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ВСТУП 

З метою висвітлення результатів наукової та науково-технічної діяльності 

20 вересня 2021 року у м. Херсон відбулась ІV Всеукраїнська 

мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція.  

Наука в сучасному суспільстві відіграє важливу роль у багатьох галузях і 

сферах життя. Рівень розвиненості науки служить одним з основних показників 

розвитку суспільства, а також це – показник сучасного розвитку держави. Все 

навколо людини – досягнення науки. Наука на сучасному етапі намагається 

вирішити незліченну кількість проблем, створюючи нові галузі всередині 

структури наукового співтовариства. В сучасності добробут країн 

безпосередньо залежить від стану науки. Тільки ті країни, які приділяють 

серйозну увагу науковим дослідженням, успішно освоюють новітні наукоємні 

технології, надають для цього досить потужні фінансові, інформаційні, 

виробничі, інтелектуальні засоби лідирують в сучасній політико-економічній 

гонці і займають провідні позиції на світовій арені.  

Даний збірник відображає наукові дослідження авторів у наступних 

сферах: юриспруденція; педагогіка та освітні технології; економіка та 

організація інноваційної діяльності; література та мистецтво; філологія, 

лінгвістика, переклад; 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. 

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. 
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СЕКЦІЯ: Сільське господарство та агрономія 

УДК 631.86:633/635 

АВЕРЧЕВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 

д.с.-г.н., професор 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

ORCID ID: 0000-0002-8333-2419 

НІКІТЕНКО МАРІЯ ПЕТРІВНА, 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

м. Херсон, Україна 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІОЛОГІЗАЦІЇ ПРИ 

ВИРОЩУВАННІ ПРОСА 

Біологічне землеробство перспективний напрямок розвитку сільського 

господарства в Україні. В Західних країнах вже успішно та широко 

застосовують органічне землеробство. Основний принцип ведення органічного 

землеробства зводиться до повного або часткового (за мінімальним 

навантаженням) відмовлення від синтетичних добрив, добавок та інших 

пестицидів [1, 2]. 

Головна мета біологічного землеробства являє собою отримання 

екологічно-чистої продукції, у цей же час відбувається збереження родючості 

ґрунту та в кінцевому результаті здійснюється охорона навколишнього 

середовища. 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 синтетичних добрив [3]. 

За веденням органічного землеробства особлива увага приділяється 

боротьбі з ущільненням ґрунту. За для цього використовується лише легка 

агротехніка. Для боротьби зі збудниками хвороб, шкідниками та бур’янами 

використовують тільки біологічні та технічні способи [4].  
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За використанням технології органічного вирощування культур важливу 

роль замають біопрепарати – гумати. Органічне добриво з біогенними 

елементами Гумікор має за основу високонцентровану гумінову суспензію, яку 

отримано на основі вермікомпосту, ас саме продукту переробки гною великої 

рогатої худоби каліфорнійськими черв’яками Еisеnia fetida. 

Застосовувати біопрепарат Гумікор можна для передпосівної обробки 

насіння та вносити його у ґрунт перед посівом культур. Він добре поєднує 

властивості біологічного добрива та стимулятору росту. Що покращує не тільки 

формування міцної кореневої системи та розвиток фосформобілізуючих і 

азотфіксуючих бактерій у прикореневій зоні, а також підвищує польову 

схожість насінин та прискорює появи однорідних паростків. До біодобрив 

гуматів ще відноситься органічний регулятор росту рослин Гуміам, він може 

бути у вигляді темно-коричневої рідини з характерним аміачним запахом і 

високим вмістом гумінових речовин.  

Головне призначення органічного регулятору росту рослин Гуміам 

допомогати рослинам реалізувати свій біологічний потенціал у складних 

природно-кліматичних умовах та зонах ризикованого землеробства.  

Органічне виробництво базується на використанні новітніх технологій, 

спрямованих на захист природних ресурсів та зменшення механічного 

обробітку ґрунту, виключаючи використання будь-якого синтетичного 

матеріалу. Пріоритетною тенденцією для органічного землеробства є 

використання матеріалів та технологій, що покращують екологічний баланс у 

природних системах та сприяють створенню стійких та збалансованих 

агроекосистем. 

Ще один вид біологічного методу 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. 

Біопрепарати особливо ефективні як профілактичний засіб для захисту 

рослин. Застосовувати їх краще до початку захворювання. У разі незначного 
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розвитку хвороби (до 25 %) використання біопрепаратів в оптимальній дозі 

може майже повністю вчасно зупинити захворювання. 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 % [4]. 

Препарат «Біо-гель» може використовуватись для збереження всіх видів 

рослин та культур при екстремальних умовах, які проявляються у виді посух 

або морозів. Для боротьби з бур’янами в агрофітоценозі на посівах проса, 

можливе використання біопрепарату ХЕЛАФІТ®-комбі. Завдяки комплексній 

дії, він сприяє збільшенню врожайності й поліпшенню якості продукції. Також 

використовується для оптимізації кореневого живлення і розвитку рослин в 

критичні періоди вегетації. Сприяє відновленню пошкоджених культур, в 

наслідок негативних дій природних умов, на клітинному рівні. Запобігає 

затримці зростання та розвитку рослин, які можуть бути викликані хімічним 

стресом від застосування пестицидів або інших несприятливих факторів та 

механічних пошкоджень. Використання біопрепаратів є цілком безпечним для 

людини, тварин, бджіл та для довкілля [6]. 

Спостереження за ефективністю використання біопрепаратів на 

дослідних посівах проса проводилось у весняно-літній період 2021 року, місце 

розташування – Херсонська область. Було визначено проводити трьох 

факторний аналіз наукових досліджень, з метою визначення адаптивної 

технології вирощування проса на Півдні України за умов змін клімату що 

відбуваються. 

Посів проса проводили у другій декаді травня коли температура ґрунту на 

глибині 10 см становила 12 – 15 °С. Дослідні ділянки було визначено за трьома 

варіантами у чотирьохкратній повтореності. Обробку посіву проса проводили 

органічним добривом з біогенними елементами Гумікор, регулятором росту 

рослин Гуміам, біопрепаратом Біо-гель та рістрегулююча речовина з 

біозахисним ефектом Хелафіт комбі. 
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Підвищення продуктивності рослин можна досягти не лише методами 

селекції, внесенням необхідних доз добрив та пестицидів, а й за рахунок 

включення біологічних препаратів до комплексу послідовних технологічних 

операцій вирощування культур. Це дає можливість зменшити хімічне 

навантаження на навколишнє середовище і поступово перейти до органічних 

технологій вирощування проса та інших сільськогосподарських культур. 
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http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/1163/Аверчев%20О.В._Хвороби%20та%20шкідники%20гречки_2011.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/1163/Аверчев%20О.В._Хвороби%20та%20шкідники%20гречки_2011.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/660/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%9E.%D0%92._%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8_2012.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/660/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%9E.%D0%92._%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8_2012.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/660/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%9E.%D0%92._%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8_2012.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.02.2021.033
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.02.2021.033
http://www.helafit.pro/production
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освіти», м. Київ (21 квітня 2021р.). С.193-196. 

http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/6389. 

8. Писаренко В.М., Писаренко П.В., Захист рослин: екологічно 

обґрунтовані системи. Полтава: Камелот, 1999. С. 188. 

9. Зінченко О.І., Алексєєва О.С., Біологічне землеробство: Навч.посіб. – 

К.: Вища шк., 1996. С. 239. 

 

СЕКЦІЯ: Література та мистецтво 

УДК 7.041.5:165.642:821-31 

БАЧИНСЬКА Ольга Юріївна, 

студентка 2 курсу ОР магістр  

факультет іноземних мов 

Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника 

Науковий керівник: Ірина Миколаївна СПАТАР, 

кандидат філологічних наук, доцент 

Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника 

м. Івано-Франківськ, Україна 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТА У РОМАНІ «КВІТИ 

ДЛЯ ЕЛДЖЕРНОНА» ДЕНІЕЛА КІЗА 

Вивчення психологічного портрета в художніх творах є однією з 

актуальних проблем сучасного літературознавства. XXI століття – час 

турбулентності, вкрай складний період для людської свідомості. Ось чому 

надзвичайно важливою є психологічна організація людини. Як наслідок, 

письменники прагнуть до вираження внутрішнього світу людини, її почуттів, 

переживань, роздумів, емоційних відгуків на зовнішні явища.  

Одним з творів, у якому художньо інтерпретовані глибокі переживання 

персонажа, є роман «Квіти для Елджернона» Д. Кіза. Автор відтворює гострі 

внутрішні проблеми індивіда, а психологічний портрет показано складно і 

оригінально. У романі письменник особливе місце відводить глибокому 

http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/6389
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психологічному зображенню образу головного героя, його душевних 

переживань, емоцій, поведінки та вчинків.  

Явище психологічного портрета  досліджували М. Уртмінцева, В. 

Фащенко, І. Страхов, С. Павличко, Л. Гінзбург. Натомість творчість Деніела 

Кіза та його роман «Квіти для Елджернона» був об’єктом  наукових розвідок І. 

Ануріна, А. Емець, Р. Вінтерс.  

Мета роботи – дослідити особливості творення психологічного портрета у 

романі «Квіти для Елджернона» Деніела Кіза. 

Питанню творення портрета та його ролі у художньому тексті присвячено 

чимало уваги з боку літературознавців. М. Уртмінцева зазначає, що термін 

«портрет» запозичений з живопису. У давньофранцузькій мові був наявний 

вираз pour-trait, який мав значення зображення оригіналу. Корінь даного слова 

походить від латинського дієслова «protrahere», що означає «витягувати 

назовні», «виявляти». Згодом сенс слова став дещо ширшим і з’явилося 

додаткове значення – «зображати», «портретувати» [1, с. 4]. 

Літературознавиця Л. Юркіна визначає портрет персонажа як «…опис 

його зовнішності: обличчя, фігури, одягу. З ним тісно пов'язане зображення 

видимих властивостей поведінки: жестів, міміки, ходи, манери триматися. (…) 

Зовнішність людини може багато що сказати про (…) вік, національність, 

соціальний стан, смаки, звички, навіть про властивості темпераменту і 

характеру» [2]. 

Точне визначення поняття запропоновано у «Словнику літературознавчих 

термінів»: «Портрет (від фр. Рortrait – портрет, зображення) – в літературному 

творі зображення зовнішності героя: його обличчя, фігури, одягу, манери 

триматися. Характер П. і, отже, його роль в творі можуть бути 

найрізноманітнішими (...) У літературі частіше зустрічається психологічний П., 

в якому автор через зовнішність героя прагне розкрити його внутрішній світ, 

його характер» [3, с. 275]. 

Дослідники Шевальє С. і Дзинглюк О., вивчаючи явище психологічного 

портрета, висловили думку про характер персонажа. «Однією з форм 
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зображення характерів персонажів через їх зовнішні ознаки є психологічний 

портрет» [4, с.75]. Відтак, у психологічному портреті зовнішність персонажа 

має прямий зв’язок з його внутрішнім світом.  

Чітким є твердження, згідно з яким психологічний портрет героя містить 

у собі «…опис не тільки зовнішнього вигляду (риси обличчя, фігура, міміка, 

хода, голос, одяг, вік), рухів персонажа і його жестів, а й опис поведінки в 

різних життєвих ситуаціях, його роздумів, емоцій і переживань» [5]. 

У психологічному портреті втілюється одне з головних призначень 

мистецтва – дослідження особистості, її душевного стану, внутрішнього світу, 

діянь, почуттів, її свідомості і підсвідомості. Саме це яскраво відображено у 

романі «Квіти для Елджернона» Деніела Кіза – пошуки власного «Я». Твір 

письменника сповнений глибоким психологізмом, а психологічний портрет 

героя цікавий і неординарний.  

У романі «Квіти для Елджернона» автор втілив задум створення 

нестандартного головного героя твору – людину з вадами розвитку. 32-річний 

Чарлі Гордон з досить низьким коефіцієнтом IQ – 68 балів добровільно вирішує 

взяти участь у експерименті щодо поліпшення інтелекту, метою якого стає 

бажання самого героя довести суспільству і своїй родині, що у них є привід 

пишатися: «People are not proud of me the way I expected— not at all» [6, с. 67]. 

Чарлі Гордон проживає складну долю розумово-відсталого чоловіка, який 

за допомогою науки став генієм, водночас і щасливим, і нещасним, а потім 

знову повернувся на низьку стадію розвитку. Глибокі внутрішні переживання, 

які беруть початок ще з дитинства через неприйняття хлопця суспільством і 

власною сім’єю Д. Кіз передає за допомогою психологічного портрета. При 

цьому, автор не дає опису зовнішності Чарлі, тільки його думки і вчинки, 

завдяки чому психологічний портрет персонажа стає ще цікавішим, а читач має 

змогу зосередити увагу на внутрішньому світі героя.  

Усі переживання Чарлі, душевний біль, печаль, радощі та розуміння своєї 

безпорадності письменник передає від імені головного героя – за допомогою 

звітів, що відповідають розумово-емоційному стану індивіда, який пройшов 
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експериментальне хірургічне втручання по підвищенню IQ. Завдяки цьому 

автору вдається створити глибокий психологічний портрет персонажа та 

доповнити живий і цілісний образ головного героя.   

Не дивлячись на те, що перші звіти написані зовсім безграмотно, вони 

перевершують подальші в плані передачі щирих і чистих емоцій самого Чарлі, 

адже в них розкривається найголовніше його бажання – стати розумним: 

«…they can make me smart. I want to be smart» [6, с. 1]. У них він по-дитячому 

чистий думками, вчинками і ставленням до оточення.  

Однак, не можна не відзначити, що відкритість не знаходить відгуку в 

суспільстві. Для всіх інших, він є об'єктом глузувань, жалості, яка обумовлює 

не розумінням і не прийняттям його особливого становища, а скоріше 

невіглаством, пропущеним крізь призму лише своєї реальності: «Im sick and 

tired of everybody laughing at me. [6, с. 56].  

Чарлі ніяк не міг змиритися з тим, що в ньому не бачили особистості: «I'm 

a human being, a person – with parents and memories and a history – and I was 

before you ever wheeled me into that operating room!» [6, 161]. 

Таким чином, важливість твору обумовлена внутрішнім переживанням і 

пошуків самого себе в цьому світі. 

Отже, за допомогою психологічного портрета Деніел Кіз розкриває 

внутрішній світ Чарлі Гордона. За результатами аналізу особливостей 

психологічного портретотворення з’ясовано, що головний герой – це людина, 

яка прагне до інтелектуального розвитку. На початковому етапі для героя 

характерний низький рівень емоційності, він погано освічений. У міру розвитку 

сюжету у Чарлі помітні кардинально нові риси: збільшена емоційність, 

вражаючий інтелектуальний рівень, бажання мислити і зосереджувати увагу на 

внутрішньому стані. А завдяки тому, що всі події описуються від І-ої особи 

однини, тобто імені головного героя, можна легко відчути емоції персонажа. 

