинистому сланці при навантаженні його в двох взаємоперпендикулярних 

напрямках за температури 60 ºС та тиску 1,0 МПа, а значення коефіцієнта 

бокового тиску визначали як відношення показника манометра до величини 

вертикального навантаження. 

Результати проведених досліджень наведено у вигляді таблиць 1, 2. 

Таблиця 1 – Коефіцієнт бокового тиску для різних типів глинистого 

сланцю в термобаричних та силових умовах 

Гірська порода 
Вид 

навантаження 
Стан гірської породи 

Коефіцієнт бокового 

тиску, λ 

глинистий 

сланець 

перпендикулярн

о нашаруванню 
суха вивітрена 0,35 

паралельно 

нашаруванню 
суха вивітрена 0,33 

Нижче наводимо значення анізотропії для глинистого сланцю у таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Значення анізотропії для глинистих сланців у термобаричних 

та силових умовах 

Гірська порода Стан гірської породи 
Анізотропія по коефіцієнту 

бокового тиску 

глинистий сланець суха вивітрена 0,94 

Як видно з результатів, наведених у таблицях 1, 2, розроблений пристрій 

дає можливість оцінити коефіцієнт бокового тиску та визначити значення 

анізотропії в термобаричних та силових умовах. 

Осадові гірські породи, що складають розріз нафтових і газових 

свердловин, переважно анізотропні, тобто їх властивості неоднакові у різних 

площинах, що надає їм схильність до різних геомеханічних порушень, які 

сприяють каверно- і жолобоутворенням. Отже, володіючи інформацією про 

коефіцієнт бокового тиску, маємо змогу ретельніше прогнозувати інтервали, 

схильні до ускладнень, аварій, та вчасно вжити технологічних і технічних 

заходів для їх запобігання. 
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НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ В СТРУКТУРІ СИСТЕМИ 

ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

Забезпечення добробуту та належного рівня життя громадян похилого віку 

є важливим соціальним завданням державної політики. Умови, в яких 

функціонує національна система пенсійного забезпечення, характеризуються 

широкою палітрою проблем, серед яких: поширення кризових явищ в економіці, 

посилення темпів трудової міграції, демографічного спаду та старіння населення 

в країні. При цьому витрати Пенсійного фонду України на виплату пенсій 

збільшуються, і як наслідок – відбувається зростання його дефіциту, який 

фінансується за рахунок трансфертів із державного бюджету. Це призводить до 

невідповідності їхніх розмірів пенсійних виплат життєвим потребам громадян. 

Вирішенню деяких із зазначених проблем може посприяти зростання ролі 

інституту недержавних пенсійних фондів в системі пенсійного забезпечення 

України. 

 Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» в Україні діє трирівнева пенсійна система [1]. Перший 

рівень – солідарна (розподільча) система, яка передбачає, що із заробітної плати 

відраховуються 22% єдиного соціального внеску (ЄСВ), кошти надходять до 
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Пенсійного фонду України та відразу перерозподіляються та виплачуються 

нинішнім пенсіонерам, а накопичення коштів при цьому не відбувається.  

Другий рівень – обов’язкова накопичувальна система. Вона передбачає, що 

частина обов’язкових внесків до пенсійної системи повинна накопичуватись у 

Накопичувальному фонді і обліковуватись на пенсійних рахунках громадян, які 

сплачуватимуть такі внески. Ці кошти в свою чергу будуть інвестуватися в 

економіку України з метою отримання інвестиційного доходу. 

Третій рівень – система добровільного недержавного пенсійного 

страхування. Пенсійні внески в даній системі здійснюються вкладником на 

добровільних засадах до недержавних пенсійних фондів, кошти обліковуються 

на індивідуальному пенсійному рахунку та на них нараховується інвестиційних 

дохід. Таким чином, НПФ – це інструмент пенсійного страхування, де кожен має 

можливість самостійно впливати на розмір своєї майбутньої пенсії [2]. 

