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ВСТУП 
 

30 жовтня 2022 року у м. Чернівці в відбулась VІІІ Всеукраїнська 

мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція «Наука. Теорія. 

Практика». Метою організаторів та учасників конференції стало: популяризація 

науки, висвітлення результатів своїх досліджень, своєї наукової та науково-

технічної діяльності, пошук однодумців, розвиток вітчизняної освіти та науки. 

У роботі конференції взяли участь: аспіранти, студенти, досвідчені 

науковці, викладачі, молоді вчені. Протягом роботи конференції науковці 

обговорювали найцікавіші та найважливіші проблеми сьогодення: охорону 

здоров’я, освіту, енергетику, екологію, геологію, медицину тощо. 

Даний збірник відображає наукові дослідження авторів у наступних 

сферах: юриспруденція; економіка та організація інноваційної діяльності; хімія, 

біологія та екологія; філологія, лінгвістика, переклад; педагогіка та освітні 

технології; сільське господарство та агрономія; міжнародні відносини, права 

людини та політичні науки; географія, геологія та надрокористування; 

медицина, фармакологія та фармацевтика; технічні та фізико-математичні 

науки; література та мистецтво; журналістика, реклама та зв’язки з 

громадськістю. 

Мультидисциплінарний формат інтернет-конференції дозволив 

учасникам з різних куточків України ознайомитись із результатами наукової 

діяльності науковців у суміжних галузях.  
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СЕКЦІЯ: Юриспруденція 

УДК 342 

АБУ АЛЬ-НУДЖУМ АЛЬ-МАХАМІД Аліна Фірасівна, 

здобувач вищої освіти 

Науковий керівник – Валуєва Л. В., 

к. ю. н., доцент кафедри загальноправових дисциплін 

Національний університет «Одеська морська академія» 

м. Одеса, Україна 

ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

На сучасному етапі розвитку суспільства, наукове співтовариство все 

більше усвідомлює, що для удосконалення національної податкової системи 

треба враховувати наростаючу потребу в комплексному дослідженні 

особливостей формування та практичної реалізації механізмів державної 

податкової політики. Адже саме від наукової обґрунтованості управлінських 

рішень у податковій сфері залежить збалансованість державних фінансів  та 

економічне становище в державі. Важливо і те, що сьогодні існує нагальна 

потреба у партнерських відносинах між платниками податків і державою через 

усвідомлення їхнього взаємозв’язку, від чого і залежить суспільний добробут. 

Саме це, на нашу думку, і зумовлює звернення до теми державного податкового 

менеджменту та важелів його впливу з огляду на сьогоднішню ситуацію як в 

Україні, так і в усьому світі. 

Погоджуючись із думкою Курносова О.В., вважаємо найбільш повним і 

доречним визначення поняття державного податкового менеджменту, як 

системи управління органами державної влади, податковими потоками в 

рамках встановлених процедур і елементів податкового процесу, ринково 

орієнтованими формами і методами з метою фінансового забезпечення 

виробництва і надання необхідного обсягу та якості суспільних благ (вигод, 

послуг) [1,с.112]. З цього випливає те, що метою державного податкового 

менеджменту  виступає створення передумов і провадження  ефективної 

реалізації завдань податкової політики держави. 
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Переходячи до складових елементів державного податкового 

менеджменту, тобто безпосередньо до засобів, завдяки яким будується і 

функціонує складна та важлива система оподаткування, зазначимо, що таким 

елементом виступає, по-перше законодавча діяльність. Оскільки у процесі 

законотворчості визначаються і нормативно закріплюються принципи 

оподатковування, встановлюються види податків, обов’язкових платежів та їх 

елементи (платники, об’єкти, ставки, пільги), розробляється порядок 

розрахунків з бюджетом [2, c.8]. 