Саме це дає змогу читачу відчути усі тонкощі задуму письменника про 

трансформацію особистості Чарлі, відчути глибокий психологічний стан 

персонажа. 
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СЕКЦІЯ: Педагогіка та освітні технології 

УДК 372 

БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ ІРИНА ВАСИЛІВНА, 

викладач  

ВСП МК ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 

м.Маріуполь,Україна 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ 

ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ 

Реалізація компетентнісного підходу в освіті – це потреба у приведенні у 

відповідальність освіти і потреб ринку праці. Головним завданням 

компетентнісного підходу є формування не лише знань,умінь та навичок, а й 

упровадження особистісно орієнтованих форм навчання, метою якого є 

створення умов для розвитку та самореалізації кожного студента. Основним 

https://doi.org/10.32841/2409-1154.2020.44.17
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/15295/1/Лінгвостилістичні%20засоби%20створення%20психологічного%20портрету.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/15295/1/Лінгвостилістичні%20засоби%20створення%20психологічного%20портрету.pdf
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завданням викладача є формування різнобічно розвиненої, комунікативної, 

компетентної особистості, здатної реалізувати набуті знання в реальному житті 

та у нестандартних ситуаціях, бути конкурентоспроможною на ринку праці, 

продукувати нові ідеї, вміти критично мислити. 

Компетеннісний підхід передбачає формування у студентів ключових і 

предметних компетентностей. До основних ключових компетентностей, які 

формуються під час вивчення предметів математичного і природничо – 

наукового циклу,належать спілкування державною мовою,математична 

компетентність,основні компетентності у природничих науках і технологіях, 

інформаційно – цифрова компетентність, уміння вчитись упродовж життя, 

ініциатівність і підприємливість,соціальна та громадська компетентності, 

обізнаність та самовираження у сфері культури,екологічна грамотність і 

здорове життя. 

Відповідно до програми завдання навчання це: 

– поглиблювати і розширювати знання про хімічну, фізичну,біологічну 

складову природничо-наукової картини світу: найважливіші поняття , закони і 

закономірності,теорії і процеси; 

– розвивати вміння самостійно здобувати знання з різних інформаційних 

ресурсів та у ході експериментальних досліджень і критично їх осмислювати; 

–  безпечно використовувати речовини і матеріали; 

– оцінювати роль хімії,фізики, біології, математики в розвитку сучасних 

технологій та розв’язання глобальних проблем; 

– творчо розв’язувати практичні завдання хімічного та фізичного 

характеру в повсякденному житті, попереджувати явища,що завдають шкоди 

здоров’ю людини і довкіллю. 

Реалізувати завдання, які ставить програма, можна різними методами і 

засобами. У сучасних умовах велику увагу приділено інформаційно-

комунікаційним та інтерактивним технологіям. Інтерактивні вправи надають 

підґрунтя для розвитку комунікативних здібностей людини,критичного 

мислення,уміння міркувати,самостійно приймати рішення у нестандартних 
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ситуаціях. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій розвиває 

навички роботи з інформацією та вміння донести інформацію сучасними 

засобами. 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях та уміння 

вчитись упродовж життя є одним з основних ключових компетентностей. На 

заняттях з хімії та біології вони реалізуються через постановку проблеми та її 

вирішення,за допомогою прийомів «Міні-практикум», «Лови помилку», 

«Хімічний чи біологічний диктант», «Формульний диктант» і т.п. Ці прийоми 

стимулюють освітню діяльність студентів,допомагають їм самореалізуватись, 

розвивають пізнавальні потреби. 

Соціальна та громадська компетентності формуються під час роботи в 

групах,парах,колективі. Це сприяє розвитку вміння висловлюватись, довести 

свою думку,захистити свою ідею. Особливого розвитку дана компетентність 

набуває під час захисту студентських проектів. 

Інформаційно-цифрову компетентність викладачі циклу використовують  

як вміння переробляти інформацію,робити висновки й узагальнення,обирати 

головне,використовувати додаткову інформацію, усвідомлювати отриману 

інформацію. Ця компетентність передбачає використання сучасних пристроїв 

для пошуку інформації, складання опорних конспектів. 

Математична компетентність включає елементи логічної діяльності. 

Викладачі формують її під час розв’язування задач,побудови 

моделей,схем,графіків. 

Ініціативність і підприємливість формується під час вирішення проблем і 

задач,наприклад на заняттях з екології. Формування даних компетентностей 

відбувається і  під часи взаємоопитування, само-,і взаємоперевірки,само-,і 

взаємооцінки. 

Обізнаність і самовираження у сфері культури формується під час 

вивчення біографій видатних людей, вчених, використання творів літератури і 

мистецтва. Це сприяє розвитку загальнолюдських цінностей,виховання у 

студентів почуття толерантності,мовної культури,тощо. 
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Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя формуються під час 

вивчення правил безпеки життєдіяльності при роботі з хімічними 

реактивами,їхнього впливу на здоров’я людини та навколишнє середовище,на 

заняттях з біології та екології вчать студентів піклуватись про своє  життя і 

здоров’я,відповідально ставитись до навколишнього середовища. 

Предметну компетентність з предметів математичного та природничо-

наукового циклу можна розглядати як уміння бачити і застосовувати знання в 

житті і побуті. 

Формування у студентів предметної компетентності дозволяє вирішити 

ряд  таких питань, як:  

розмежування у студентів навчального предмета та дійсності; 

спростування негативного ставлення до хімії як причини екологічних 

негараздів; 

недостатній рівень прикладних хімічних знань у людей, що загрожує 

безпеці життєдіяльності під час використання різноманітних речовин і хімічних 

явищ у повсякденному житті; 

Формування всіх груп компетентностей пов’язане з використанням 

різноманітних педагогічних прийомів та методів навчання і не може 

забезпечуватися окремою технологією навчання, лише їх поєднання розвиває 

гармонійну, креативну особистість. 

Компетентності формуються в процесі навчання,і не тільки при 

викладанні предметів, а й під впливом сім’ї, друзів, роботи, політики, релігії, 

культури та ін. У зв’язку з цим реалізація компетентнісного підходу залежить 

від усієї освітньо - культурної ситуації,в якій живе і розвивається студент.  
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ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РЯДІВ НА ОСНОВІ БАЗОВИХ 

ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19 

Проаналізовано методи часових рядів на основі індикаторів “Zigzag” та 

“Supertrend” для базової аналітики розповсюдження коронавірусної інфекції в 

Україні, а отже – для детального передбачення кількості хворих на коронавірус 

COVID-19. Також проаналізовано особливості інфікування коронавірусною 

інфекцією залежно від області та періоду інфікування, проаналізовано динаміку 

зараження та одужання за певний період часу 

З очевидних причин нестабільності поширення коронавірусної інфекції як 

в Україні, так і за її межами, що може спричинити деяку неординарність в 

результатах досліджень передбачення, активно було використано методи 

технічного аналізу часових рядів на основі таких індикаторів 

як «Zigzag» та «Supertrend», які застосовуються для відстеження базових 

тенденцій та аналізу причин тимчасової нестабільності і неординарності на 

певних фондових ринках [1, с. 57–64]. 

Вибір індикатору «Supertrend» обумовлено тим, що він є одним із 

найкращих інструментів технічного аналізу для виявлення тренду на високо 

нестабільних даних. Коли на виході домінує зростаюча тенденція, значення 

індикатора «Supertrend» знаходяться нижче за неї, відповідно, під час спаду– 

значення цього показника знаходяться вище графіка вихідних даних. Перетин 

кривих індикатора і даних може означати закінчення попередньої тенденції. 

Частий перетин цих кривих вказує на те, що явна тенденція в даних відсутня. 
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Як і більшість технічних індикаторів, «Supertrend» реагує на зміну тренду в 

даних з певним запізненням. У сфері трейдингу та дотичних економічних 

сферах цей інструмент використовують, як правило, для короткочасного 

аналізу тренду та відповідного передбачення наступних короткочасних 

тенденцій на основі отриманої інформації, тому його логічно використовувати 

разом з іншими індикаторами, які, відповідно, можуть аналізувати тенденції не 

короткочасно і не бути вразливими до волатильності результатів. Таким 

індикатором є «Zigzag», який поєднує найбільш значні локальні екстремуми на 

графіку даних і не чутливий до дрібних коливань. Цей індикатор зручно 

використовувати для аналізу попередніх коливань даних. Відтак разом 

показники можуть актуально і максимально точно інформувати щодо 

прогнозування тенденцій як ринку, так і в даному випадку для точного 

інформування щодо інтенсивності поширення захворюваності на коронавірусну 

інфекцію [2]. 

За даними останніх досліджень можна переконатися в актуальності 

результатів передбачення кількості хворих на території України. 

На графіку нижче бачимо, що крива нових підтверджених випадків інфікування 

коронавірусною інфекцією (синій колір) всюди співпадає з передбаченням 

випадків хворих за допомогою індикатора “Zigzag” (зелений колір), помітна 

несуттєва похибка, однак природа поведінки графіка даного індикатора показує 

неточність, тобто нечіткі риси ламаної, власне звідси і характерна 

зигзагоподібна поведінка  відповідного показника, такі риси доводять 

невразливість індикатора до дрібних коливань і його здатність оцінювати та 

передбачувати хід точно і загально, про що можна переконатися, згідно з 

новими підтвердженими випадками. Оцінюючи природу поведінки індикатора 

“Supertrend” (оранжевий колір), бачимо неідеальне відтворення випадків, однак 

більш точне, ніж у попереднього показника. Загально кажучи, похибка є 

більшою, однак структура графіка є детальнішою, що доводить ефективність 

використання даного індикатора для короткочасного передбачення. Зауважимо 

також помітну похибку у використанні індикатора “Supertrend” – приблизно 
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18% у період 21-23 квітня 2020 року. Характерне перебільшення кількості 

хворих можна пояснити великодніми святами на території України (19 квітня 

2020 – Великдень), що мали на меті врахувати нейронні мережі даного 

індикатора, оцінюючи різке загострення інфікування коронавірусною 

інфекцією під час Великодніх свят 2019 року. Очевидно, показником не 

враховано відповідні карантинні обмеження та свідомість населення задля 

уникнення спалаху поширення інфекції під час святкування. Опісля 23 квітня 

спостерігається боковий рух графіка з тенденцією до спадання кількості нових 

виявлених хворих за день [3]. 

 

 

Аналогічну закономірність бачимо на графіку Київської області, 

поданому ліворуч, де похибка індикатора “Zigzag” (зелений колір) є 

мінімальною в порівнянні до реальних випадків інфікування (синій колір). 

Натомість показник “Supertrend” (оранжевий колір) показує значну 

нестабільність і понижує реальну кількість інфікованих, що спричиняє відносну 

похибку до 70% (див. 14-16 квітня 2020). На графіку видно високу 

волатильність [3]. 
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Значну нестабільність індикатора “Supertrend” (оранжевий колір) можна 

спостерігати й у Волинській області (див. графік нижче), де відносна похибка 

зростає до 91% (14-16 квітня 2020), що свідчить про повну відсутність 

актуальності результатів. Натомість максимальна похибка показника “Zigzag” 

(зелений колір) сягає не більше 30% (7-9 квітня 2020), дані даного індикатора є 

майже завжди ідентичними до реальної ситуації захворюваності (синій колір) у 

даній області [3]. 
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При здійсненні аналізу роботи часових рядів на основі базових 

індикаторів для передбачення розповсюдження пандемії бачимо, що основною 

перевагою застосування такої нейромережі є її можливість перенавчання в 

режимі реального часу із задовільною похибкою навчання, що на 

довготривалих дослідженнях супроводжується високоточними результатами 

індикатора “Zigzag”, а для короткочасних передбаченнях показує свою 

ефективність показник “Supertrend”.  

Проаналізуємо роботу індикаторів даного типу в тих випадках, коли 

даних є недостатньо для їх ітераційного навчання і відповідного передбачення.  

Таблиця, подана нижче, показує ситуацію інфікованості в Луганській 

області. Очевидний пік захворюваності припадає на 20 квітня 2020 (синій 

колір). Потім видно різкий спадний тренд кількості нових виявлених хворих за 

день і боковий рух графіка. Станом на 8 травня зафіксовано всього 42 хворих. 

Для передбачення є замало даних, однак бачимо, що актуальність кількості 

інфікованих є збережена, оскільки для обох індикаторів відносна похибка є 

незначна. Максимальну точність у передбаченні збережено індикатором 

“Zigzag” (зелений колір). Пропорційний рух кривої графіка відтворено із 

незначною затримкою (див. 14-16 квітня 2020) індикатором “Supertrend” 

(оранжевий колір). 
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Проведемо аналогічне дослідження. Таблиця, подана нижче, показує 

ситуацію інфікованості в Миколаївській області. Очевидний  пік – теж 20 

квітня. Потім бачимо спадний тренд кількості нових виявлених хворих за день 

і боковий рух графіка. Станом на 8 травня зафіксовано всього 179 хворих. Для 

передбачення є знову замало даних, однак бачимо, що актуальність кількості 

інфікованих є збережена, бо для обох індикаторів відносна похибка є незначна. 

Максимальну точність у передбаченні збережено індикатором “Zigzag”. 

Аналогічно пропорційний рух кривої графіка відтворено із незначною 

затримкою (див. 14-16 квітня 2020) індикатором “Supertrend”. [3] 

 

Отже, ефективність ітераційних методів часових рядів на основі 

індикаторів «Zigzag» та «Supertrend» доведено. Особливу ефективність 

показано в тому випадку, коли обидва індикатори використовуються разом, бо 

таким чином ситуація передбачення є найбільш актуальна щодо реальної 

кількості інфікованих. Роботу даних показників перевірено для недостатньої 

кількості даних, що змінює характер зворотного навчання на кожному 

наступному етапі, та на великих даних. Також перевірено ефективність і 

принципову різницю в роботі даних індикаторів у короткочасному та 

довготривалому передбаченні. 
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я –  ЗАПОРУКА АКТИВНОЇ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 У статті автор розкриває зміст поняття «культура здоров’я», характеризує 

особливості та значення культури здоров'я для особистісного та соціального 

розвитку учнів початкових класів, а також педагогічні умови формування 

культури здоров'я молодших школярів у взаємодії сім'ї та школи. 

Різке погіршення стану здоров’я сучасної молоді, яке зумовлене впливом 

соціально-економічних та екологічних факторів визначає актуальність 

проблеми формування культури здоров’я. Однак однією з найактуальніших 
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проблем сучасності є необхідність збереження та зміцнення здоров’я саме учнів 

початкових класів, формування в них світогляду, спрямованого на його 

збереження, опанування навичок культури здоров’я, створення умов для 

гармонійного розвитку душі та тіла, тобто умов психічного здоров’я й 

творчості дітей у майбутньому. Адже школярі молодших класів багато часу 

проводять у стінах навчального закладу. Це період життя, коли закладаються 

основні фізичні та психологічні характеристики особистості, закладається 

майбутній потенціал здоров’я дорослої людини. Діти у цьому віці розуміють 

значення свого здоров’я, у них відбувається сприйняття певних норм та зразків 

поведінки, накопичення відповідних знань та вмінь, усвідомлення потреб і 

мотивів, визначення ціннісних орієнтацій, інтересів і уявлень. 

Пріоритет формування культури здоров’я у дітей визначається ще й тим, 

що це один з найважливіших факторів, який детермінується визначальною 

роллю здоров’я цієї категорії населення у створенні здорового майбутнього 

країни. Сьогодні вкрай важливо під час навчання в школі навчити дитину самій 

піклуватися про власне здоров’я, сформувати в неї установку на його 

підтримку. Тому важливо визначити умови, зміст, форми та методи, які є 

впливовими у навчанні та вихованні культури здоров’я учнів початкових 

класів. 