Урядом планувалося, що в майбутньому пенсійні виплати будуть 

формуватися з трьох незалежних джерел, що збалансує пенсійну систему та 

підвищить рівень життя українців похилого віку. Однак, в сучасних умовах, 

домінуюча солідарна система, яка є більш стійкою до інвестиційних та 

інфляційних ризиків, через збільшення частки осіб похилого віку у структурі 

населення України та високий рівень тінізації сфери оплати праці 

характеризується постійним дефіцитом пенсійного фонду України, що збільшує 

фінансове навантаження на державний бюджет та не дає можливості забезпечити 

нормальний рівень пенсійних виплат працюючим громадянам. Другий рівень – 

обов’язкова накопичувальна система – досі не була запроваджена. Таким чином, 

поліпшити дану ситуацію може розвиток третього рівня пенсійної системи – 

добровільного недержавного пенсійного забезпечення [3, c. 486]. 

 Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні почала діяти з 

2004 року після прийняття Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення». Внески в даній системі здійснюються на добровільних засадах до 

недержавних пенсійних фондів (НПФ). Недержавні пенсійні фонди (НПФ) – 

юридичні особи, створені відповідно до Закону України «Про недержавне 
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пенсійне забезпечення», що мають статус неприбуткових організацій та 

працюють виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь 

учасників фонду з подальшою їх виплатою при виході на пенсію [4].  

Недержавні пенсійні фонди не лише накопичують кошти на 

індивідуальних пенсійних рахунках вкладників. Вони також мають право 

інвестувати ці кошти, аби отримати додатковий дохід, який розподіляється між 

учасниками фонду. Для захисту учасників НПФ та їх коштів урядом України 

спільно із іноземними фахівцями було розроблено законодавство, яке регулює 

діяльність таких фондів. 

Сам фонд не може розпоряджатись активами учасників, для цього він 

зобов’язаний наймати кваліфікованих посередників, які мають відповідні 

ліцензії від держави: 

1. Адміністратор фонду – займається обробкою персональної 

інформації вкладників та учасників, підписує з ними пенсійні контракти. 

2. Компанія з управління активами (КУА) – професійний інвестор, який 

займається інвестуванням активів фонду у фінансові інструменти, перелік яких 

також передбачений законодавством. 

3. Банк-зберігач – банк у якому зберігаються активи фонду. 

Таблиця 1 – Характеристика видів недержавних пенсійних фондів [3, c. 487] 

Вид НПФ  Засновники  Вкладники  Учасники  

Відкритий  Будь-які юридичні 

особи  

Будь-які вкладники  Будь-які учасники  

Корпоративний  Одне або кілька 

підприємств  

Засновники та інші 

підприємства, 

учасники  

Працівники 

підприємств-вкладників  

Професійний  Професійні 

об’єднання  

Засновники та інші 

підприємства за 

договором, учасники  

Члени професійних 

об’єднань  
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Така модель НПФ унеможливлює безпосередній доступ засновників і ради 

фонду, а також осіб, що надають йому послуги, до пенсійних коштів та 

зловживання ними. Відповідно до законодавства в Україні розрізняють три види 

НПФ – відкриті, корпоративні та професійні (див. табл. 1). 

Учасниками НПФ є фізичні особа, на користь яких здійснюються внески 

до пенсійного фонду та які мають право на отримання пенсійних виплат. 

Учасниками відкритого фонду можуть бути як громадяни України, так і іноземці 

та особи без громадянства. 

Для фізичних осіб існує ряд переваг від співпраці з недержавними 

пенсійними фондами, основними серед яких є: 

− можливість впливати на розмір майбутньої пенсії, шляхом 

самостійного регулювання об’єму пенсійних внесків; 

− можливість достроково скористатися накопиченими пенсійними 

коштами (до моменту досягнення пенсійного віку) у разі настання 

тяжковиліковних хвороб або при переїзді на постійне місце проживання за межі 

України; 

− можливість передачі пенсійних накопичень у спадок; 

− можливість щоденної перевірки стану свого пенсійного рахунку; 

− можливість одночасно бути учасником кількох НПФ за власним 

вибором та оформити пенсію в кожному з них; 

− можливість перевести свої пенсійні накопичення до іншого 

недержавного пенсійного фонду у разі незадоволення роботою обраного НПФ; 

− на НПФ не поширюється процедура про банкрутство, а у випадку 

ліквідації фонду накопичення передаються до іншого НПФ за вибором учасника; 

− активи фонду інвестуються, що дає змогу отримати додаткову 

дохідність пенсійних активів вище рівня інфляції. 