Звертаємо увагу на те, що податковий менеджмент, як сфера діяльності у 

нашій державі почав розвиватися з 1991 р. на основі Закону України «Про 

систему оподаткування», який визначав теоретичні поняття у системі 

оподаткування. Наступним етапом розвитку є прийняття у 2010 р. Податкового 

кодексу України, який вніс вагомі зміни у роботу цієї системи. Цей документ не 

став вершиною досконалості державної податкової системи, оскільки містив 

багато суперечностей і зауважень. Втім, такі істотні реформування податкового 

законодавства світова спільнота все ж оцінила позитивно, адже завдяки 

реформуванню Україна змогла покращити свій світовий рейтинг, наприклад, у 

Paying Taxes, і піднятися зі 180-ї (у 2009 р.) до 43-ї позиції (у 2018 р.) [3, с. 58]. 

На основі вищезазначеного О.Олейнічук виділяє два етапи в еволюції 

податкового менеджменту: перший етап (1991–1995р.) – спрямований на 

забезпечення максимізації податкових надходжень; другий етап (1995 р. і до 

сьогодні) – поступове зниження податкового тягаря [4,с.63]. Ця діяльність 

реалізується і в тому що законодавство змінюється і підлаштовується під реалії 

сьогодення – дію воєнного стану. Так, з березня 2022 року було прийнято 

Закони України  «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших 

документів у період дії воєнного стану або стану війни», «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії 

норм на період дії воєнного стану», згодом «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового 

адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, 
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надзвичайного стану» та низку інших актів, відповідно до яких законодавцем 

передбачаються деякі важливі особливості справлення податкових зобов’язань, 

у тому числі й щодо платників спрощеної системи оподаткування: добровільна 

сплата єдиного податку для ФОП І та ІІ груп; визначено особливості 

формування податкового кредиту; зміни для третьої – спеціальної групи 

єдиного податку і т.д. 

Наступним важливим інструментом є податкове прогнозування та 

планування, яке базується на оцінці ефективності податкової системи в цілому з 

позиції виконання нею фіскальних завдань і впливу на економіку, а також на 

аналізі причин відхилення між плановими і фактичними сумами податкових 

надходжень. Виконується дане завдання як у розрахунку на один фінансовий 

рік, так і на більш тривалу перспективу. Так, проект Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2023 рік» було затверджено Верховною Радою 

на першому читанні. Відповідно до цього проекту, Кабмін наступного року 

очікує отримати: 129 млрд грн. від податку на доходи фізичних осіб, 132 млрд 

грн. від податку на прибуток підприємств, 596,3 млрд грн. від ПДВ, 35,2 млрд 

ввізного мита, 137,3 млрд акцизного податку тощо [5]. 

Одними з головних механізмів сфери державного податкового 

менеджменту виступають податкове регулювання і контроль. Відповідно 

регулювання здійснюється через економічно обґрунтовану систему пільг і 

стимулів і являє собою взаємообумовлений комплекс податкових преференцій, 

який компенсує фінансові втрати при випуску нової та конкурентоспроможної 

продукції, модернізації технологічних процесів, зміцнює основи малого і 

середнього бізнесу. На нашу думку, попри різні проекти і розробки, при 

намаганні запровадити визначену і виважену систему пільг, потрібно зважити 

на систему оподаткування в цілому і звернутися до реальних податкових 

важелів впливу, наприклад, через тимчасове звільнення від оподаткування 

(ЄСВ, ПДФО) роботодавців, які на період кризи не звільнили своїх працівників, 

зберегли за ними їхні робочі місця та продовжують піклуватися про їх життя і 

здоров’я. Це було актуально, зокрема, і в часи кризи спричиненої пандемією 
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COVID-19. Як зазначає Шекета Е.Ю., запровадження стимулювання оновлення 

основних фондів шляхом відтермінування сплати ПДВ на ввезення 

виробничого обладнання, що не виробляється в Україні, звільнення від 

оподаткування частки прибутку підприємства, яка витрачається на 

інвестування – ці заходи особливо важливі для перезапуску вітчизняної 

економіки та мають стати точкою відліку для відновлення українського 

аграрного і промислового бізнесу [3, c.60]. Опосередкованим важелем 

податкового регулювання є податкові санкції, які є способом боротьби з 

податковими правопорушеннями. 