У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті серед 

пріоритетних завдань української освіти визначено виховання в школярів 

свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих як найвищої 

соціальної цінності, формування духовних потреб і навичок здорового способу 

життя, збереження і зміцнення фізичного, психічного, соціального та 

морального здоров’я дітей [4]. Результатом успішної політики будь-якої 

держави є здоров'я нації. Адже здоров'я підростаючого покоління визначає стан 

суспільства, а також інтелектуальний, культурний та економічний потенціал 

держави в цілому. Тому серед важливих соціальних завдань, які стоять сьогодні 

перед сучасною школою є виховання особистості, яка не тільки володіє 

теоретичними знаннями, а й уміє застосувати їх на практиці. 
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Формування культури здоров’я серед підростаючого покоління 

стосується низка досліджень учених. Питанням особистості взагалі займалася 

низка науковців, зокрема, Р.Айзман, Г.Апанасенко, О. Ахвердова, І.Брехман, 

С.Лебедченко, В.Магін, Л.Попова, С.Толмачева та ін.). Серед школярів це 

питання вирішували В. Бабич, В.Горащук, О.Дубогай, С.Кириленко, Ю.Цюпак 

й ін. Учені пропонують моделі формування культури здоров’я для сучасної 

школи.  

Як засвідчують результати досліджень вітчизняних та зарубіжних 

науковців Б.Ананьєва, Л.Божович, Л.Виготського, Г.Костюка, С.Кондратюка 

молодший шкільний вік має великі резерви формування здорового способу 

життя, культури здоров’я і є сприятливим періодом для набуття життєвих умінь 

та навичок, що в свою чергу визначає завдання сучасної школи – сформувати в 

учнів потребу цінувати своє здоров’я та життя як найвищу індивідуальну та 

суспільну цінність. 

У педагогіці визначення поняття культури здоров’я трактується по 

різному. Так, І. Яковлєва визначає культуру здоров’я як цілісне утворення, що 

становить єдність пріоритету цінності здоров’я, високої активності з освоєння і 

трансляції у майбутній професійно-педагогічній діяльності глибоких знань про 

шляхи та засоби ефективного формування, збереження та зміцнення здоров’я 

[5]. 

Культура здоров’я, зауважують деякі науковці (В. Гаврилюк, 

О. Гречишкіна, Л. Животовська, А. Міненок, О. Савонова, С. Страшко та ін.) 

має підтримати розвиток індивіда завдяки забезпеченню інформацією, що 

зумовлює необхідний стиль поведінки. Наявність необхідної інформації з 

питань формування, збереження і зміцнення здоров’я дозволяє особистості не 

тільки робити правильні висновки, але й правильно діяти як у звичних, так і в 

нестандартних та кризових ситуаціях. Натомість зауважимо, що наявності лише 

необхідної інформації замало. Переконані, що учні повинні також володіти 

певними навичками здоров’язбереження, що сприятиме здійсненню відповідної 

діяльності в подальшому житті.  
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В. Колбанов, Т. Берсенєва трактують культуру здоров’я особистості як 

динамічний стереотип поведінки, виробленого на підставі істинних потреб, 

який сприяє здоровому способу життя і визначає бережливе ставлення до 

здоров’я людей, які її оточують.  

В. Бабич визначає культуру здоров’я людини як інтегроване утворення 

особистості, що виявляється у її мотиваційній, теоретичній підготовці до 

формування, збереження та зміцнення свого здоров’я у всіх його аспектах 

(духовному, психічному й фізичному) та розумінні здоров’я як цінності. Відтак, 

культура здоров’я є частиною загальної культури особистості, яка 

характеризується її динамічним станом, фізичним і психофізичним здоров’ям, 

мотиваційно-ціннісними орієнтаціями щодо збереження й зміцнення здоров’я, 

сукупністю спеціальних знань, соціальних та моральних цінностей, набутих 

унаслідок освіти, виховання й самовиховання, і обумовлена дотриманням у 

повсякденній діяльності навичок здорового способу життя [1]. 

Ю. Мельник вказує, що культура здоров’я є складовою культури людства, 

що включає сукупність знань філософського, педагогічного, психологічного, 

медичного спрямувань, збагачує духовне, соціальне, психічне, фізичне життя 

індивіда, сприяє формуванню особистого ставлення до здоров’я та 

життєдіяльності, осмисленню людиною парадигм буття [3, с. 35]. 

Культура здоров’я дитини молодшого шкільного віку – інтегроване 

особистісне утворення, сформоване на основі знань, умінь, що 

характеризується здоров’яформувальною поведінкою, яка відповідає віковим 

особливостям індивіда, виявляється в цілісності та гармонійному розвиткові 

всіх складових індивідуального здоров’я (фізичного, психічного, соціального, 

духовного), які перебувають у тісній взаємодії один з одним, між ними існує 

кореляція, тобто зміни в одному приводять до змін в інших, а також основних 

сфер особистості (мотиваційної, когнітивної, афективної, ціннісної, 

поведінкової), прагненні дитини до самопізнання, самовдосконалення, творчої 

діяльності.   
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Здоров’яформувальна поведінка – стійкі патерни поведінки особистості, 

спрямовані на збереження та зміцнення індивідуального здоров’я. 

Здоров’яформувальна поведінка утворюється на основі індивідуальних 

особливостей особистості, в процесі життєдіяльності людини та при взаємодії з 

навколишнім середовищем (природним, соціальним). Таким чином, 

формування культури здоров’я особистості молодших школярів 

характеризується складністю, динамічністю та багатокомпонентністю. Під час 

організації цього процесу необхідно враховувати соціокультурний контекст у 

якому реалізовуватиметься ця діяльність.  

Особливостями формування культури здоров’я дітей молодшого 

шкільного віку є врахування індивідуальних та вікових особливостей учнів, а 

також факторів впливу соціокультурного простору в якому вони перебувають 

(соціальних інститутів суспільства, законодавчих й нормативно правових актів 

держави, державних/приватних програм і проектів, засобів масової інформації, 

морально-етичних норм, традицій тощо) [3, с.66]. 

На наш погляд, практичною сферою культури здоров’я учнів початкових 

класів є чітко організований режим дня, система харчування, яка найбільше 

відповідає індивідуальним особливостям, розподіл фізичних і психічних 

навантажень, уміла підтримка позитивних чуттєво-емоційних переживань та 

зниження вірогідності виникнення негативних почуттів і емоцій, що руйнують 

психічне здоров’я. Також обов’язковим є уміння «зарядити» організм на ту чи 

іншу роботу, мобілізувати його для діяльності в екстремальних ситуаціях, що 

виникають. 

Аналіз літературних джерел і наші спостереження переконливо доводять, 

що успіх у вихованні свідомого, відповідального ставлення до збереження та 

зміцнення здоров'я у молодших школярів багато в чому залежить від тісної 

взаємодії і цілеспрямовано організованої спільної роботи батьків і вчителів 

початкових класів з сім'єю, яка є первинною ланкою у становленні та розвитку 

особистості учня. 
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Тому, успішне формування культури здоров'я молодших школярів у 

взаємодії сім'ї і школи буде можливим при дотриманні наступних педагогічних 

умов: 

− створення у школі та сім'ї освітньо-виховного середовища, 

спрямованого на формування культури здоров'я молодшого школяра; 

− підготовка вчителів початкових класів до формування культури 

здоров'я у взаємодії з батьками; 

− використання сучасних форм, методів і засобів у формуванні культури 

здоров'я молодших школярів [2, с. 135].  

Роботу щодо формування культури здоров’я в учнів молодших класів 

необхідно спрямовувати на:  

− формування позитивної мотивації щодо культури здоров’я та здорового 

способу життя;  

− знайомство учнів з основами культури здоров’я;  

− здійснення профілактичної роботи з негативними проявами;  

− формування теоретичних та практичних навичок культури здоров’я 

учнів;  

− формування творчої особистості, здібної до саморозвитку та 

самоосвіти.  

Зазначимо, що формування культури здоров’я дітей молодшого 

шкільного віку залежить від того соціального середовища, в якому вони 

знаходяться – це сім’я та школа. Діти в такому віці ще наслідують поведінку та 

вчинки дорослих. Дорослі, які ведуть правильний спосіб життя, допомагають 

дітям усвідомлювати відповідальність за своє здоров’я та формують культуру 

здоров’я. Тому як від батьків, так і від педагогів залежить, яким буде здоров’я 

дитини в майбутньому. Саме у молодшому шкільному віці закладається 

майбутній потенціал здоров’я дорослої людини. 

Педагоги початкових класів під час навчально-виховного процесу 

повинні сформувати основні уміння та навички, навчити дитину робити вибір, 

що не зашкодить її здоров’ю та життю в цілому, сформувати уміння і навички в 
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учнів молодших класів правильного загартовування організму. Важливо з 

самого дитинства сформувати основні уміння, навички та звички здорового 

способу життя, які з часом перетворяться у важливу складову загальної 

культури людини і цим самим вплинуть на формування культури здоров’я 

суспільства в цілому 

Отже, формування особистої культури здоров’я є досить складним 

процесом для людини, а особливо для дитини молодшого шкільного віку. 

Заклади освіти виконують особливу роль у становленні культури особистості 

дитини, зокрема культури здоров’я, що є, на наш погляд, важливою умовою її 

особистісного, соціального розвитку та активної життєдіяльності. 
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ЯК АКТИВАТОР ПЛАСТМАСОВОГО СЦИНТИЛЯТОРУ 

Необхідність збільшення радіаційної стійкості (РС) сцинтиляційних 

матеріалів пов'язана зі значним підвищенням дози їх опромінення. Якщо раніше 

в експериментах ЦЕРНу граничні дозові навантаження детекторів на основі 

полістиролу не перевищували 2-5 Мрад, то сьогодні ці показники зросли до 

30 Мрад. При цьому поріг РС традиційного ПС, активованого молекулами 

паратерфенілу, не перевищує 2-3 Мрад [1, 2]. 

На сьогоднішній день встановлено основні шляхи підвищення порогу РС 

ПС. Перший шлях пов'язаний з підвищенням рухливості радикалів, що 

утворюються під дією високоенергетичного випромінювання в полімерній 

основі. Для цього в полімерну основу ПС вводять різного роду підсилювачі 

дифузії, які дозволяють радикалам швидко відновити розірвану хімічний 

зв'язок [3]. Однак він призводить до значної деградації механічних 

властивостей ПС і до зниження довгострокової стабільності. Інший шлях 

підвищення РС пов'язаний з переносом основної смуги люмінесценції ПС в 

більш довгохвильовий діапазон, де відсутні смуги поглинання різного роду 

https://orcid.org/0000-0002-9095-6692
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дефектів, що утворюються під дією іонізуючого випромінювання. Цей метод 

має на увазі використання як активатору молекул з великим стоксовим зсувом, 

наприклад, таких як 3-гідроксифлавон (3-HF) і його фторпохідні [4]. Відомо, що 

підвищення концентрації молекул активатора в полімерній основі ПС 

призводить до значного підвищення порогу РС [5]. Але розчинність 3-HF і його 

фторпохідних у полістиролі зазвичай не перевищує 1,5-2,0 мас. % [6], що 

обмежує подальше поліпшення властивостей ПС. Підвищення розчинності 

молекул активатора в полістирольної основі ПС можна досягти шляхом 

модифікації їх структури введенням алкільних заступників різної довжини. 

Така модифікація, як правило, призводить до поліпшення розчинності і при 

цьому істотно не впливає на спектрально-люмінесцентні характеристики 

активатора [7]. Це дозволить підвищити радіаційну стійкість ПС за рахунок 

підвищення вмісту активатора в сцинтиляційної композиції. В роботі описано 

отримання 2-(4-(третбутил)феніл)-6-фтор-3-гідрокси-4Н-хром-4-ону і 

досліджено сцинтиляційні властивості ПС на його основі. 

Матеріали та методи дослідження. Полімеризація в масі. 

Фотолюмінесцентна спектроскопія. Люмінесцентно-кінетична спектроскопія. 

Результати та обговорення. Отримано 2-(4-(третбутил)феніл)-6-фтор-3-

гідрокси-4Н-хром-4-он (TBF-3-HF) (рис. 1). Для цього в суміш 0,0194 моль 5-

фтор-2-гідроксиацетофенону і 0,0204 моль 4-третбутилбензальдегіду в 30 мл 

метанолу при 0-5 °С по краплях додають розчин 2,4 г (0,0428 моль) КОН в 

20 мл метанолу. Потім отриману суміш перемішують протягом 18 год при 

кімнатній температурі і ще 6 годин при 40 °С. Реакційну суміш нейтралізують 

2 Н розчином НСl. Отриманий 3-(4-третбутил)феніл)-1-(5-фтор-2-

гідроксифеніл)проп-2-ен-1-он фільтрують, промивають невеликою кількістю 

метанолу та води, ретельно віджимають і сушать при Ткім. Отриманий халкон 

жовтого кольору в кількості 0,0108 моль розчиняють в 40 мл метанолу та 

0,0217 моль КOH. Потім до оранжево-червоного розчину повільно по краплях 

додають 4 мл Н2О2 (30 %) при температурі 5-10 °С. Суміш перемішують 

протягом 3-4 год при кімнатній температурі, після чого виливають у холодну 
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воду і підкисляють 2 Н розчином HCl. Осад збирають фільтрацією, промивають 

водою, ретельно віджимають і сушать при кімнатній температурі. Для 

очищення продукт хроматографують на силікагелі (елюент: циклогексан), після 

чого сублімують під вакуумом. Вихід TBF-3-HF – 1,57 г (46,1 %), Тпл=215 ºC. 

Як і очікувалося, наявність трет-бутильної групи в складі молекул TBF-3-

HF призвело до підвищення їх розчинність у полістиролі, що дозволило 

отримати ПС з вмістом активатора до 3,0 мас. %. 

Спектр люмінесценції TBF-3-HF в полістиролі має слабковиражений пік 

на 465 нм і основну смугу люмінесценції з максимумом на 536 нм (рис. 1). 

Спостережуваний спектр люмінесценції характерний для молекул 3-

гідроксіфлавону і його фторпохідних [8]. 

Спектр збудження молекул TBF-3-HF в полістиролі має досить гострий 

пік на довжині хвилі 385 нм і дуже слабкий пік на довжині хвилі 300 нм 

(рис. 1). Спектр збудження зберігав вказаний характер поведінки у всьому 

доступному інтервалі концентрацій молекул TBF-3-HF у полістиролі. Не 

спостерігалося ні розширення смуги люмінесценції, ні зміни її положення, що 

говорить про відсутність будь-якої агрегації молекул TBF-3-HF до 3,0 мас. % у 

полістиролі. 

 

Рисунок 1 – Спектри збудження (λспостереження=535 нм) і люмінесценції 

(λзбудження=385 нм) молекул TBF-3-HF (0,01 мас.%) у полістиролі 
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Максимуми спектрів люмінесценції полістиролу розташовані в районі 

290 нм і 320 нм. У спектрі збудження молекул TBF-3-HF в полістиролі 

присутня лише слабка смуга збудження λмакс=300 нм, що збігається зі смугою 

люмінесценції полістиролу. Максимум основної смуги збудження TBF-3-HF 

розташований на 387 нм. Такий характер спектра свідчить про те, що молекули 

TBF-3-HF не оптимально підходять для активації основи ПС, оскільки не 

можуть забезпечити ефективний збір енергії збудження з полістирольної 

матриці через механізм безвипромінювальної перенесення енергії. Але 

полістирол, що активований TBF-3-HF, демонструє необхідні сцинтиляційні 

властивості. Тривалість сцинтиляційного спалаху отриманого ПС становить 

6,53 нс (сцинтиляцію збуджували високоенергетичними електронами 

стронцієвого джерела, а вимірювання проводилося шляхом час-корелюємого 

рахунку). Слід зазначити, що криві загасання зберігали ідентичний характер у 

всьому дослідженому інтервалі концентрацій молекул TBF-3-HF в полістиролі 

до 3,0 мас. % (рис. 2). Така поведінка кривих загасання свідчить про відсутність 

здатних люмінесціювати агрегатів молекул TBF-3-HF. 
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Рисунок 2 – Крива загасання сцинтиляційного спалаху ПС на основі 

полістиролу, активованого 3,0 мас. % TFB-3-HF (джерело – 90Sr) 

 

Відносний світловий вихід отриманих ПС істотно залежав від 

концентрації молекул активатора і змінювався від 11 % до 45 % світлового 
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виходу стандартного полістирольного ПС UPS 923A (рис. 3). Максимальний 

відносний світловий вихід досягався при концентрації TBF-3-HF 1,0 мас. %, і 

становив 45 % від світлового виходу стандартного ПС. 