Проаналізуємо динаміку основних показників діяльності НПФ протягом 

2016-2020 років (див. табл. 2). 
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Таблиця 2 – Динаміка основних показників діяльності НПФ в Україні [5] 

Показники 
Станом на 

31.03.2016 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2020 

Кількість укладених 
пенсійних контрактів, 
тис. шт.  

60,0 64,5 61,0 70,4 79,6 

Кількість НПФ, шт. 69 64 62 61 63 

Загальна кількість 
учасників НПФ, тис. осіб  

830,2 836,2 843,2 858,4 878,3 

Загальна вартість активів 
НПФ, млн. грн.  

1992,1 2206,3 2485,2 2485,2 2 829,8 

Пенсійні внески, всього, 
млн. грн.  

1851,0 1918,5 1910,4 1 910,4 2 036,4 

Пенсійні виплати, млн. 
грн.  

562,9 655,4 723,2 842,0 986,7 

Сума інвестиційного 
доходу, млн. грн.  

899,5 1157,8 1468,5 1865,9 2165,1 

 

Як видно з показників, наведених у таблиці 2, протягом аналізованого 

періоду всі показники мали чітку тенденцію до зростання. Так, кількість 

укладених пенсійних контрактів з зросла із 60 тис. шт. у 2016 році до 79,6 тис. 

шт. у 2020 році. Зростання відбулося і у кількості учасників НПФ, так їх кількість 

зросла із 830,2 тис. осіб у 2016 році до 878,3 тис. осіб у 2020 році, а відповідно й 

відбулось зростання загальної вартості активів НПФ, а саме із 1 992,1 млн. грн. 

у 2016 році до 2 829,8 млн. грн. у 2020 році. Зростання відбулося і в показниках 

обсягу пенсійних внесків та виплат, а також в сумі інвестиційних доходів НПФ. 

Проте, не дивлячись на те, що дані показники мають безперервну тенденцію до 

зростання, вони все ж є занадто низькими, порівняно із європейськими 

державами.  
Незважаючи на позитивну тенденцію в діяльності НПФ, на шляху розвитку 

НПФ в Україні є багато перешкод економічного, організаційного, правового та 

психологічного характеру. Основними стримуючими факторами у розвитку 

інституту НПФ є: 

− низький рівень зарплат в Україні; 
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− високий рівень тіньової економіки; 

− недовіра українських громадян до фінансових інститутів і до НПФ 

зокрема, особливо в умовах довгострокових вкладень заощаджень при змінній 

кон’юнктури на фінансовому ринку; 

− низька фінансова та пенсійна грамотність населення, а також 

відсутня традиція відповідальності громадян за планування майбутньої пенсії; 

− постійне реформування пенсійної системи і, зокрема, останні зміни 

в системі обов’язкових накопичень, посилює недовіру громадян, дискредитує 

саму ідею обов’язкових накопичень державою; 

− вузький сегмент інвестиційних можливостей інституту НПФ в 

Україні, що не дозволяє підвищувати прибутковість фінансових інструментів 

тощо. 

Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що в умовах негативних 

зовнішніх і внутрішніх економічних та демографічних факторів не можна 

недооцінювати роль інституту недержавних пенсійних фондів як одного з 

сильних, потенційних внутрішніх інвесторів, такого, що здатний забезпечити 

гідну прибавку до державної пенсії, що формується в системі пенсійного 

забезпечення. Проте, даний інститут, попри свою стабільність має значну низку 

проблем, які потребують нагального вирішення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЖІНОК-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

Міжнародні дані свідчать, що у всьому світі відсоток жінок на службі в 

правоохоронних органах складає 15 відсотків, більшість із цих жінок виконують 

паперову роботу та не займають керівних посад. Відсоток жінок, які несуть 

службу в різних підрозділах Національній поліції в різних областях України 

різний, а у середньому становить 18 – 20 %. 

Як показує практика на теперішній час на теренах України кількість жінок, 

що проходять службу в лавах Національної поліції України постійно 

збільшується, водночас криміногенна ситуація в країні вимагає від жінок 

поліцейських постійного вдосконалення своєї психофізичної підготовки з метою 

підвищення фізичної працездатності в екстремальних умовах праці. 