Разом з тим, сучасні трансформаційні процеси соціально-економічного 

розвитку України в контексті європейської інтеграції і розбудови 

демократичного суспільства вимагають реформування всіх складових 

податкової системи, у тому числі податкового адміністрування, акценти якого 

мають бути зміщені у бік розбудови партнерських взаємовідносин між 

Державною податковою службою України та платниками податків, розширення 

меж адміністрування податків із суто фіскальної і контролюючої діяльності до 

конструктивно-діалогової, створення справедливих умов оподаткування для 

юридичних та фізичних осіб, збалансування інтересів та відповідальності всіх 

учасників податкових відносин [2, c.7]. 

Таким чином, серед проблем раціонального управління податковими 

відносинами та обсягами податкових зобов'язань можна виділити: 

суперечливість норм податкового законодавства, відсутність їхньої 

стабільності, невизначеність пріоритетів і засад фіскальної політики, 

недостатню емпіричну основу податкових рішень, істотний рівень тінізації 

економіки з характерною відсутністю бізнесової етики й податкової 

дисципліни, домінування адміністративних управлінських тенденцій, 

залежність надходжень до бюджету від рівня податкової дисципліни і культури, 

а також від політичної ситуації в країні. 

Виважений державний податковий менеджмент істотно впливає на ринок 

праці, зокрема на стимулювання зайнятості та зменшення рівня безробіття. В 
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Україні, за допомогою державної полiтики та відповідних фіскальних 

інструментів впливу, необхідно стимулювати роботодавців створювати нові 

робочі місця у високотехнологічних, інноваційних та екологічних 

виробництвах. У свою чергу, підтримка малого та середнього бізнесу, перш за 

все, має реалізовуватися не через «псевдореформи» (як об’єднання звітності з 

ЄСВ і ПДФО), а завдяки реальним, визначеним податковим важелям впливу. 

Також, завдяки ефективному державному податковому менеджменту важливих 

для України галузей економіки необхідно сприяти розвитку аграрного сектору 

[3, c.60]. Шляхом спеціальних урядових програм потрібно продовжувати 

реалізовувати можливість отримати доступні кредитні ресурси для підприємців. 

Звісно, в умовах повномасштабної війни належним чином мають фінансуватися 

військові потреби і потреби населення, яке залишилося без домівок і фактично 

без коштів на існування. Заради цього, ми вважаємо за потрібне дедалі 

актуалізовувати це питання, продовжувати впровадження, переогляд та 

планування ефективної податкової політики із використанням реальних важелів 

податкового менеджменту. 
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СЕКЦІЯ: Юриспруденція 

УДК 342 

АБУ АЛЬ-НУДЖУМ АЛЬ-МАХАМІД Аліна Фірасівна, 

здобувач вищої освіти 

Науковий керівник – Валуєва Л. В., 

к. ю. н., доцент кафедри загальноправових дисциплін 

Національний університет «Одеська морська академія» 

м. Одеса, Україна 

СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ 

ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ 

 На сьогодні, питання міжнародного співробітництва у сфері митної 

справи є досить актуальним. Зважаючи на зміни законодавства в умовах 

євроінтеграційних процесів, активне реформування системи митних органів 

України, зокрема, і режим воєнного стану, вимагають проведення сучасного 

дослідження тематики участі нашої країни в міжнародному  митному 

співробітництві. 

Як зазначає О.С. Нагорічна, міжнародне митне співробітництво – це один 

із видів спільної діяльності держав, міжнародних митних організацій та інших 

суб’єктів, спрямованої на узгодження їх інтересів та досягнення спільних цілей 

у вирішенні особистих та спільних проблем у митній справі, на основі 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права [1, с.35]. Відповідно, 

метою міжнародного співробітництва у митній сфері є вдосконалення 

правового регулювання організації та здійснення відповідних форм, методів та 

засобів взаємодії митних органів різних країн, а також досягнення узгодженості 

дій митних та правоохоронних органів з відповідними структурами інших 

держав у сфері запобігання порушенню митних правил та контрабанді. 
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За роки незалежності Україна приєдналась та імплементувала до 

національного законодавства ряд міжнародних конвенцій: Міжнародну 

конвенцію про спрощення та гармонізацію митних процедур від 18.05.1973 р., 

Міжнародну конвенцію про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, 

розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства від 09.06.1977 р., 

Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 

15.11.2000 р., Конвенцію ООН про боротьбу проти незаконного обігу 

наркотичних засобів і психотропних речовин від 20.12.1988 р., Угоду про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 р., тим 

самим уніфікувавши митні процедури та порядок надання взаємної 

адміністративної допомоги. 