Відносний світловий вихід вимірювався за допомогою ФЕП R1307, 

максимум чутливості якого знаходиться в області 420 нм, що відповідає 

довжині хвилі сцинтиляції стандартного ПС. Максимум сцинтиляції ПС з TBF-

3-HF розташований на довжині хвилі 538 нм. У цій області чутливість ФЕП 

R1307 майже в два рази нижче, ніж в області 420 нм. З огляду на вище 

викладене, можна говорити про те, що світловий вихід нових ПС знаходиться 

на рівні світлового виходу стандартного ПС. 

З підвищенням концентрації TBF-3-HF більше 1,0 мас. % відносний 

світловий вихід ПС починає знижуватися. Однак, і при вмісті активатора 

3,0 мас. % сцинтиляційна композиція зберігає світловий вихід на досить 

високому рівні для практичного застосування. 
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Рисунок 3 – Амплітудні сцинтиляційні спектри ПС з різною 

концентрацією TBF-3-HF (а) та залежність світлового виходу ПС від 

концентрації TBF-3-HF (b) 

 

При дослідженні спектральних властивостей полістиролу, активованого 

TBF-3-HF, виникає питання про шляхи перенесення енергії збудження від 

полістирольної матриці до молекул активатора. Традиційно вважається, що це 

безвипромінювальне перенесення енергії за рахунок диполь-дипольного 
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взаємодії. Однак відсутність перекриття спектрів люмінесценції полістиролу і 

спектрів поглинання молекул TBF-3-HF свідчить про малу ймовірність такого 

механізму перенесення. І в даному випадку перенесення енергії збудження, 

мабуть, відбувається за рахунок перенесення електрона від полістиролу до 

молекули активатора за механізмом, описаного авторами [9]. 

Висновки. Синтезовано 2-(4-(третбутил)феніл)-6-фтор-3-гідрокси-4Н-

хром-4-он, що володіє підвищеною розчинністю в полістиролі. Це дозволило 

отримати ПС з вмістом активатора до 3,0 мас. %. Досліджено спектрально-

люмінесцентні і сцинтиляційні властивості нових ПС. Можна очікувати 

поліпшення властивостей радіаційної стійкості таких сцинтиляційних 

композицій за рахунок підвищення концентрації активатора. 
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МІЖНАРОДНЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Фактично кожен уряд оподатковує фізичних осіб та юридичних осіб 

податком на прибуток, відповідно системи оподаткування дуже різноманітні, а 

тому немає загальних правил, які б діяли у кожній країні. Ці варіації створюють 

потенціал для подвійного оподаткування (коли однаковий дохід 

оподатковується різними країнами), або взагалі до неоподаткування (коли дохід 

не оподатковується жодною країною). Податки можуть стягуватися з різних 

показників доходу, наприклад, з чистого прибутку, валових надходжень, 

валового прибутку, конкретних категорій надходження. Як правило, там, де 

оподатковується дохід у всьому світі, передбачається зменшення податків або 

іноземних кредитів для податків, сплачених іншим юрисдикціям. Ліміти майже 

повсюдно накладаються на такі кредити. У транснаціональних корпораціях 

зазвичай працюють міжнародні податкові спеціалісти, діяльність яких 

спрямована на те, щоб зменшити свої податкові зобов'язання у всьому світі. 

Актуальні проблеми міжнародного оподаткування розглядалися у 

наукових працях Л. Воронової, Ю. Демянчука, А. Ковальчука, А. Козиріна, 

М. Кучерявенка, Л. Лабезник, І. Ларютіної, І. Олендера, С. Пепеляєва, 

І. Петраша, С. Сутиріна, О. Черевко, А. Шакирянова, В. Шамрая, В. Шкарупи 

та ін. 

Міжнародне оподаткування – це визначення податку на особу чи 

підприємство, що підпадають під дію податкового законодавства різних країн, 

або міжнародних аспектів податкового законодавства окремої країни. Уряди 

зазвичай певним чином територіально обмежують сферу свого оподаткування 
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прибутку або передбачають компенсацію оподаткування, що стосується 

екстериторіальних доходів. Спосіб обмеження, як правило, має форму 

територіальної системи, системи проживання або системи виключення. Деякі 

уряди намагалися пом'якшити різні обмеження кожної з цих трьох широких 

систем, запровадивши гібридну систему з характеристиками двох або більше.  

Міжнародне оподаткування – поняття, яке використовується для 

позначення суспільних відносин, які пов’язані з оподаткуванням державою 

осіб, що підпадають під її податкову юрисдикцію, зокрема іноземних фізичних 

та юридичних осіб, які тимчасово знаходяться на території відповідної держави 

[1, c. 101]. Резиденти України здійснюють оптимізацію податкового 

навантаження у процесі співпраці із контрагентами з інших країн шляхом 

отримання довідки-підтвердження статусу податкового резидента України, яку 

видає державна податкова інспекція за місцем знаходження юридичної особи 

(місцем проживання фізичної особи) на своєму бланку протягом десяти 

робочих днів з моменту подання письмового звернення такої особи [2]. 

Окрім того, важливе значення для міжнародного оподаткування в Україні 

мають відповідні міжнародні договори, які укладаються спеціально для 

уникнення подвійного оподаткування. Листом від 23.01.2014 №1535/7/99-99-

12-01-03-17 Міністерство доходів і зборів України повідомило, що в Україні 

набрали чинності міжнародні договори про уникнення подвійного 

оподаткування з Австралією, Азербайджаном, Алжиром, Бельгією, Білорусією, 

Болгарією, Бразилією, Великою Британією, В'єтнамом, Вірменією, Грецією, 

Грузією, Данією, Єгиптом, Естонією, Ізраїлем, Індією, Індонезією, Іраном, 

Ісландією, Італією, Йорданією, Казахстаном, Канадою, Кіпром, Киргизстаном, 

Китаєм, Республікою Корея, Кувейтом, Латвією, Литвою, Македонією, 

Марокко, Мексикою, Молдовою, Монголією, Нідерландами, Норвегією, 

Об'єднаними Арабськими Еміратами, Пакистаном, Південно-Африканською 

Республікою, Польщею, Португалією, Російською Федерацією, Румунією, 

Саудівською Аравією, Сінгапуром, Сирією, Словаччиною, Словенією, США, 

Таджикистаном, Таїландом, Туреччиною, Туркменістаном, Угорщиною, 
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Узбекистаном, Фінляндією, Францією, Федеративною Республікою Німеччина, 

Хорватією, Чехією, Швейцарією та Швецією [3]. 

До того ж, відповідно до ст. 7 Закону України "Про правонаступництво 

України", Україна є правонаступником прав і обов'язків за міжнародними 

договорами СРСР, які не суперечать Конституції України та інтересам 

республіки [4]. Україна є правонаступником СРСР у договорам з Іспанією, 

Малайзією та Японією. 

Згідно із ст. 103 Податкового кодексу України, застосування правил 

міжнародного договору України здійснюється шляхом звільнення від 

оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення 

ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і 

сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного 

договору України [5]. 

Слід звернути увагу, що 16.01.2020 до Податкового кодексу України було 

внесено серйозні зміни щодо правил міжнародного оподаткування [6]. Зокрема, 

уточнено перелік податкових агентів, які зобов’язані утримувати податок під 

час виплати доходів на користь нерезидентів, чітко визначено, що такими 

податковими агентами також є юридичні особи, які обрали спрощену систему 

оподаткування, фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які провадять 

незалежну професійну діяльність. 

Окрім того, розширюється поняття "дивіденди", до яких прирівнюються, 

наприклад, виплати дивідендів у негрошовій формі, виплати на користь 

нерезидента-засновника/учасника української компанії у розмірах, що 

призводять до зменшення нерозподіленого прибутку української компанії, та 

здійснюються у зв’язку зі певними змінами, операції з пов’язаними особами-

нерезидентами, резидентами, так званих, низькоподаткових юрисдикцій та 

нерезидентами, які не сплачують корпоративний податок та ін. [7]. 

Таким чином, міжнародне оподаткування в Україні спрямоване на 

уникнення подвійного оподаткування. Для цього нашою державою укладено 

безліч міжнародних договорів, які встановлюють пільгові режими для 
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резидентів та нерезидентів України. Застосування правил міжнародного 

оподаткування здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із 

джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або шляхом 

повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту 

необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України. 
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КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ 

Ключові слова: корпоративний контроль, система корпоративного 

контролю, суб'єкт корпоративного контролю, об'єкт корпоративного контролю, 

коаліційний контроль, корпоративний інтерес, інсайдерська рента. 

Актуальність теми дослідження визначається об’єктивною 

необхідністю вирішення проблем адаптації систем корпоративного контролю в 

акціонерних товариствах до сучасних умов функціонування української 

економіки. Специфічні правовідносини, які виникають між суб’єктами 

корпоративного управління, відсутність надійних зовнішніх ринкових 

механізмів контролю, остаточного розмежування власності й управління 

вимагають уточнення сутності, завдань, суб’єктів та об’єктів корпоративного 

контролю, розробки механізмів підвищення його ефективності для 

забезпечення контролю за дотриманням інтересів усіх зацікавлених осіб. 

Проблематика корпоративного управління досліджується вітчизняними 

науковцями В. Задихайлом, Г. Козаченком, Г. Назаровою, А. Сірком, 

Г. Уманцівим, З. Шершньовою та ін.; російськими науковцями – В. 

Андроновим, Д. Голубковим, М. Кругловим, М. Рудиком, О. Семенковою, М. 

Старовойтовим, І. Храбровою та ін.; зарубіжними вченими М. Аокі, Ч. 

Бернардом, А. Берлі, Р. Брейлі, А. Демб, М. Дженсеном, К. Ейзенхардом, Х. Д. 

Кейроном, С. Майєрсом, Г. Мінзом, Г. Мінцбергом, Ф. Нойбауером, Ч. Оменом, 

Д. Стігліцем, М. Хаммером, Дж. Харрісоном та ін. Кожен з названих вчених 

згідно спрямованості своїх наукових інтересів з різним ступенем глибини 

вивчає окремі сторони корпоративного контролю. Однак, особливості розвитку 
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корпоративного контролю в умовах трансформації економіки, теоретичні та 

практичні аспекти вибору і застосування адекватних інструментів 

корпоративного контролю, методичні підходи до налагодження ефективних 

суб’єктно-об’єктних взаємозв’язків у системі корпоративного контролю 

залишаються фрагментарно дослідженими та потребують подальшого 

наукового обґрунтування. 

Мета корпоративного контролю, на відміну від типової для будь-якого 

підприємства контрольно-управлінської системи, полягає у підвищенні 

ефективності функціонування ринково-орієнтованих АТ за рахунок 

своєчасного впливу на процес балансування інтересів зацікавлених осіб, що 

забезпечується через свідомо побудовану систему корпоративного контролю.  

Суб’єкти корпоративного контролю - це фізичні або юридичні особи, які 

мають право або можливість здійснювати постійний моніторинг об'єктів 

корпоративного контролю й за допомогою адекватних умовам середовища та 

інтересам зацікавлених осіб механізмів здійснюють коригувальний 

управлінський вплив. На рис.1. представлено склад суб’єктів корпоративного 

контролю. 

 

 

Рисунок 1 – Суб'єкти корпоративного контролю. 
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Висновки. У статті наведено теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове вирішення наукового завдання щодо визначення сутності поняття 

корпоративного контролю, його суб'єктів, розвитку суб’єктно-об’єктних 

зв’язків, розробки та обґрунтування теоретико-методичних підходів до 

управління системою балансування інтересів зацікавлених осіб. 

Результати дозволяють зробити наступні висновки теоретико-

методичного змісту та науково-практичного спрямування: 

1. Управління підприємствами корпоративного типу потребує 

використання специфічного інструментарію корпоративного управління, а 

досягнення його мети, яка полягає у збалансуванні інтересів зацікавлених осіб 

для збільшення добробуту акціонерів, можливе лише через невід’ємну його 

складову – систему корпоративного контролю. 

2. Необхідність адаптації систем корпоративного контролю в АТ до умов 

трансформації економіки зумовила розробку принципів корпоративного 

контролю, визначення основних параметрів реалізації функції контролю у 

корпораціях, завдань системи корпоративного контролю, кола його суб’єктів і 

об'єктів. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА РОЗВИТОК ТРИВИМІРНОГО КАДАСТРУ В 

УКРАЇНІ  

Землекористування не можливе без відповідного рівня реєстрації 

земельних ділянок і об'єктів нерухомості на них. З точки зору належного 

законодавства України існуюча система реєстрації земельних ділянок є 

достатньою, щоб реєструвати права на об'єкти нерухомості. В Україні для цілей 

кадастру використовується 2D-інформація (плани, карти). Однак, в містах з 

інтенсивним використанням земель спостерігається тенденція до використання 

простору над і під поверхнею землі. Наприклад, добудовуються поверхи, 

розвивається інженерна інфраструктура, переводяться квартири у нежитловий 

фонд (утворюються магазини, офіси і тому подібне), будуються підземні 

паркінги  та  центри. Саме тому 3D-інформація стає необхідною для реєстрації 

таких типів ситуацій. Основна проблема полягає в реєстрації перекривання 

конструкцій, коли кадастрова реєстрація містить інформацію про реєстрацію 

двомірних ділянок землі. 

На сьогоднішній день розвиток системи реєстрації в Україні необхідно 

концентрувати на розвитку і реалізації концепції, яка ґрунтується на 3D - 

ознаках в кадастровій системі реєстрації, що діє з подальшим переходом на 

концепцію гібридного рішення. 

Належна земельна політика держави, прозорий і привабливий для 

інвестування ринок землі, котрі потребують насамперед ретельного та повного 

обліку земель та визначення об'єктивних підстав набуття права власності на 

нерухомість для визначення оцінки нерухомого майна.  

Якщо в державі відсутні або працюють не належним чином системи 
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реєстрації прав власності на нерухоме майно то така держава не здатна в 

повному обсязі управляти земельними ресурсами, а саме стяги обґрунтовані на 

ставках земельного податку та сам податок на нерухоме майно, забезпечити 

ефективне використання та охорону земель.  

Основною основою будь-яких суспільних відносин в тому числі 

земельних відносин власності, створюють: нормативно-правова база, яка за 

визначенням має бути стабільною, цілісною, несуперечливою, достатньою для 

регулювання відповідних відносин, а також – зрозумілою для громадян і такою, 

що усуває можливість суперечливих трактувань положень нормативно-

правових актів; збалансована, функціонально достатня система установ, котрі 

на підставі нормативно-правових актів здійснюють і захищають права громадян 

і юридичних осіб. 

В Україні на цей час забезпечення формування та ведення державного 

земельного кадастру і системи реєстрації прав на нерухомість відчутно відстає 

від потреб і практики земельної реформи та регулювання відносин власності в 

порівнянні з державами розвитку європейського рівня, та залишається 

недостатнім, надто часто змінюваним, суперечливим і як наслідок не 

ефективним і таким що створює можливості для маніпуляцій із землею і 

правами на земельні ділянки, що в свою чергу впливає безпосередньо на іншу 

нерухомість. 