Проблема розвитку фізичної працездатності чоловіків і жінок на службі в 

правоохоронних органах відображена в роботах таких авторів: Ю. А. Бородін, 

В. Б. Добровольський, А.  В. Магльований, О. І.Тьорло, О. Шалепа, О. Ярмощук. 

Однак, враховуючи соціально-економічні зміни в державі, ця проблема 

набуває нового значення. 

Жіноче тіло має меншу м’язову масу, ніж чоловіче, що негативно 

позначається на здатності тривалий час виконувати фізичну роботу. Загальна 

працездатність жінок з важкою фізичною працею на 20 – 30 відсотків менша, ніж 
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у чоловіків. У чоловіків навчання може збільшити працездатність на 50 відсотків, 

тоді як у жінок – на 25 відсотків. Такі відмінності у здатності тренувати м’язи 

зникають через 60 років. Жінки мають червоні м’язові волокна, які в свою чергу 

забезпечують більшу фізичну витривалість. Для чоловіків характерні білі 

волокна, які виконують потужну короткочасну роботу [3, с. 20]. 

Ці відмінності чітко виявляються у примусовому затриманні злочинця, 

коли потрібні фізична сила, практичні навички утримання та оперативне 

мислення. 

Плануючи структуру фізичної підготовки жінок-поліцейських, особливу 

увагу слід приділити психологічній підготовці, а саме вихованню морально-

вольових якостей. 

Як відомо, методологічною основою вольової поведінки є система впливів, 

спрямованих на виховання конкретних вольових проявів особистості жінки, 

накопичення досвіду вольової поведінки, створення функціональної, 

психофізичної основи вольових проявів в офіційній діяльності [1, с. 119]. 

Засобом вирішення цих проблем є вправи, що вимагають подолання 

труднощів, адекватних тим труднощам, з якими жінки поліцейські можуть 

зіткнутися в процесі своєї роботи. У процесі фізичної підготовки жінок-

поліцейських важливо наголосити на виконанні вправ, спрямованих на 

формування ініціативи, мужності та рішучості, стійкості. 

Ініціативність. Виховання даної якості здійснюється за рахунок 

накопичення досвіду ініціативної поведінки, а саме за допомогою наступних 

засобів: 1) виконання на заняттях з фізичної підготовки вправ вибраних з 

особистої ініціативи, із числа багатьох інших запропонованих викладачем; 2) 

змагання між поліцейськими на обрання найоптимальнішого вирішення 

рухового завдання; 3) спортивні ігри (футбол, волейбол, баскетбол); 4) двобої; 5) 

естафета. 

Сміливість та рішучість. Виховання даних якостей досягається шляхом 

виконання рухових дій, що пов’язані з певним ризиком та вимагають від жінки 

поліцейського подолання страху та невпевненості. Найбільш дієвими засобами 
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по вихованню сміливості та рішучості є: 1) подолання спеціальної смуги 

перешкод; 2) ходьба і біг із заплющеними очима; 3) стрибки у воду; 

4) акробатичні стрибки; 5) спортивна сутичка з більш сильнішим 

супротивником. 

Стійкість. Досягається виконанням вправ, що містять елементи подолання 

значних зовнішніх і внутрішніх труднощів, і виконуються в несприятливих 

погодних умовах і вимагають значного нервового напруження. Ефективними 

засобами виховання стійкості є: 1) біг у несприятливих умовах; 2) плавання на 

великі дистанції; 3) занурення на відстань; 4) зупинка дихання на деякий час; 5) 

змагання з марш-кидка. 

Через кліматичні умови в осінньо-весняний періоди акцент при вивченні 

фізичної підготовки робиться на поліпшення загальної фізичної підготовленості, 

а відповідно в зимовий час на тактиці самозахисту та особистої безпеки [4, с. 81]. 

Примусові заходи, такі як застосування сили, вимагають від жінок-

поліцейських постійно вдосконалювати свою фізичну підготовку протягом 

навчального року, незалежно від погодних умов. Комплексний підхід до 

розвитку фізичних якостей, реалізація методів застосування сили у поєднанні із 

засобами виховання морально-вольових якостей дасть максимальний ефект при 

підготовці жінок-поліцейських [2, с. 26]. 