Митна справа України знаходиться на етапі значних змін та перетворень. 

Торкається це не тільки процесу переходу Державної митної служби України 

до функціонування за моделлю єдиної юридичної особи або уніфікації 

повсякденної діяльності митниць, а також інших напрацювань, які з цим 

процесом напряму пов’язані, наприклад: використання митних компетенцій з 

метою більш детального їхнього розмежування, професійної діяльності 

посадових осіб митних органів України. Торкається це, передусім, переваг та 

спрощень, що надаються господарюючим суб’єктам, що здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність, завдяки міжнародним запозиченням та 

вітчизняним напрацюванням – це: запровадження в Україні режиму спільного 

транзиту (NCТS), Програми Авторизованого економічного оператора (АЕО), 

Пілотного проекту виконання митних формальностей автоматизованою 

системою митного оформлення в автоматичному режимі та узагальнюючого 

порядку щодо провадження митної брокерської діяльності, реалізація 

експериментального проекту з організації управління чергами автомобільних 

транспортних засобів, для транспортування товарів через митний кордон 

України «Електронна черга перетину кордону» у межах відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць яких діють ці міжнародні пункти 

пропуску (Закарпатська, Одеська області тощо) [2, с.635]. 
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 На нашу думку, завдяки таким подіям і змінам, позиції України зазнають 

суттєвих змін на світовому ринку. Наша держава, поступово модернізуючи і 

вдосконалюючи законодавство, стає привабливим партнером для закордонних 

підприємств, і завдяки скасуванню ввізних мит та тарифних квот в 

двосторонній торгівлі. 

Як відомо, однією з найпоширеніших форм міжнародного 

співробітництва в галузі митної справи є співпраця на основі укладання 

міжнародних угод. Так, наприклад, у лютому 2022 р. між Україною і 

Туреччиною була підписана «Угода про вільну торгівлю між Україною та 

Турецькою республікою». Згадана угода покликана сприяти розвитку 

торговельно-економічного співробітництва між країнами, шляхом 

запровадження режиму вільної торгівлі. Документ було укладено заради 

сприяння активізації торгівлі між двома країнами, зростанню експорту у зв’язку 

з отриманням вітчизняними виробниками переваг від лібералізації ринку 

товарів і послуг Туреччини, відкриттю можливостей для трансферу технологій 

та модернізації виробництва, створенню нових робочих місць. 

Положення угоди в частині товарів охоплюють питання доступу до 

ринку, національного режиму внутрішнього оподаткування та регулювання, 

класифікації та оцінки товарів, мита, платежів та інших зборів, правил 

погодження, випадків обмеження імпорту та експорту, обміну даними щодо 

використання переваг, експортних субсидій, свободи транзиту. Закріплюється 

порядок скасування мит, застосування санітарних та фітосанітарних заходів, 

технічних бар’єрів у торгівлі, двосторонніх та глобальних захисних заходів, 

антидемпінгових та компенсаційних заходів, регулювання інтелектуальної 

власності тощо [3]. 

Таким чином, можемо визначити, що встановлення широких та 

стабільних зовнішньоекономічних зв’язків, створення сприятливих умов для 

міжнародної торгівлі неможливе без скоординованих зусиль світового 

співтовариства. Адже, окрім покращення торгових зв’язків і створення більшої 
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кількості робочих місць, співпраця є необхідною і у контексті контролю та 

попередження вчинення митних правопорушень. 