Важливість та необхідність декларування прав власності, особливо 

індивідуалізованих  прав, зростає, коли зростає щільність населення і 

використання землі стає інтенсивнішим. Розвинуті країни зазнавали такого 

впливу в минулих двох століттях, і саме це було головним рушієм для розвитку 

їхніх кадастрових систем реєстрації. Пізніше тиск на землі в урбанізованих 

районах призвів до виникнення особливих прав - нерухомість різних власників 

розміщується і під і над одною (на вершинах прав інших об'єктів) [1]. 

Якщо навіть реєструвати права відповідно до чинного законодавства, 

описуючи та зображуючи їх за правилами реєстрації, все одно лишаються певні 

проблеми [2]. Це не дивно, оскільки, за визначенням (1995), "сучасна земельно- 
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інформаційна система повинна містити записи інтересів на землі (права, 

обов'язки та обмеження)". Однак цього недостатньо, коли йдеться про 

складнішу багатошарову ситуацію з правами власності. 

 

Рисунок 1 – Приклади існуючих 3D-ситуацій 

 

Прикладами існуючих 3D - ситуацій (рисунок 1) можуть бути: 

– будівництво поверх прав один одного; 

– комунікаційна інфраструктура над і під землею (метро, тунелі); 

– розвиток комунікацій (збільшення кількості кабелів, труб і кількості їх 

власників унаслідок процесів приватизації); 
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– квартири, офіси, магазини і т.п.; 

– історичні пам'ятки; 

– забруднені області. 

Такі фізичні 3D-об'єкти взагалі не відповідають юридичним об'єктам, які 

можуть бути встановлені явно з точки зору кадастрової реєстрації. Тому вони і 

не можуть бути визначені як кадастровий об'єкт на кадастровій карті. 

Дослідженням цих проблем займаються робочі групи FIG (Міжнародна 

федерація геодезистів): Комісії 3 (Spatial Information Management) та Комісії 7 

(Cadastre and Land Management), які були створені у квітні 2002 p. на конгресі 

FIG у Вашингтоні. 

Відповідно Земельному кодексу України [3], право власності на земельну 

ділянку розповсюджується на простір, який знаходиться над і під поверхнею 

ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих і 

інших будівель і  споруд. На рисунку 2 відображена ситуація, коли право 

власника надземної будівлі розповсюджується і на підвальні приміщення, які 

розташовані під нею. 

 

Рисунок 2 – Поширення прав на земельну ділянку (будівля «Золоте 

кільце» і перехід з підземними магазинами; А – надземна частина, Б – підземна 

частина) 
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Тривимірна ситуація, яка є характерною для міст, зумовлює необхідність 

у встановлені меж земельних ділянок, які відповідатимуть об'єкту нерухомості. 

Частково така ситуація регулюється Правилами та порядком розподілу 

територій житлового кварталу (мікрорайону) [4], але це вже не відповідає 

потребам часу та землевласників [5]. 

 

Рисунок 3 – Запроектована станція Київського метро (А – надземна 

частина, Б – підземна частина) 
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Також можна виділити проблеми, що стосуються реєстрації підземних 

інфраструктур (тунелі метро та інженерних комунікацій) як тривимірних 

об'єктів (рисунок 3). 

В таких ситуаціях інфраструктура ніяк не може бути прив'язана до 

кадастрової карти і, відповідно, не може бути проведена кадастрова реєстрація, 

тому що тривимірні ситуації не можуть бути відображені на двомірних картах і 

планах.  

Непрямо (через наявні обмеження на використання земельних ділянок) 

реєструються ситуації із підземною інженерною інфраструктурою (лінії зв'язку, 

ЛЕП, інші комунікації). При цьому власник комунікації в кадастровій системі 

не реєструється.  

Проблеми, що розглядаються стали більш очевидними в останнє 

десятиліття, коли розпочалась масова приватизація міських земель і коли 

власники великих об'єктів нерухомості наштовхнулись на проблеми юридичної 

гарантії своїх прав на нерухомість.  

Головна мета кадастру  полягає в гарантуванні юридичної безпеки 

земельних ділянок та нерухомості на них. Це означає,  що  кадастр  повинен  

забезпечувати гарантію  прав  власності у  всіх вимірах. Чим краще розуміння 

3D-ситуації, тим вища юридична безпека, яка гарантована для всього 

комплексу нерухомості. 
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РЕТРОСПЕКТИВА ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ В ПЕРІОДИЧНИХ 

ВИДАННЯХ КІНЦЯ ХІХ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті подано ретроспективний аналіз документів з історії розвитку 

школи і педагогіки, на прикладі періодичних видань кінця ХІХ – початку ХХ 

столітть, які зберігаються в бібліотеці Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, виявлено їх  тематичну 

направленість, обґрунтовується роль суспільства на розвиток освіти та 

народних шкіл, розглядаються питання, які цікавили педагогів понад 100 років, 

а деякі не втратили актуальності і на сьогоднішній час. 

Ключові слова: освіта, школа, виховання, педагогічна періодика, 

соціальна педагогіка, «Ру́сская мысль». 

Постановка проблеми: дослідження педагогічної літератури кінця ХІХ – 

початку ХХ ст., – по матеріалах періодики (зокрема рубрики 

"Библиографический отдел" и "Критическое обозрение" журналу «Русская 

Мысль»). В цілому ряді статей, опублікованих в цих журналах в продовж 

всього періоду їх існування, розглядаються питання  становлення та розвитку  

громадянського суспільства, а також дослідження діалектики співвідношення 
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традиційної та інноваційної педагогічної діяльності, вплив педагогічної 

журналістики, яка висвітлює та аналізує навчально-виховний процес, на 

формування суспільної думки з питань виховання та освіти, та популяризацію 

знань і ціннісних орієнтирів. 

Мета статті: проаналізувати видання світової педагогічної літератури на 

рубежі 19-20 ст. на документальних бібліографічних джерелах того часу. 

Аналіз досліджень і публікацій:  В роботі опрацьовано і проаналізовано 

матеріали  щомісячного літературно-політичного видання – журналу «Ру́сская 

мысль», що виходив у Москві з 1880 рр., число передплатників сягало 14 000; 

закритий більшовиками в 1918 р., як буржуазний орган друку. Особливістю 

журналу був «Библиографический отдел», і "Критическое обозрение", які 

виходили в вигляді окремого додатку до журналу і містив у собі систематичний 

звіт про всі головні новинки європейської наукової  (педагогічної)літератури). 

Виклад основного матеріалу. На початку ХХ століття дорогу новій школі 

і педагогіці сміливо та наполегливо прокладали новатори. Журнал "Русская 

Мысль" регулярно інформував читачів про нові імена та тенденції в галузі 

освіти. Серед них Еллен Кей – шведська письменниця і педагог, автор 

концепції вільного виховання.  В основу педагогічного процесу вона брала 

особистий досвід дитини, її інтереси та самостійність, критикуючи стару 

школу, її методи, і закликаючи дорослих поважати дитину, критикуючи стару і 

сучасну на той момент школу як таку, що губить дитячі душі і вбачала мету 

шкільної освіти не в передаванні суми знань, а в загальному розвитку дитини, 

формуванні допитливості, дослідницького ставлення до світу, уміння 

спостерігати і вивчати його, застосовувати знання на практиці тощо. 

Нововведення, принесені нею в педагогіку до цих пір лишаються актуальними. 

У 1900 році Еллен Кей – написала книгу "Вік дитини", у 1905 р. книга була 

перекладена з німецької мови і видана у Москві. Замітка про книгу і автора 

була надрукована в часописі [1]. 

Жіноча освіта в імперській Росії довгий час лишалась найслабшою 

ланкою, розвиток якої не заохочувалася державою. Проте завдяки ентузіазмові 



53 
 

прихильників жіночої освіти відбувалося поступово, але неухильне зростання 

різноманітних за призначенням і рівнем освіти жіночих навчальних установ. 

Прикладом навчального жіночого закладу нового типу стало перше у Києві 

приватне комерційне училище Л. М Володкевич. Його засновниками у 1900 р. 

стало подружжя Володкевич – Людмила Миколаївна та Микола Миколайович. 

За формою власності це була приватна навчальна установа. Микола 

Миколайович Володкевич, маючи чин колезького радника, працював приват-

доцентом у Київському університеті Святого Володимира на кафедрі хімії та 

викладав природничі дисципліни у Фундуклеївській жіночій гімназії. Таким 

чином на момент започаткування подружжям Володкевичів приватного 

жіночого комерційного училища вони мали певний педагогічний досвід і 

уявлення про можливі шляхи розвитку освітньо-виховної справи. З іншого 

боку, організація ними саме жіночого навчального закладу комерційного 

профілю, безумовно, свідчить про їхню зацікавленість розширенням меж і 

можливостей жіночої освіти, а також про те, що Володкевичі прагнули до 

реалізації педагогічних і методичних нововведень. оскільки, статус приватного 

закладу також сприяв і можливості вибору професійних викладачів, і уведенню 

новітніх навчальних предметів та їх вивченню на основі найсучасніших 

педагогічних ідей. 

Єдиним середнім жіночим комерційним навчальним закладом з 

семирічним курсом було приватне училище Л. М. Володкевич. Новаторським і 

глибоко гуманістичного за змістом була пропозиція директора М. М. 

Володкевича про відміну цифрового оцінювання успіхів учениць і уведення до 

вжитку словесного оцінювання. Для реалізації цієї новації педагог 

запропонував упровадження особливих загальних щоденників для кожного 

класу, куди викладачі і наглядачки мали б заносити свої характеристики, думки 

тощо стосовно кожної дитини. Педагогічний комітет не лише схвалив означену 

пропозицію, а й доручив М. М. Володкевичу розробити форми і структуру 

щоденників. Цією педагогічною новацією, започаткованою в училищі, 

М. М. Володкевич поділився з освітянською громадськістю під час виступу на 
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з’їзді директорів і представників опікунських рад в червні 1901 р. у м. Санкт-

Петербурзі [2]. У матеріалах з’їзду була опублікована доповідь Миколи 

Миколайовича, головна ідея якої полягала у тому, що "система оцінок 

несумісна із завданням сердечного ставлення до учнів і шкідлива для 

навчання". На завершення процитуємо фразу, яку можна вважати педагогічним 

кредо М. М. Володкевича і його навчального закладу: “Дело школы не 

оценивать ученика, а развивать его ум и воспитывать его... лучше всего оценит 

сама жизнь" [там само]. 

Петро Андрійович Соколов (1876 – ?) - письменник, педагог пише: «Ніде 

так не потрібні широкі філософські погляди, засновані на загальних ідеях, як у 

педагогіці, де буденна робота і індивідуальний досвід сильно звужують 

горизонт вихователя», тому автор наполягає на тому, що будь-який педагог 

повинен вчитися філософськи мислити і «не цуратися чистої філософії». Період 

кін. XIX – початку XX ст. розглядається вченими, як час зародження теорії 

соціальної педагогіки. В цей час появляються перші роботи по історії 

соціальної педагогіки. Одна з перших ґрунтовних статей про розвиток 

соціально-педагогічного вчення належить Соколову.  В своїй праці «Історія 

педагогічних систем» (1913), він вперше дав змістовний аналіз «соціальному 

вихованню» в педагогічній думці минулого. В ній розглядаються  історії 

окремих соціально-педагогічних феноменів (суспільне виховання, соціальне 

виховання девіантних дітей). Примітно, що він пише в передмові про те, що 

його розповідь про історію педагогічних систем має наблизити читача, в першу 

чергу педагога, до тих загальним філософським, психологічним і етичним 

поглядам кожного з представлених в книзі авторів [3]. 
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ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Останнім часом онлайн-шопінг стає все більш популярним. Ще кілька 

років тому мало хто зі споживачів міг би подумати, що настане час і традиція 

покупок зміниться – замість звичних вечірніх поїздок за продуктами в будні і 

вихідними виїздами всією сім'єю в торгові центри, ми будемо здійснювати 

покупки, не виходячи з дому чи офісу – через Інтернет магазини. Якщо ще 

кілька років тому тільки найвідчайдушніші могли зважитися купити що-небудь 

в Мережі, сьогодні покупки в Інтернеті вже в порядку речей. Виходячи з цього 

з'явилося таке поняття, як Інтернет-торгівля. 

Інтернет торгівля – продаж товарів і послуг через Інтернет. Ключовим 

інфраструктурним елементом такої торгівлі буває Інтернет-магазин. Тому 

сучасна людина має найширші можливості користуватися Інтернет-

технологіями і послугами, які допомагають йому в самих різних сферах 

діяльності. 

Однією з таких сфер діяльності є маркетинг. Послуги маркетингові 

створені спеціально для просування компаній і товарів в Інтернеті. Шляхом 

розміщення оголошень, посилань на сайтах партнерів, контекстної реклами та 

інших прийомів можна значно підвищити популярність вашого сайту в 

Інтернеті. 
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Просуванням і наданням даного виду послуг займаються спеціальні 

співпраці, які можуть дати вам такі переваги: 

1. Повишеніе популярності магазину; 

2. Виведеніе вашого інтернет-магазину в пошукових системах в ТОП-10; 

3. Расщіреніе клієнтської бази; 

4.Повишеніе іміджу; 

 Інтернет-магазин – сайт, який торгує товарами за допомогою мережі 

Інтернет. Дозволяє користувачам онлайн, в своєму браузері або через 

мобільний додаток, сформувати замовлення на покупку, вибрати спосіб оплати 

і доставки замовлення, оплатити замовлення. При цьому продаж товарів 

здійснюється дистанційним способом і вона накладає обмеження на товари, що 

продаються. Так, в деяких країнах є заборона на Інтернет-торгівлю алкоголем, 

зброєю, ювелірними виробами та іншими товарами. 

Для створення Інтернет-магазину треба враховувати такі фактори: 

 1 крок: Вибір ніші - вирішуємо, що продавати в Інтернет магазині. 

 Це найвідповідальніший етап. Від того, чим ви будете торгувати, 

залежить успіх всього підприємства в цілому. Тут є два аспекти: виберете 

популярний напрям - без прибутку не залишитеся, але отримаєте натовпу 

клацали зубами конкурентів, які давно і міцно влаштувалися на ринку. 

Виберете маловідоме або новий напрямок – конкурентів майже не буде, але 

доведеться вкладатися в рекламу, щоб популяризувати свій товар на ринку. 

2 крок: Вивчаємо ЦА - цільову аудиторію. 

 Портрет ЦА вам дуже придасться: стать, вік, фінансове становище і т.д 

3 крок: Знаходимо постачальників. 

 Далі потрібно знайти постачальників товару, з якими ви будете 

співпрацювати в подальшому. Шукайте золоту середину, читайте відгуки про 

постачальників і по можливості намагайтеся ще до укладення договору 

зустрітися особисто. 

4 крок: Підбираємо ім'я для Інтернет-магазину. 

 При виборі домена потрібно враховувати наступні рекомендації: 
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– домен повинен легко сприйматися на слух; 

– домен не повинен бути дуже довгим; 

– домен повинен бути легкий для сприйняття людьми, які не знають 

англійську мову; 

– не використовуйте складну транслітерацію в домені; 

– використовуйте слова, близькі до вашої сфері діяльності [крок 2-3, с. 1]. 

Але як і всюди у Інтернет магазину теж є свої плюси і мінуси. 