Висновок. Жінки-поліцейські поступаються чоловікам за своїми 

фізичними якостями, що робить їх більш вразливими при виконанні силових дій 

в конкретних поліцейських умовах, тому запропонований підхід значно 

покращить психофізичну підготовленість жінок-поліцейських. 
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КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: НЕОБХІДНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ 

РОЗБУДОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

На сьогодні в Україні більшу частину недержавного сектора економіки 

складають підприємства, які в результаті приватизації набули форми 

акціонерних товариств. Але основна мета приватизації – створення умов для 

підвищення ефективності діяльності підприємств, формування ефективного 

власника і створення конкурентного середовища в умовах недостатньої 

ментальної підготовленості населення до ринкового типу господарювання; 

тривалості формування ринкового культурного середовища і низького рівня 

компетентності як законодавчої, так і виконавчої влади поки що не досягнута . 

Створення акціонерних товариств обумовило появу принципово нового в 

українській теорії й практиці поняття - корпоративного управління.  

Корпоративне управління (англ. corporate governance) – система взаємодії 

між акціонерами і керівництвом компанії (акціонерного товариства, корпорації), 

включаючи її раду директорів, а також з іншими зацікавленими особами, з 

допомогою якої реалізуються права акціонерів; комплекс механізмів, що 
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дозволяють акціонерам (інвесторам) контролювати діяльність керівників 

компанії і вирішувати виникаючі проблеми з іншими групами впливу [4]. 

Корпоративне управління є одним з ключових елементів і передумовою 

успішної діяльності акціонерного товариства. Мета ефективного 

корпоративного управління – досягнення оптимального балансу інтересів усіх 

сторін: акціонерів, менеджменту, клієнтів, постачальників, кредиторів, держави 

та суспільства. Корпоративне управління охоплює практично усі сфери 

діяльності акціонерного товариства – планування, внутрішній контроль, оцінка 

ефективності виробництва, розкриття інформації та багато іншого [3]. 

Створення акціонерних товариств поклало початок виникненню 

корпоративної форми бізнесу, а отже створенню нової системи управління, з 

якою вітчизняні управлінські кадри ще не були знайомі. Створення належної 

системи корпоративного управління є важливою складовою структурної 

трансформації економіки, що обумовило актуальність розробки й впровадження 

навчальної дисципліни в програму підготовки фахівців за спеціальністю 

«Інвестиційна економіка». 

Необхідність створення курсу корпоративного управління зазначена в 

Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 25.10.2001 р. «Про затвердження 

заходів щодо удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління в Україні на 

2001 – 2005 роки» та в Указі Президента України від 21.03.2002 р. «Про заходи 

щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах» [2]. Все 

це доводить необхідність введення в навчальні програми підготовки економістів 

та менеджерів окремого курсу з корпоративного управління, який дозволить 

студентам одержати знання та навички з організаційних, правових та фінансових 

аспектів діяльності акціонерних товариств. 

Управління корпоративними структурами істотно відрізняється від 

існуючої десятиліттями системи управління державними підприємствами. Треба 

зазначити, що у нашій країні підготовка фахівців цього напрямку розпочалась 

недавно, тому їх нестача у цій області дуже велика. Відсутність підготовки 
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менеджерів з корпоративного управління обумовила наявність численних 

помилок і елементарного незнання принципів та сутності такого управління. Як 

свідчить практика, багато керівників просто перенесли старі прийоми й методи 

управління державними підприємствами на акціонерні товариства, створені в 

процесі приватизації, що призвело до негативних наслідків у їх діяльності. Крім 

цього, ми одержали недовіру мільйонів акціонерів до цієї організаційно-правової 

форми бізнесу.  

Зазначимо, що серед фахівців і практиків немає єдиних підходів до 

сутності корпоративного управління. Часто під корпоративним управлінням 

розуміється загальний менеджмент, стратегічне управління підприємством, 

персоналом і т.п. Корпоративне управління не відірване від загального 

менеджменту, воно є одним із його базових елементів, визначає, насамперед, 

погодження відносин власників і менеджерів. Корпоративне управління в 

системі загального менеджменту спрямоване на досягнення оптимального 

узгодження інтересів суб’єктів корпоративних відносин – власників, менеджерів, 

працівників товариства. Ці інтереси, як правило, різні, їх узгодження в 

корпораціях здійснюється через реалізацію повноважень і відповідальності [1]. 