Зазначимо, що основний стратегічний пріоритет вектора розвитку 

України – інтеграція в митну спільноту ЄС передбачає, насамперед, здатність 

взяти на себе зобов’язання членства в ЄС у контексті відповідності цілям 

Договору про Європейський Союз та виконання домовленостей, передбачених 

Угодою про асоціацію з ЄС. Підґрунтя, яке і виступило підставою для 

впровадження зони вільної торгівлі і укладення Угоди про асоціацію: визнання 

з боку ЄС європейського вибору та європейських устремлінь України, що 

поділяє з ЄС спільну історію і цінності, безпосередньо географічне положення 

нашої країни, членство України в СОТ (Світовій організації торгівлі), а також 

визначені цілі – асоціація, поступове зближення і поглиблення економічних та 

торгівельних відносин, шляхом створення зони вільної торгівлі, посилення 

співробітництва у сфері юстиції, свободи і безпеки. 

Положеннями про створення зони вільної торгівлі передбачено суттєву 

лібералізацію торгівлі (усунення тарифів, квот) між сторонами, гармонізацію 

законодавства і нормативно-регуляторної бази. Вважається, що результатами 

повного провадження ЗВТ між Україною та ЄС стануть тісна економічна 

інтеграція, створення практично таких же умов для торгівлі між Україною та 

ЄС, що мають місце у середині Союзу, покращення інвестиційного клімату та 

прозорі правила ведення бізнесу в Україні, збільшення вибору, підвищення 

безпечності та якості товарів, зниження цін, можливість доступу українських 

підприємств, до ринків третіх країн [4]. 

Так, рішення ЄС відкрити ринки для України – важливий жест підтримки, 

особливо в умовах війни. Більш того, з 1 жовтня 2022 року запроваджено 

спільний транзит між нашою державою та ЄС в рамках приєднання до 

Конвенції про процедуру спільного транзиту. Тобто маючи спільний транзит з 

ЄС, ми поступово наближаємося до реалізації створення і ефективного 

функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. 

Співробітництво з Європейським Союзом у митній сфері є елементом не тільки 
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першої опори, який включає митний союз, Єдиний митний тариф та спільну 

митну політику, але й елементом співробітництва правоохоронних та судових 

органів у кримінальноправовій сфері. 

Взагалі, міжнародні організації є основним організатором спілкування 

держав, оскільки складність і важливість питань, які підлягають вирішенню на 

міждержавному рівні, вимагає їхнього оперативного вирішення. Окрім СОТ, 

Україна є учасником таких міжнародних організацій, як Всесвітня митна 

організація і Організація Об’єднаних Націй, що стало основним стимулом для її 

приєднання до міжнародних договорів у сфері спрощення та гармонізації 

національних митних процедур [1, с.35]. 

Проте, маємо визнати, що наразі наявні проблеми у митній сфері, які 

треба якомога скоріше вирішити: високий рівень корупції в митних органах, 

існування значних тарифних і нетарифних перешкод, обтяжливі бюрократичні 

процедури митного оформлення товарів при імпорті, високі внутрішні технічні 

вимоги та стандарти якості до продукції тощо. 

Саме для того, щоб наша держава була дійсно надійним партнером у 

зовнішньоекономічній діяльності, вважаємо за необхідне виокремити 

пріоритетні напрями удосконалення митних процедур: підвищення 

оперативності, прозорості та недискримінаційності реалізації митних процедур 

при експортно-імпортних операціях, зниження витратності митного 

оформлення продукції, абсолютна гармонізація положень вітчизняного митного 

законодавства із європейськими нормами, уніфікація митних процедур із 

європейськими митними практиками, зниження рівня бюрократичності митних 

процедур, оптимізування митних платежів [5, с.101]. 

На нашу думку, реалізація напрямів удосконалення має відбуватися із 

застосуванням конкретних митних інструментів, як уніфікація процедур 

ідентифікації та обчислення митної вартості товарів, скасування або зниження 

митних платежів, удосконалення митних процедур щодо захисту прав 

інтелектуальної власності та системи управління ризиками, покращення 

програмно-технічного забезпечення роботи пунктів пропуску, і звісно 
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поглиблення співпраці митних органів з іншими органами державної влади, 

іноземними митницями, міжнародними організаціями та громадянами. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Туристично-готельна галузь займає важливе місце в розвитку економіки 

багатьох країн світу та в Україні зокрема. Останнім часом швидко розвивається 

сфера послуг за всіма напрямами в тому числі туристично-готельна галузь. 