Плюси Інтернет-магазинів: 

– економія часу. За рахунок цілодобової роботи і доступності при 

наявності Інтернету, такі покупки можна робити практично, не встаючи з 

дивана; 

– економія грошей, саме тому, що власникам інтернет – магазину не 

потрібно платити гроші за оренду дорогих приміщень; 

– багатий вибір, можна знайти самі унікальні речі; 

– повні характеристики товарів; 

– вибір зручної форми доставки. 

Мінуси інтернет-магазинів: 

– оцінка товару "на око"; 

– ризик обману, зустрічаються випадки, коли товар був відвертою 

підробкою; 

– труднощі з доставкою по вині вітчизняних поштових послуг; 

– вимоги реєстрації, які майже завжди присутні на таких інтернет-

порталах. 

Немає ніяких сумнівів, що ринок ЕЛЕКТОН комерції продовжить рости. 

Ще більший потенціал чекає інтернет-магазини попереду, якщо ви 

замислюєтеся про такий бізнес, тоді це буде вашим правельно рішенням. 

В даний момент, головним викликом для більшості підприємців у всьому 

світі є зростання вимог до технологічної складової інтернет-магазинів, 

необхідність мультиканального просування і забезпечення безпеки і платежів 

покупців. 
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Однак, як показує практика, ринок успішно знаходить рішення всіх 

проблем, які виникають в процесі його розвитку і найбільш ефективні рішення 

досить швидко станолвятся фактичними стандартами в галузі. [2, с.1] 
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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНО 

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ ГІМНАЗІЇ 

Упровадження компетентнісного підходу в навчальний процес є одним із 

напрямів оновлення та модернізації шкільної освіти в Україні. Сутність 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у закладах загальної 

середньої освіти, у тому числі в гімназії, полягає в його спрямуванні на 

формування предметної іншомовної комунікативної компетентності та 

ключових компетентностей особистості, адекватних соціально-економічним 

умовам і  необхідних для її успішної самореалізації в майбутньому. 

Критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних 

потреб – одне з умінь, яке потрібно сформувати в учнів 5–6 класів гімназії на 

уроках іноземної мови. 
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У Концепції Нової української школи [1] вказано на необхідність 

розвитку критичного мислення як наскрізного вміння, що розвивається 

засобами всіх предметів і є підґрунтям для формування компетентностей учня. 

Цю ідею відображено також в Державному стандарті початкової освіти [2] і 

Державному стандарті базової середньої освіти [3], де в результатах навчання 

учнів усіх освітніх галузей зафіксовано набуття ними навичок критично 

мислити. Так, зокрема галузь іншомовної освіти має на меті навчити учнів 

сприймати інформацію, висловлену іноземною мовою в умовах 

безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та 

критично оцінювати таку інформацію. 

Під критичним мисленням ми розуміємо здатність особистості до 

самостійного оцінювання дійсності, інформації, знань, думок і тверджень 

інших людей, уміння знаходити ефективні рішення певних життєвих ситуацій. 

Отже, критичне мислення означає не критику або негативність суджень, а 

раціональний розгляд різних підходів з метою прийняття обґрунтованих 

суджень і розв’язань. 

Базова модель технології критичного мислення передбачає 

послідовність трьох етапів роботи з навчальним матеріалом: виклику; 

осмислення; рефлексії. Тобто, йдеться про три складники уроку іноземної 

мови. 

Виклик  (evocation) – це початок уроку, метою якого є  формування 

інтересу учнів для отримання нової інформації.  Для реалізації зазначеної 

мети найкраще використовувати методи навчання, які вимагають від учнів 

перегляду наявних знань з теми, що вивчається, постановки цілей тощо. 

До найпоширеніших методів або технологій розвитку критичного 

мислення на уроках іноземної мови для Виклику можна віднести: 

Мозковий штурм, Діаграму (Коло) Венна, Кластер, Кошик ідей, 

Асоціація, Знаємо – Хочемо дізнатись – Дізнались,  Вибір афоризму, 

Дерево припущень, Правильні й неправильні судження тощо. 
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Осмислення (realization of meaning) – основна частина уроку, яка 

характеризується складнішою структурою й завданнями щодо ознайомлення 

учнів з новою інформацією та її опрацюванням із використанням аналізу, 

порівняння, оцінювання. Визначальним завданням етапу є розвиток умінь учнів 

критично працювати з інформацією, виокремлювати найголовніше й 

найсуттєвіше, висувати й обґрунтовувати гіпотези щодо розв’язання певної 

проблеми, робити аргументовані висновки. Основний принцип етапу полягає в 

тому, що вчитель має давати учням право/настанову на індивідуальні пошуки 

інформації з подальшим групових обговоренням та аналізом.  

Найбільш поширеними методами розвитку критичного мислення на 

стадії Осмислення є: Ментальна карта, Тонкі й товсті запитання, 

Ажурна пилка, Карусель, Ромашка Блума, Шість капелюхів, Зиґзаґ, 

ІНСЕРТ, Опорні слова, Читання з маркуванням  та інші. 

 Рефлексія (reflection)– завершення уроку, що ґрунтується на 

узагальнені основних ідей теми, тобто на осмисленні й аналізі отриманої 

інформації та можливості її застосування в реальному практичному житті. Учні 

також можуть оцінювати власні погляди та порівнювати їх із думками інших 

однокласників. 

Серед відомих методів розвитку критичного мислення на етапі 

завершення уроку, тобто Рефлексії, варто назвати: Сінквейн, ПРЕС, Есе, 

Кластер, Займи позицію, Підведення підсумків, Шкала думок, Плюс -

Мінус-Цікаво, Риб’яча кістка та інші. 

  Доречно зауважити, що всі зазначені нами методи є інтерактивними.  

На відміну від активного  навчання, де вчитель взаємодіє з учнями і навпаки, 

інтерактивні методи орієнтовані на ширшу взаємодію учнів не тільки з 

учителем, а й один з одним, на домінування активності дітей у процесі 

навчання.  

  Як зазначено в документах Нової української школи [4], упровадження 

інтерактивних методів передбачає суттєву зміну ролі педагога: вона полягає 

більше в супроводі освітнього процесу, наданні зворотного зв’язку, підтримці 
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учнів. У такому разі учень виконує роль «режисера» свого навчання. А вчитель 

є організатором процесу навчання, модератором, консультантом, 

фасилітатором, який спрямовує діяльність учнів на досягнення визначених 

цілей уроку. 

Використання методів критичного мислення  на уроках іноземної мови 

активізує пізнавальну діяльність учнів, мотивує їх до навчання, підвищує його 

результативність, сприяє розвиткові творчих здібностей, формує як предметну, 

так і ключові компетентності підлітків для майбутнього життя. Методи 

критичного мислення вирізняються серед інших інноваційних педагогічних 

технологій вдалим поєднанням проблемності та продуктивності навчання з 

технологічністю уроку, ефективними методами і прийомами.  
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ПІДСЛІДНІСТЬ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК 

НОВОСТВОРЕНОГО ОРГАНУ З РОЗСЛІДУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗЛОЧИНІВ 

Як відомо, Верховною Радою України 28 січня 2021 року було прийнято 

Закон України «Про Бюро економічної безпеки» (далі – БЕБ), який «визначає 

правові основи організації та діяльності Бюро економічної безпеки України» 

[1]. Відповідно до ст. 1 вищенаведеного Закону «Бюро економічної безпеки 

України – це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються 

завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування 

економіки держави» [1]. Додамо, що на потребі створення даного органу та 

ліквідації податкової міліції не раз робили акцент міжнародні партнери 

України. 

Не дивлячись на прийнятий вище Закон, процедурна сутність змін до 

Кримінального процесуального кодексу України (КПК України) та 

Кримінального кодексу України (КК України) закріплена за іншими 

законопроєктами, які наразі знаходяться на етапі доопрацювань. Тож, 

найближчим часом відповідні зміни будут внесені до нормативно-правових 

актів. 

Говорячи більш детально про законопроєкти, слід відмітити, що перший 

проєкт Закону № 3959 від 06.08.2020 року «про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реалізації окремих положень діяльності Бюро 

економічної безпеки України» передбачає виключення з числа органів, що 

здійснюють досудове слідство податкову міліцію. Замість цього до числа таких 
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органів відносять підрозділи детективів органів БЕБ. У цій же частині зміни 

щодо дізнання, яке будуть здійснювати підрозділи дізнання або уповноважені 

особи інших підрозділів органів БЕБ замість податківців. БЕБ зможе мати свої 

оперативні підрозділи. Також вводиться положення про те, що забороняється 

доручати проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділам 

органів безпеки під час досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, які віднесені законом до підслідності НАБУ або органів БЕБ 

[2]. 

Крім того, законопроєктом передбачено, що забороняється доручати 

здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, 

віднесеного до підслідності НАБУ чи БЕБ, іншому органу досудового 

розслідування. Тобто, співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу 

детективів, підрозділу внутрішнього контролю НАБУ та органів БЕБ не мають 

права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною 

ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора [2]. 

З приводу підслідності слід вказати, що змінами до КПК України 

передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України 

здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, 

передбачених статтями 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 

222-1, 222-2, 223-1, 223-2, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 КК України [3;4]. 

Процедура, відповідно до проєкту [2] відмічається тим, що прокурор, 

який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, своєю постановою 

протягом 5 робочих днів з моменту внесення ним самостійно чи слідчим органу 

досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 214 КПК України [3], 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальні 

правопорушення, віднесені до підслідності органів БЕБ, зобов’язаний 

організувати та передати всі матеріали кримінального провадження за 

підслідністю до органів БЕБ для подальшого здійснення досудового 

розслідування. 
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Також, якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші 

злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або 

іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо 

якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який 

здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, 

який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості 

виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою протягом 5 

робочих днів з моменту внесення ним самостійно чи слідчим органу досудового 

розслідування в порядку, передбаченому статтею 214 цього Кодексу, 

відомостей до ЄРДР про такі злочини, визначає підслідність всіх цих злочинів. 

При встановленні таких інших злочинів, які належать до підслідності БЕБ, у 

разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження з 

визначенням підслідності за БЕБ, прокурором при визначенні підслідності всіх 

цих злочинів враховується пріоритетність повноважень БЕБ щодо 

розслідування підслідних злочинів [2]. 

Продовжуючи, зазначимо, що іншим проєктом Закону № 3951-1 від 

25.08.2020 року «про внесення змін до адміністративного та кримінального 

законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки 

України» [5] дещо по-іншому пропонується врегулювати питання підслідності. 

Зокрема, в ньому планується в ст. 216 КПК України прописати 

підслідність ДБР (з прив’язкою БЕБ) наступним чином:  

Слідчі органів Державного бюро розслідувань здійснюють досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, крім випадків, коли досудове 

розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності 

детективів Національного антикорупційного бюро України, вчинених: 

1) Президентом України, повноваження якого припинено, Прем’єр-

міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником 

та заступником міністра, Головою та членом Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення, Головою та членом Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
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Головою та членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

Головою та державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, 

Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою 

Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, 

Головою та членом Центральної виборчої комісії, Головою та членом 

Рахункової палати, Головою Національного банку України, його першим 

заступником та заступником, особою, посада якої належить до посади 

державної служби категорії «А»; 

2) народним депутатом України, Уповноваженим Верховної Ради України 

з прав людини, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої 

віднесено до першої та другої категорій посад; 

3) керівником постійно діючого допоміжного органу, утвореного 

Президентом України, та його заступниками, Постійним Представником 

Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступниками, 

радником, помічником або уповноваженим Президента України, радником або 

помічником Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, 

головою місцевої державної адміністрації, його першим заступником та 

заступником; 

4) суддею, суддею Конституційного суду України, присяжним (під час 

виконання ним обов’язків у суді), членом та інспектором Вищої ради 

правосуддя, членом та інспектором Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України; 

5) прокурорами органів прокуратури, Директором, заступником та 

працівниками Національного антикорупційного бюро України, Директором, 

заступником та працівниками Бюро економічної безпеки України, працівником 

правоохоронного органу, Головою Національного агентства з питань 

запобігання корупції, його заступником, Секретарем Ради національної безпеки 

і оборони України, його першим заступником та заступником. 
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6) проти встановленого порядку несення військової служби (військові 

злочини), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу 

України [5]. 

Таким чином, на сьогоднішній день об’єктивно оцінювати ефективність 

новоствореного БЕБ неможливо. Здійснивши короткий аналіз двох ключових 

законопроєктів, які стосуються підслідності БЕБ, можемо констатувати, що 

найближчим часом відповідні зміни торкнуться КПК України та КК України, 

які сприятливо вплинуть на процедуру розслідування фінансових злочинів. 
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управління, корпоративна структура, юридична особа.  

Вступ та постановка проблеми. У сучасних умовах необхідність 

дослідження корпорацій як найбільш ефективної форми організації бізнесу 

обумовлена необхідністю їх інтеграції у світове економічне співтовариство у 

зв’язку з процесами глобалізації світової економіки, що тривають, а також 

забезпечення інвестиційної привабливості корпорацій для інвесторів, створення 

ефективного механізму управління їхньою власністю та дотримання балансу 

інтересів усіх фінансово-зацікавлених осіб, які є власниками та/ або беруть 

участь в управлінні корпораціями. Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Вагомий внесок у розробку теоретико-прикладних засад функціонування 

корпорацій зробили вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема Н. Бакунова, О. 

Гудзь, І. Ігнатьєва, С. Каплін, Г. Кочетков, С. Кравченко, С. Купріянов, Е. 

Леонтьєва, І. Лукач, О. Макарова, О. Сиродоєва, Т. Угаріна, А. Хімченко та ін. 

Однак необхідність подальших наукових розвідок обумовлюється тим, що, по-

перше, ключові питання специфіки функціонування корпорацій в Україні та за 

кордоном досліджені різною мірою, по-друге, у трактуванні сутності поняття 

«корпорація» існують різні підходи, по-третє, низка питань досліджена на рівні 

загальної постановки.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69708
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Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати 

мету дослідження, яка полягає в обґрунтуванні науково-теоретичних підходів 

до визначення сутності поняття «корпорація» у різних країнах світу та 

виокремлення характерних ознак їх функціонування. Виклад основного 

матеріалу дослідження.  

Корпорація – це найважливіший інститут сучасної економіки. Проте, 

незважаючи на тривалу історію свого становлення і розвитку, поняття 

«корпорація» трактується неоднозначно. Проблема чіткості цієї дефініції має 

комплексний характер і перебуває на стику політики, економіки і права. Як 

зазначає А.М. Хімченко, частина науковців вважають, що термін «корпорація» 

походить від латинського «corporatio», що означає союз, товариство, 

об’єднання, спільнота, ціле, інші – що цей термін походить від латинського 

«corpus habere», що означає правовий статус юридичної особи, ще інші 

вважають, що корпорація необов’язково є юридичною особою, проте 

однозначно є колективом (лат. «corporalis» – тілесний, речовий) [1, с. 81].  

Існують кілька точок зору щодо того, коли з’явилися перші корпорації. 

Згідно з однією з них, найбільш поширеною, корпорації виникли порівняно 

недавно, у XIV – XVII ст.ст., і причиною тому стали економічні зміни: розвиток 

торгівлі, морської справи тощо. Зокрема, найстарішою корпорацією в світі 

вважається мідний рудник Stora Kopparberget, що знаходиться в місті Фалун 

(Швеція), який отримав статут від короля Магнуса Ерікссона у 1347 році. 

Прихильники іншої точки зору стверджують, що витоки розвитку корпорацій 

необхідно шукати в Стародавньому Римі: громадяни, які зуміли створити 

державний лад, узгоджений з індивідуальною свободою, повинні були бути 

здатні до створення об’єднань. Зокрема, на підтвердження цієї думки С.В. 