Отже, зважаючи на актуальність можна вважати, що курс «Корпоративне 

фінансове управління» насправді потрібний для поглиблення і набуття 

відповідних компетенцій майбутніми фахівцями які працюватимуть в 

інвестиційному середовищі Європейської України. 
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ПЕРЕБУВАЮТЬ У ФАКТИЧНИХ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИНАХ 

 Положення фактичних шлюбно-сімейних відносин характеризується 

протиріччям приватних інтересів осіб, які перебувають в шлюбно-сімейних 

відносинах і публічних інтересів держави і суспільства в цілому  

Жодна зі сторін в таких відносинах з самого початку не підозрює, до яких 

юридичних наслідків все може привести. Проте, аналіз практики показує, що 

багато пар не поспішають узаконювати свої стосунки, вони проживають разом, 

виховують дітей, ведуть господарство.  

Під фактичним шлюбом розуміється встановлений в судовому порядку 

факт тривалого, добровільного, спільного проживання чоловіка і жінки, 

засноване на взаємних особистих та майнових зобов’язаннях з метою створення 

сім’ї і прийнятті основних прав і обов’язків подружжя, встановлені Сімейним 

кодексом України, іншими законами, що містять норми сімейного права. Таким 

чином, серед основних, схожих ознак фактичних сімейно-шлюбних відносин з 
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ознаками в правовідносинах між юридичними подружжям, можна виділити 

наступні:  

1) добровільність;  

2) спільне проживання;  

3) мета – створення сім’ї;  

4) наділення відповідними правами та обов’язками [1]. 

Оскільки правовідносини власності подружжя з фактичних шлюбних 

відносин не виникають, то положення сімейного законодавства не 

застосовуються до їх майна. 

Учасник часткової власності має право на свій розсуд продати, подарувати, 

заповісти, віддати в заставу свою частку або розпорядитися нею іншим чином. 

Все ж при продажі частки у праві спільної власності сторонній особі решта 

учасників часткової власності мають переважне право купівлі частки за ціною, 

за яку вона продається, і на інших рівних умовах. 

Отже, поділ майна, нажитого у фактичному шлюбі, провадиться за 

правилами, встановленими цивільним законодавством для спільної часткової 

власності. Визнаючи придбане майно подружжя не спільним невигідно тому 

боці, яка після припинення відносин заявляє вимоги з приводу цього майна. 

Відповідно до статті 70 Сімейного кодексу, яка застосовується до 

відношень осіб, які перебувають або перебували в «цивільному шлюбі», у разі 

поділу майна, що є об’єктом права комунальної сумісної власності подружжя, 

частки майна дружини та чоловіка є рівними. Проти, якщо один із так званого 

«подружжя» доведе, що майно придбане за спільні кошти, то суд може збільшити 

його частку в майні або виключити таке майно з переліку спільно набутого [2]. 

Частки кожного визначаються виходячи з розміру коштів або праці, 

інвестованих кожним в придбання або створення тієї чи іншої речі. Необхідно 

довести сам факт і розмір цього вкладення, а так само що один з фактичних 

подружжя не мав достатніх коштів для придбання або поліпшення майна без 

залучення коштів іншого. Потрібно довести не сам факт стану у фактичних 

шлюбних відносинах, а придбання даного конкретного майна за кошти або при 
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трудовій участі обох фактичних подружжя. Саме по собі спільне проживання без 

реєстрації шлюбу не має юридичного значення і не створює спільності майна.  

Таким чином при визнанні судом спільного проживання, на фактичне 

подружжя поширюється:  

1. режим спільної власності на майно, нажитого в такому союзі, якщо інше 

не визначено договором про спільне життя; при певних обставинах обов’язок по 

утриманню один одного;  

2. право укласти договір про спільне життя, що визначає права, обов’язки, 

відповідальність фактичного подружжя аналогічних з нормами сімейного 

законодавства; встановлення обов’язкових умов, підстави і наслідки укладення, 

зміни та припинення договору про спільне життя.  

Тим самим відбувається стимулювання закріплення на законодавчому 

рівні певного положення фактичного подружжя, що, безперечно, забезпечить 

законодавчі гарантії їх правового статусу. 
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