На туристично-готельну галузь, значно впливають зміни соціально-

економічного середовища країни. Необхідно зазначити, що в Україні сфера 

діяльності туристично-готельної справи з кожним роком забезпечує 

підвищення рівня доходності до бюджету. Додатково хочемо зазначити, що є 

країни, основний дохід яких саме за рахунок розвиненого туристично-

готельного підприємництва [1, с.149]. 

На сьогодні управління та розвиток туристичної галузі дає державі такі 

переваги, а саме: збільшення грошових надходжень, у тому числі доходність 

іноземної валюти від іноземних туристів, зростання доходності та прибутку 

населення, валового національного продукту (ВНП), збереження культурно-

історичної спадщини, збільшення доходності бюджету через податкові 

надходження, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя 

населення, залучення інвестицій, що додатково забезпечує розвиток інших 

галузей національної економіки [2, с.262]. 

Додатково хочемо зазначити, що Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 16 березня 2017 р. №168-р. було затверджено «Стратегію розвитку 

туризму і курортів до 2026 р.», основною метою якої є формування та 
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створення сприятливих умов щодо управління та розвитку туристично-

готельного підприємництва відповідно до міжнародних стандартів та якості в 

умовах європейської інтеграції, перетворення її на високорентабельну, 

інтегровану у світовий ринок та конкурентоспроможну сферу, що забезпечить 

прискорення соціально-економічного розвитку територіальних громад, регіонів 

і держави в цілому, гармонійний розвиток, консолідацію суспільства, 

популяризації України у світі [3]. 
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НЕБЕЗПЕЧНІ ЧИННИКИ ФЛОРИ ТА ФАУНИ ПІД ЧАС 

ТУРИСТИЧНИХ МАНДРІВОК 

Анотація: Стан здоров‘я суспільства завжди був і є актуальною 

проблемою, що охоплює як локальні, так і глобальні масштаби. XXI століття 

ознаменувалося швидким розвитком мобільних технологій, мас-медіа та 

інтернету, що призвело до бурхливого розвитку можливостей, одними з яких 

стало мандрування різними країнами світу. На жаль, значна кількість туристів 

ставиться індиферентно до подорожей і не цікавиться особливостями ареалів, 

тваринного та рослинного світу територій, куди заздалегідь планується 

мандрівка. Але насправді це є досить серйозно важливими питання, особливо, 

якщо подорожі плануються у місця із максимально відмінними кліматичними 

умовами. Наприклад, для українців такими місцями може слугувати Африка, 

Азія тощо.  Не знаючи про можливі загрози, подорожуючі можуть натрапити на  

неприємності та отримати смертельно небезпечні захворювання, що можуть 

призвести до летальних наслідків, якщо вчасно не встановити правильний 

діагноз. 
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Стан здоров‘я суспільства є актуальною проблемою, що охоплює як 

локальні, так і глобальні масштаби. Наразі ці проблеми мають життєво важливе 

значення як і для особистості, держави, так і для всього людства. Багато із них 

ще не знайшли певних рішень. 

Період, в якому ми живемо, ознаменувався швидким розвитком 

інформаційних технологій, відкрив багато можливостей. Саме це дало змогу 

спілкуватися з громадянами із різних куточків світу, вивчати нові культури, 

зацікавитись будь-чим і знайти необхідну інформацію. Крім цього, завдяки 

такому прогресу для багатьох країн стала доступною можливість мандрувати. 

Конституція України гарантує право не тільки на працю, а й на відпочинок [1], 

одним видом з яких є подорожі. 

По-перше, за останні 20 років туризм став поширеним в усіх куточках 

світу. Наприклад, кількість туристів, що відвідали Францію у 2016 році 

становила 82.7 млн, а вже у наступному році вона зросла до 86.9 млн людей [3]. 

По-друге, подорожуючі можуть самостійно обирати місце відпочинку, 

попередньо проконсультувавшись із персоналом туристичних агенцій та 

сімейними лікарями і придбати квитки  будь-де і у будь-який час. 