Купріянов і С. Хейді зазначають, що джерелом виникнення корпорацій була 

система урядових позик у зв’язку з передачею збору непрямих податків на 

відкуп товариствам з певною внутрішньою організацією [2, с. 86]. 

Варто зазначити, що у різних країнах світу термін «корпорація» має 

різний зміст або відсутнє зовсім. Однак навіть у тих країнах, де корпорації 
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визначені законодавчо, вони мають специфічну мету функціонування та 

відповідні характерні ознаки. Так, у англосаксонських країнах (США, Канада, 

Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія) поняття «корпорація» 

використовується достатньо широко, означаючи цілісність певного утворення 

та його можливість виступати учасником правовідносин. Ключовими 

учасниками корпоративних відносин у англосаксонських країнах є керуючі, 

директори, акціонери (в основному, інституціональні інвестори), держава, 

біржі, саморегульовані організації, консалтингові фірми, що надають 

консультаційні послуги корпораціям і акціонерам з питань корпоративного 

управління та голосування за дорученням. Причому, як зазначає Г.Б. Кочетков, 

державі відводиться другорядна роль, яка розглядається як небажаний елемент 

корпоративних відносин, – участь держави повинна бути мінімізована та 

обмежуватися встановленням однакових для всіх учасників ринку «правил гри» 

[3, с. 11–13]. У США під поняттям «корпорація» розуміється достатньо широке 

коло юридичних осіб.  

Серед корпорацій розрізняють: публічні корпорації (public) – органи 

державної та місцевої влади; напівпублічні корпорації (quasi-public) – метою 

створення яких є задоволення суспільних потреб у сфері постачання газу, води, 

тепла, електроенергії, а також пасажирських і вантажних перевезень; 

підприємницькі корпорації (private, business of profit-making) – метою створення 

яких є отримання прибутку; непідприємницькі корпорації (non-profit) – метою 

створення яких є задоволення суспільних потреб у сфері освіти, охорони 

здоров’я, культури, соціального захисту та забезпечення, а також благодійні 

фонди та релігійні організації. Відзначимо, що у США до корпорацій відносять 

лише приватні та публічні акціонерні товариства, різниця між якими 

визначається не за ознакою обсягу підприємницької діяльності, а за 

можливістю лістингу на фондовій біржі. До ознак підприємницьких корпорацій 

у США, які найбільше підпадають під визначення поняття «корпорація», О.М. 

Сироєдова відносить: обмежена відповідальність учасників корпорації за її 

боргами; вільне відчуження власниками своїх корпоративних прав (за винятком 
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закритих корпорацій); наявність централізованого управління, за якого 

управлінські функції виконують відокремлені від учасників корпорації органи; 

безстроковий період існування, тобто функціонування незалежно від складу її 

учасників; висока міра роздробленості пакету акцій корпорації [4, с. 21].  

У Великій Британії поняття «корпорація» означає будь-яку юридичну 

особу, оскільки всі вони поділяються на єдиноосібні корпорації (corporation 

sole) та об’єднання осіб або асоційовані компанії (corporation aggregate). 

Корпорації, що мають на меті отримання прибутку, у Великій Британії 

називаються компаніями (company) та поділяються на публічні й приватні 

акціонерні товариства. Характерними ознаками корпорацій у Великій Британії 

є, як зазначає О.О. Макарова, є: обмежена відповідальність учасників за 

зобов’язаннями корпорації; централізоване управління здійснюється особами, 

відмінними від учасників корпорації; висока інформаційна прозорість; 

перманентність діяльності корпорації незалежно від вибуття її членів [5, с. 4]. 

Під поняттям «корпорація» у країнах континентальної Європи (Німеччина, 

Франція, Австрія, Нідерланди, Швеція, Норвегія) розуміється певним чином 

організований колектив осіб і капіталів, що характеризується загальними 

груповими інтересами для здійснення будь-якої соціально корисної діяльності і 

наділений статусом юридичної особи. В Європі до корпоративних відносин 

включають такі основні групи суб’єктів: держава, акціонери, країн структури і 

організовані працівники. У більшості європейських держав в законах, які 

регулюють господарську діяльність, історично закріплено соціальне 

партнерство праці, капіталу та уряду. Правове становище членів корпорації в 

країнах Європи характеризується великою свободою і рівністю, інакше кажучи, 

воно базується на принципі співпідпорядкованості та співучасті в управлінні. 

Як вважає С.Ю. Каплін, в європейських країнах поняття корпорації в цілому 

ідентичне поняттю юридичної особи [6, с. 92]. Зокрема, у Німеччині поняття 

«корпорація» означає юридичну особу, яка є об’єднанням з чітко вираженою 

самостійністю стосовно своїх учасників. Учасники корпорації наділяються 

певними правами та несуть певні зобов’язання стосовно як самої корпорації, 
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так і один до одного. У Німеччині до корпорацій відносять акціонерні 

товариства (aktiengesellschaft), товариства неакціонерного типу, зокрема 

товариства з обмеженою відповідальністю (gesellschaft mit beschränkter 

Haftung), та інші організаційні об’єднання капіталів (kapitalgesellschaft). Саме в 

Німеччині виникла одна із найбільш вживаних в  бізнесі форм юридичної особи 

– товариство з обмеженою відповідальністю, що згодом розповсюдилася в світі 

і є невід’ємною частиною корпоративного права маже всіх цивілізованих країн 

(за рідким виключенням, наприклад Англії). Я зазначає І. Лукач, основні 

положення про товариства з обмеженою відповідальністю, які були закладені 

ще у 1892 р., діють і нині: основа діяльності такого товариства – це обмежена 

відповідальність його учасників поряд з відсутністю випуску акцій, а також 

специфічний порядок формування статутного капіталу; прийняття та 

виключення учасників: особливості припинення діяльності тощо [7, с. 44]. Усі 

товариства в Німеччині поділяються на персональні та капітальні. Головною 

відмінністю між ними є наявність юридичної особи в акціонерних товариствах, 

акціонерних командитах та товариствах з додатковою відповідальністю, а 

також відсутність у повних та командитних товариствах. У законодавстві 

Франції поняття «корпорація» взагалі відсутнє, однак існує поняття комерційне 

товариство. Комерційний характер товариства визначається його формою та 

предметом. Однак у будь-якому розумінні комерційним є колективні 

товариства (les sociétés en nom collectif), прості командитні товариства (les 

sociétés en commandite simple), товариства з обмеженою відповідальністю (les 

sociétés à responsabilité limitée) та акціонерні товариства (les sociétés par actions) 

[7, с. 43]. У країнах Східної Азії корпорації утворилися в результаті 

впровадження на Схід американської моделі управління, в якій акціонери 

складають юридичну основу корпорації. Однак у поєднанні з сильною 

національною традицією організації життя суспільства вона породила 

особливий її різновид. 

Висновок. Вивчення підходів до визначення поняття «корпорація» у 

різних країнах світу та специфіки їх функціонування призвело до таких 
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висновків. По-перше, термін «корпорація» має різний зміст у національних 

правових системах або не використовується зовсім при визначенні форм 

юридичних осіб. По-друге, корпораціями у переважній більшості країн 

вважаються складні господарські системи, що являють собою об’єднання осіб і 

фінансових ресурсів для досягнення комерційних цілей, організовані за 

принципом членства, учасники яких несуть обмежену відповідальність за 

зобов’язаннями всієї юридичної особи. По-третє, усім корпораціям властива 

особлива внутрішня структура, що складається з органів управління різної 

компетенції, які здійснюють відповідну діяльність і уповноважені діючою 

системою права на правотворчість. 

Список бібліографічних посилань: 

 1. Хімченко А.М. Щодо сутності поняття «корпорація» та її класифікації 

як економічної категорії. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Економіка ». 2013. Випуск 24. С. 80–85. 

2. Куприянов С.В. Генезис сущности корпораций в мировой экономике. 

Белгородский экономический вестник. 2013. № 3 (71). С. 85–92. 

3. Кочетков Г.Б. Корпорация: американская модель. СПб. : Питер, 2005. 

320 с. 

4. Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный 

анализ). М. : Издательство «Спарк», 1996. 112 с. 

  



74 
 

СЕКЦІЯ: Юриспруденція 

УДК 347.9 

ТУЗ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 

студент 2-го курсу магістратури 

інституту права  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Наукова керівниця: к.ю.н., доцентка Захарова О.С. 

м. Київ, Україна 

СУБ’ЄКТИВНІ ТА ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРАВА НА 

ПРЕД’ЯВЛЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ 

Передумови права на пред’явлення апеляційної скарги – це складова 

поняття права на апеляційний перегляд справи. Апеляційний перегляд справи є 

концептуальним аспектом права на судовий захист. У зв’язку з цим виникає 

необхідність дослідити таке право крізь призму його передумов. 

Оскільки право на пред’явлення апеляційної скарги можливо розглядати 

як одну із правомочностей права на апеляційний перегляд справи (як складової 

права на судовий захист), пропонуємо взяти як основу вчення про позов 

М. А. Гурвича, яким стверджувалось наступне: «для реалізації права на позов 

необхідна наявність передумов права на позов та дотримання відповідних умов. 

На рахунок перших відносяться ті позитивні та негативні передумови, що 

необхідні та достатні для виникнення права на пред’явлення позову. До другої 

категорії відносяться умови, дотримання яких необхідні для здійснення вже 

існуючого права на пред’явлення позову» [1, с. 35-37].  

Відштовхуючись від наведеної концепції, стає зрозумілим, що 

передумови права на пред’явлення апеляційної скарги – це обставини з 

суб’єктивним спрямуванням (залежать безпосередньо від особи) та обставини з 

об’єктивним спрямуванням (залежить від предмета розгляду судом), наявність 

чи відсутність яких впливає на реалізацію права на пред’явлення апеляційної 

скарги. Отже, оперуючи вказаним, доцільно більш ґрунтовно розглянути 
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суб’єктивні та об’єктивні передумови з прив’язкою до чинного цивільного 

процесуального законодавства України. 

I. Суб’єктивні передумови: 

1) правоздатність суб’єктів апеляційного оскарження. Відповідно до 

ст. 46 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) 

цивільна процесуальна правоздатність – це «здатність мати цивільні 

процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, 

заінтересованої особи» [2]. Процесуальна ж правоздатність на стадії 

апеляційного провадження характеризується правомочністю визначених ст. 352 

ЦПК України суб’єктів. Підтверджується це й положенням ст. 17 ЦПК України 

[2]. 

Враховуючи факт того, що в порядку апеляційного провадження 

вирішенню підлягає питання щодо законності та обґрунтованості рішення суду 

першої інстанції стосовно матеріальних-правових заінтересованих осіб, то в 

даній інстанції, як і в першій, також беруть участь дві сторони 

(позивач/відповідач), які захищають свої інтереси. 

Виходячи з норм ЦПК України до суб’єктного складу апеляційного 

оскарження відносяться й треті особи, які самостійно можуть заявлять вимоги з 

приводу предмета спору. Додамо, що правоздатність окреслених осіб є 

безсумнівною. 

Суб’єктами апеляційного провадження можуть виступати і 

правонаступники вказаних вище осіб; 

2) заінтересованість матеріально-правового і процесуально-правового 

спрямування (юридичний інтерес). Слід вказати, що юридичний інтерес є 

досить вагомим аспектом у судовому процесі, але, на превеликий жаль, як 

правило він нехтується законодавцем. Аргументуючи наведене, зазначимо, що 

матеріальна та процесуальна заінтересованість є критерієм, за яким суб’єкти 

цивільного процесу відносяться до категорії учасників справи. Між тим, 

учасники справи, залежно від того, яка у них наявна заінтересованість 

(матеріальна чи процесуальна), або ж якщо лише процесуально-правова, 
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піддаються виокремленню у наступні групи: 1) учасники справи, яким 

притаманна матеріальна-правова та процесуальна заінтересованість по справі 

(сторони та треті особи, заявляючи самостійні вимоги); 2) учасники справи, 

яким притаманна процесуально-правова заінтересованість (треті особи, якими 

не заявляються самостійні вимоги, а також органи та особи, яким в порядку 

визначеному законодавством надається право звернутись до суду, аби 

представляти інтереси інших осіб). Отже, погляд законодавця в межах сучасної 

редакції ЦПК України не до кінця зрозумілий, оскільки навіщо було нехтувати 

даним критерієм під час класифікації учасників справи, виокремлюючи 

представників, маючих процесуальну заінтересованість у справі, до самостійної 

групи учасників справи. Очевидно, що таке навряд чи сприятливо буде 

втілюватися в практичному плані, але все одно, щоб осмислювати функції 

суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, для реалізації права на 

пред’явлення апеляційної скарги необхідно враховувати юридичний інтерес. 

Тож, наявність матеріально-правової та процесуально-правової 

заінтересованості (юридичний інтерес) – це беззаперечна суб’єктивна 

передумова права на пред’явлення апеляційної скарги. Якщо одна із складових 

юридичного інтересу відсутня, то суд, після перевірки апеляційної скарги, 

вправі застосувати заходи проти зловживання процесуальними правами, 

визнавши апеляційну скаргу як таку, що є безпідставною; 

3) відсутність заявленої відмови від здійснення права на пред’явлення 

апеляційної скарги. Коротко розкриваючи цю передумову, слід зазначити, що 

вона відмічається вже реалізованим правом особи на пред’явлення апеляційної 

скарги та виступає критерієм, який забезпечує принцип судової економії, 

збалансоване правосуддя та обов’язковість виконання судових рішень. 

Закріплення цієї передумови передбачено п. 2 ч. 1 ст. 358 ЦПК України як 

підстави, щоб відмовити у відкритті апеляційного провадження, а саме: «суд 

апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, 

якщо є ухвала про закриття провадження у зв’язку з відмовою від раніше 

поданої апеляційної скарги цієї самої особи на це саме судове рішення» [2]. 
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II. Об’єктивні передумови. Зазначимо, що вони в свою чергу поділяються 

на позитивні (ті, що мають бути наявними під час пред’явлення апеляційної 

скарги), та негативні (ті, що повинні бути відсутніми): 

1) позитивні передумови права на пред’явлення апеляційної скарги 

характеризуються: 

– судовими рішеннями першої інстанції як передумови звернення до суду 

апеляційної інстанції. Право апеляційного оскарження та подання апеляційної 

скарги, в першу чергу, обумовлюється об’єктом оскарження як однією з 

фундаментальних об’єктивних передумов апеляційного оскарження.  

– юрисдикцією апеляційного суду. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 358 ЦПК 

України «суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного 

провадження у справі, якщо апеляційну скаргу подано на судове рішення, що 

не підлягає апеляційному оскарженню» [2]. Це положення є свідченням 

безумовного характеру передумови права на пред’явлення апеляційної скарги. 

Мова про те, що для реалізації цього права необхідною є передумова, об’єктом 

якої виступає оскарження юрисдикції апеляційного суду.  

2) негативні передумови права на пред’явлення апеляційної скарги 

характеризуються: 

– виключенням даної категорії справ з кола справ, що є предметом 

розгляду в порядку апеляційного провадження. В аспекті наведеного доцільно 

відзначити ч. 1 ст. 358 ЦПК України: «суд апеляційної інстанції відмовляє у 

відкритті апеляційного провадження у справі, якщо апеляційну скаргу подано 

на судове рішення, що не підлягає апеляційному оскарженню» [2]. Це 

положення має безпосереднє відношення до змін в порядку, за яким 

оскаржуються судові накази, що не здатні виступати у ролі об’єкта 

апеляційного провадження. У зв’язку з чим, наведена передумова права на 

пред’явлення апеляційної скарги не має бути присутньою у апелянта, яким 

реалізується право на пред’явлення апеляційної скарги; 

– наявністю рішення, яке набрало законну силу, цієї самої особи на це ж 

судове рішення та з таких же підстав. Нагадаємо, що завдяки принципу 
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обов’язковості судових рішень та стабільного здійснення правосуддя 

закладається фундамент щодо забезпечення гарантії неможливості повторної 

реалізації права на пред’явлення апеляційної скарги, тобто коли його реалізація 

вже відбулась. Втілення такого положення передбачено підставами для відмови 

у відкритті апеляційного провадження, закріплення яких проглядається п. п. 2-3 

ч. 1 ст. 358 ЦПК України, зокрема: «ухвала про закриття провадження у зв’язку 

з відмовою від раніше поданої апеляційної скарги цієї самої особи на це саме 

судове рішення; постанова про залишення апеляційної скарги цієї самої особи 

без задоволення або ухвала про відмову у відкритті апеляційного провадження 

за апеляційною скаргою цієї особи на це саме судове рішення» [2].  

Насамкінець слід зазначити, що з-поміж розглянутих вище суб’єктивних 

та об’єктивних передумов щодо здійснення права на пред’явлення апеляційної 

скарги, необхідно додержуватись й відповідних умов їх реалізації. 

Загальноприйнято умовами реалізації права на пред’явлення апеляційної 

скарги вважати комплекс передбачених законом правил порядку щодо подання 

апеляційної скарги, у разі порушення яких – апеляційної скарга залишається без 

руху чи повертається і не перешкоджає повторному зверненню [3, с. 199]. 

До умов реалізації права на пред’явлення апеляційної скарги потрібно 

відносити такі: 1) додержання форми та змісту апеляційної скарги; 2) сплату 

судового збору; 3) подачу необхідних додатків до апеляційної скарги; 4) 

додержання передбачених строків для апеляційного оскарження; 5) додержання 

правил підсудності; 6) дієздатність апелянта [4, с. 102-103]. Деталізовано 

аналізувати кожну умову не бачимо сенсу, оскільки вони є більш ніж 

зрозумілими. 

Підсумовуючи, зазначимо, що передумовами права на пред’явлення 

апеляційної скарги є обставини з суб’єктивним спрямуванням (залежать 

безпосередньо від особи) та обставини з об’єктивним спрямуванням (залежить 

від предмета розгляду судом), наявність чи відсутність яких впливає на 

реалізацію права на пред’явлення апеляційної скарги. 
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Також встановлено, що з-поміж розглянутих вище суб’єктивних та 

об’єктивних передумов щодо здійснення права на пред’явлення апеляційної 

скарги, необхідно додержуватись й відповідних умов їх реалізації. 
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В українському і слов’янському мовознавстві орудний відмінок довгий 
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фундаментальної праці О. О. Потебні «Из записок по русской грамматике», 

вивчення орудного розглядалося в аспекті його багатогранних функцій, 

з’ясування його ролі у реченні [14, с. 64].  Функційний підхід до категорії 

відмінків, і зокрема орудного, представлений в українській лінгвістиці у 

працях М. Я. Плющ [12], І. Р. Вихованця [1; 2; 3], К. Г. Городенської [4], 

А. П. Загнітка [6]. В українській граматиці проблеми семантичного поля 

орудного відмінка досліджували М. В. Мірченко [10], О. Г. Межов [8], 

Т. Є. Масицька [7], Т. С. Слободинська [15] та ін.   

В межах орудного з семантикою об’єкта ми виділяємо три типи: валентно 

пов’язаний з предикатом речення слабокерований відмінок з власне 

об’єктною, об’єктно-адресатною семантикою і орудний з об’єктно-

адвербіальною семантикою як результат синтаксичної деривації складно-

підрядних речень. Думки О. О. Потебні про особливості вживання орудного у 

тісному і нетісному зв’язку з дієсловом були розвинуті частково у працях 

О. М. Пєшковського [13, с. 302] і стали основоположними щодо виділення в 

досліджуваному відмінку окремого його різновиду – орудного об’єкта [9, 

с. 476–477; 11, с. 180–206; 16, с. 341]. Якщо безприйменникові відмінкові 

форми розглядати з транспозиційного боку, то слід розрізняти два типи 

транспозиції – внутрішню і зовнішню. Наше дослідження присвячене 

словоформам з семантикою об’єкта, словоформам з об’єктно-адресатною чи 

об’єкто-адвербіальною семантикою, що частково втрачають відмінкову 

функцію. Об’єктне значення для словоформи орудного об’єднує діалекти і 

літературну мову, властиве всім стилям української літературної мови. 

Відмінності у функціонуванні синтаксем з семантикою об’єкта простежуємо 

на формально-граматичному рівні, на комунікативному рівні. Наші 

спостереження показують, що для діалектної мови кожна з зазначених 

функцій є семантично багатшою, досить часто несе на собі відтінок 

атрибутивної функції, є виразником певних оцінок з боку мовця. Ця риса 

зближує діалектне мовлення з художнім стилем літературної мови, з живим 

розмовним літературним мовленням. Пріоритетність розгляду функцій об’єкта 
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визначена у літературній мові з огляду на домінуючу функцію орудного як 

власне відмінкової категорії, що базується на валентності керуючого 

предиката речення. Первинні значення є найважливішим показником природи 

відмінкової форми і характеру її входження до відмінкової підсистеми, тоді як 

вторинні значення стосуються її як власне-відмінкового, так і невідмінкового 

використання.  

У сучасній мові орудний об’єкта розширює свій лексичний склад 

головним чином за рахунок іменників нематеріального та абстрактного 

значення. І в літературній, і у діалектній мовах у ролі орудного об’єкта 

виступають: а) іменники на позначення предметів, конкретних понять: 

приклади з літературних текстів: працювати з паперами; заливати окропом; 

приклади з говірок Закарпаття: Так во́зом гарадлу́йе. Вн1; А хл’іў ка́е таки́й шо 

за́ǐдеш та, ка́же ўпира́йеш голово́ў шо не мош проǐти́. Бг; Пшени́ц’е, 

пшени́ц’у та, кукуру́з’анойі муки́ розм′іша́йу з водо́ў та, та шо шоп б′ідува́ла 

ко́ло то́го таǐ тх′ір зйіў. Бг; Уже́ почина́йес’е о, почина́йес’е в′і́ршик, 

в′і́ршиком буква́рик не маў би се поч’ина́ти. Бг; Ві́жата ни́ва стирча́ла 

сте́рн’ом, йак пога́но остри́жена голова́. Рс; Закрива́йут, та ўже г′і́йе 

корми́ти с’і́ном, с’і́ном а коро́в′і, д’іǐн’і́й, котра́ молоко́ дайе́, ну та молока́, 

муки́ ма́ло бу́ло, а́ле бу́ла карто́шка р’і́па, звар’и́е карто́шку, помйе́т’ …, та з 

водо́йу дайу́т коро́в′і; п′ітна́ц’ет’ чолов´і́к сиди́т’ то таке́ заст’и́іл’е, і так 

суб´і́ о, цеǐ в´и́іци, цеǐ в´и́іци бере́ і кисл’ако́м запива́йут. Бг; Там покла́дут 

лі́жник та вода́ тече́ з вало́ва та кру́тит ліжником, до́ки нê поволоха́т’ійе. 

Рс; Но ўже за́рас йе то так ше, наклада́ли кр’і́пом і ма́ма так роби́ела, даўно́ 

ішч’е́ іс карто́шки  то́же. Бг; Йа л’у́бл’у йа́блыками базарова́ти. Вн; Коли́ 

йіст мн’а́со, та бере́ хлібом та бац’кне у дз’а́му. Грш; Ну то п´ітки́сне коли́ 

те п´ідки́сне з др’і́ж’еми, п´ідки́сне. Бг; До́бре, коли́ блага́ коро́ва, бо з 

бодли́вôў маржи́ноў вічно кло́піт йакис’. Бг; Осв′і́тлено то́шо руба́ли тепе́р 

хашч’і́ заросли́ тото́ смер’ічки́ на́чали ўсиха́ти, н’іхто́ се шо за л’і́сом 

                                                             
1 Список скорочень назв населених пунктів – у кінці публікації: при доборі ілюстрацій ми залучили Матеріали 

до словника українських говірок Закарпатської області М. А. Грицака [5] і власні записи, здійснені автором під 

час експедицій до села Богдан Рахівського району Закарпатської області у 2010–2011 роках. 
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ди́вит’с’е, лиш за тим шо тото́. Бг;  Йе так′і́ чар’івники́, шо керува́ли 

св′і́том, там йіх у т’ій гор’і хорони́ли. Бг; Інтересу́йец’а ж’і́нка на́шоǐу 

істо́р’ійейу Бо́гданом йак. Бг; Чим май тôвсты́й бук, та май бі́лше тре́ба 

нароби́тис’а гурі ним. Плп (в останньому прикладі спостерігаємо вживання 

цікавої діалектної форми орудного гурі ним, якій у літературній мові 

відповідає прийменниково-відмінкова форма родового відмінка з 

прийменником біля); б) іменники на позначенням живих істот: приклади з 

літературної мови: гратися з хлопцями; опікуватися тваринами; приклади з 

говірок Закарпаття: Нêшча́сный хлопчи́шче, так барамбу́цкайе дити́ноў 

дол’іў ґруником, шо ри́ндз’у переверне. ВЛч; Йак в′иін це ізд’іва́ў на́до мноў, 

два ро́ки коп′і́йочки дно́йі не дава́ў на харч’ува́н’а; і йа ке́жу, по пе́рше в′иін 

(нинішній голова сільради) не вм′і́йе повести́с’е з л’уди́ноў. Бг; Уна шче на 

ме́не кричи́т, шо йа бе́хнула дити́ноў. Бг; Ду́же ле́хко прац’ува́ти но ва́шко 

мин’і́ прац’ува́ти с голово́йу ў сел’і́. Бг. Орудний з об’єктно-адресатною 

семантикою, як правило, представлений у межах назв живих істот, наприклад, 

у літературній мові: листуватися з колегами; спілкуватися з батьками; у 

говірках: То г′і́йе с попо́м г′і́йе договори́тц’е, та куми́ в′іднесу́т та похрести́ў. 

Бг; Зустр’іча́лас’е, із сво́йіми вчител’е́ми, сп′і́л’но прац’ува́ла таǐ тото́ ўс’о. 

Бг; читати з дитиною. Бг (у літературній мові подібній конструкції 

відповідає синтаксема давального відмінка: читати дитині).  Об’єктно-

адвербіальне значення орудного охоплює іменники на позначення 

опредмеченої дії чи стану, наприклад, у межах літературного стандарту: з тим 

керівництвом немає толку; приклади з говірок Закарпаття:  Йа вже н’іґде́ с’а 

нê випина́йу з до́йін’ом. Кі́л’ко н’а удойі́в, ті́л’ко удойі́в (хизуюся). Бг; Поби́ла 

нас біда́ сла́біст’оў та й безд’ітніст’оў. Онк; Н’і бе́сідоў йі ни ўгоди́ш, н’і 

н’ічо́. Бг.  

Словоформа орудного з об’єктною семантикою як у літературній, так і у 

діалектній мові функціонує без прийменників та з прийменниками з, за, над, 

наприклад, у літературній мові: Почастувалися веречею у компанії; Вона 

довго бавилася з ляльками; у говірках Закарпаття: Кит’ кормити ко́ровы 
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би́кін’ом (рослина вика звичайна), та бу́лше молока. Лх; Камін:ики́ тоти́ бу́ли 

л’у́де, бан’а́не, шо ві́чно з камі́н’ом ро́бл’а. Рс; З йи́н:ым ку́р’ат’ом н’ішто 

ба́братис’а. Рс; Твốйа бокӱ́вка пốвна з йакы́мос папі́р’ом. Сн (орудний з 

власне об’єктною семантикою; в останньому прикладі у літературній мові 

орудному прийменниковому відповідає безприйменниковий родовий 

відмінок); Учитель говорив з дітьми про мистецтво; у говірках Закарпаття: 

Такґ бу́деш с’а за мноў би́ти, йак вода́ камі́н’ом. Рс; Ты за собо́ў позера́й, же 

абы́с’ не пухт’іў за сво́йі слова́. Лкц; Ей бі́ла, ка́же, бі́ла, бі́ла біл’а́вочко, абы́з 

за мнôў ни пла́кала, дурна́ голо́вочко. Трв (орудний з об’єктно-адресатною 

семантикою); Сміятися над недолугими вчинками; Робота йшла з 

затримкою; у досліджуваних говірках: Петро́ мін’і́ ўсе балама́нит го́лоў изс 

тим сва́тан’ом. КсП; До́ста ўже то́го пусто́го бала́кан’а, йа тво́йим 

бала́кан’ом ни бу́ду си́та. Рс (орудний з об’єктно-адвербіальною 

семантикою).  

Орудний з об’єктною семантикою в межах літературного стандарту має 

закінчення: чоловічий і середній рід однини: -ом (-єм); жіночий рід однини: -

ою (-єю, -ю); чоловічий, жіночий і середній рід множини: -ами (-ями, -ми); у 

межах досліджуваних говірок в іменниках, прикметниках, займенниках 

жіночого роду однини функціонує закінчення -оў, а також простежуємо 

вживання закінчення -ом на місці -ою у літературній мові, наприклад: Да, но 

но но, але́ йак йе дес ц’і, то таке́ й на полонин’і́, там уже́, хто се ди́вит за 

тоў худо́боў, уже́ і ти, дес йе шо п′ізн’і́ш’і ўже п′іду́т на полонину́. Бг; 

Воз’ми́ла м карто́шку та потеса́ла, та покла́ла ў зе́мн’у, а з середи́нком, 

згото́вила су́пчик д’і́там. Бг.  

Постановка орудного на перше у місце у реченні, тобто у суб’єктну 

позицію віддаляє його від валентно пов’язаного з ним дієслова, відриваючи 

його від первинної відмінкової функції. Така побудова речень властива 

розмовному мовленню, живому спілкуванню, об’єднує розмовний стиль 

літературної мови і діалекти. Загалом особливістю синтагм з синтаксемами  

орудного відмінка у діалектному мовленні є їх максимальна конденсованість, 
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часте вживання форм орудного у препозитивній функції реми, наприклад, у 

літературній мові: Йе шо йеǐце́м, б′ілко́м се зама́стит’, держ’е́ло лиш. Бг; Але́ 

пе́ршиǐ рас тре́ба, свини́ем жи́ром несоле́ним, помаза́ти. Бг. Досить часто у 

діалектному мовленні у такій функції представлені неповні речення лише зі 

збереженням об’єктних синтаксем орудного відмінка, наприклад:   

Переве́ртеники та, то на лист, с капу́сти, та муко́ў. Бг; В′иін іде́ напе́рет, а 

йа уже́ за тим поршоро́м на́ўман’. Бг; Бу́л.и кру́гл’і, так′і́, там л’у́де спа́ли, 

то, та́ко бу́ло в´иіт земл’і́ де́ревом. Бг.  

Отже, проведене нами дослідження показало, що орудний відмінок з 

об’єктною, об’єктно-адресатною чи об’єктно-адвербіальною семантикою 

властивий як літературній, так і діалектній мовам. Маємо суттєві відмінності 

між літературною мовою і діалектами на формально-граматичному рівні, на 

рівні темо-ремного членування реченнєвих структур і комунікативних 

настанов мовця.  
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