Мандруючи світом, як правило, суспільство звертає увагу лише на 

особливості культури країни, не замислившись про можливі загрози здоров‘ю, 

хоча вони існують в достатній кількості. Негативно вплинути на стан здоров‘я 

можуть не лише несприятливі кліматичні умови, а ще й характерні особливості 

флори та фауни даного регіону. Недооцінювання особливостей природного 

світу може привести  навіть до летальних наслідків. Тому до планування 

майбутніх подорожей необхідно відноситися серйозно, а саме приділити увагу 

вивченню особливостей живого світу регіону. 

Отже, на які саме загрози ми можемо натрапити? Тваринний та 

рослинний світ має власні закони. Живих істот не цікавить, хто саме і з якої 
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причини завітав до них в гості ─ вчений з метою досліджень чи звичайний 

турист задля цікавих спогадів. Існує багато організмів, що на перший погляд не 

становлять жодної загрози. На жаль, загрозою іноді може бути не сама тварина, 

а організм, що в ній паразитує. 

Зокрема, в Екваторіальній Африці поширене важке захворювання людини 

– сонна хвороба, яку викликають Т. b. gambiense (хронічна форма 

захворювання) та Т. b. rhodesiense (гостра форма). Сонна хвороба — типовий 

приклад трансмісивного захворювання. Зараження людини відбувається під час 

укусу кровосисної мухи цеце (рід Glossina). Муха може переносити збудника і 

безпосередньо від однієї людини до іншої. Після укусу мухи з її слиною 

паразит потрапляє в кров людини [4, c. 27]. У людини трипаносоми 

паразитують у плазмі крові, лімфі, спинномозковій рідині, уражуючи 

центральну нервову систему. Захворювання супроводжується пропасницею, 

запаленням лімфатичних вузлів, слабкістю, психічними порушеннями, 

сонливістю; у разі відсутності лікування людина з гострою формою хвороби 

гине через шість-дев'ять місяців, з хронічною – через кілька років. У XIX ст. 

сонна хвороба була страшним лихом. Проте нині створено ліки (германій), які 

цілком виліковують людей [4, c. 27]. 

У Латинській Америці важке захворювання людини – хворобу Чагаса 

викликає інший вид – Т. cruzi, який переносять кровосисні клопи з родини 

Reduviidae (Triatoma та ін.) [4, c. 28]. Клоп ссе кров із слизової оболонки очей, 

губ, носа. В цей час фекалії клопа потрапляють на слизову оболонку, і 

трипаносоми, що містяться в них, проникають через тріщинки в шкірі 

всередину тіла. Трипаносоми уражують клітини серця, судин, мускулатури, 

нервових тканин тощо, захворювання супроводжується пропасницею, 

збільшенням розмірів печінки та селезінки, порушенням психіки та серцевої 

діяльності, розладами кишкового тракту. Найважче захворювання протікає у 

дітей. 

Іншим не менш небезпечним захворюванням є малярія. Зараження 

відбувається через укус малярійного комара (Anopheles gambiae). Життєвий 
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цикл малярійного плазмодія проходить у організмі двох хазяїв – залишкового 

(комар) та проміжного (людина). Після закінчення прихованого періоду малярії 

у хворого починає підвищуватися температура, з'являються перші напади 

пропасниці. Згодом напади повторюються періодично. Поява паразитів у 

організмі людини викликає захисні імунні реакції, наприклад підвищення 

температури. Висока температура є захисною реакцією організму. У разі 

захворювання на малярію через загибель великої кількості еритроцитів 

розвивається недокрів'я. 

Значну кількість смертельно небезпечних подарунків несе і рослинний 

світ. У кожному куточку нашої планети існує багато різних видів небезпечних 

рослин. Одним з них може бути олеандр звичайний ( Nerium oleander) – 

отруйна багаторічна рослина родини барвінкових. Батьківщиною виду є Індія. 

Він поширений також у країнах Східної Азії [5]. У олеандра отруйні всі 

частини, отруїтися можна квітами, листям, гілками або корінням. При 

попаданні соку на слизові або шкіру виникає опік. Отруєння чагарником 

олеандром можливе за недотримання правил безпеки (наприклад, приправа 

приготування шашлику). Але набагато частіше причиною стають інтоксикації. 

Крім цього, небезпечним є і аромат красивих рожево-білих квіток олеандру, що 

може викликати у людей сильний головний біль, запаморочення, слабкість. 

Найбільш небезпечним для людини є сік олеандру [5, c. 306]. При перших 

симптомах отруєння отрутою олеандра (болі в животі, блювання, пронос, 

запаморочення тощо) потрібно відразу ж вжити заходів до видалення отрути зі 

шлунка. Потім хворого треба укласти обличчям униз і зігрівати йому ноги 

енергійним розтиранням або грілкою й попередити всмоктування отрути в 

кров. Жодної їжі і особливо алкоголю хворому давати не можна. 

Також іншим не менш небезпечним організмом є рододендрон 

(Rhododéndron) – популярна вічнозелена рослина з великими красивими квітами 

[6, c. 645]. Усі частини містять специфічні речовини – грейанотоксини. 

Найбільша кількість токсинів міститься в пилку квітів, тому мед, зібраний 

бджолами з квітучих рододендронів має галюциногенні властивості 
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(рододендроновий мед використовували як легкий наркотик). Грейанотоксини 

– це низькомолекулярні гідрофобні сполуки, яким необхідно потрапляння 

всередину. Механізм дії – зв'язування з натрієвими каналами на внутрішній 

поверхні нейрона, тривала активація яких та деполяризація клітин призводять 

до надмірної стимуляції центральної нервової системи.  Найбільш часті клінічні 

симптоми: нудота та блювання, зміна свідомості, гіпотензія, синусова 

брадикардія, брадіаритмія тощо. Отруєння грейанотоксином може бути 

смертельним для людини [7, c. 112]. 

Висновок: Отже, підсумовуючи вище наведене, при плануванні 

мандрівки потрібно передбачати не лише розваги, а і можливості певних 

небезпек.  Важливими заходами є, наприклад, теоретична підготовка щодо 

особливостей тваринного та рослинного світу регіонів. Залежно від 

кліматичних умов загрози можуть відрізнятися і приходити непередбачено та 

несподівано. За умови появи небезпеки, наприклад, укус невідомої комахи, 

тварину слід зберегти. Якщо ж у майбутньому у постраждалих з’являться певні  

відхилення від звичного стану самопочуття, варто негайно звернутися до 

лікаря. З великою долею ймовірності комаха стане в нагоді - полегшить процес 

встановлення правильного діагнозу та призначення правильного плану 

лікування. Збереження фрагменту рослини також прискорить вирішення 

багатьох проблем, тобто надасть таку ж саму дію, як і збережена тварина. 

Оточуючий нас світ є не лише цікавим, а й небезпечним, тому треба з великою 

відповідальністю піклуватися про стан свого здоров’я. 
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Одним із основних джерел збагачення мови є творення нових слів, тобто 

словотворення. Словотвір виступає важливим чинником розвитку й поповнення 

словникового складу мови, який здійснюється за допомогою змінення 

морфологічного складу вже існуючих у мові слів і лексичних основ. 

Словотвір як самостійний розділ лінгвістичної науки почав формуватися 

лише в середині минулого століття. Значний внесок у розвиток цієї галузі 

мовознавства привнесли доробки зарубіжних і вітчизняних вчених, таких як 

В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, О.І. Смирницький, І.І. Ковалик, В.О. Горпинич, 

І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, М.П. Кочерган, Є.А. Карпіловська, 

А.М. Нелюба, О.Г. Муромцева, О.А. Олексенко та інших. 
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Сучасні лінгвісти розглядають поняття словотвору у двох аспектах. З 

одного боку під терміном «словотвір» розуміють утворення слів, що 

називаються похідними і складними, на базі однокореневих слів, якими вони 

мотивовані, тобто виводяться з них за значенням і за формою, за наявними в 

мові зразками за допомогою афіксації, словоскладання, конверсії (переходу з 

однієї частини мови в іншу) та інших формальних засобів. З іншого – це розділ 

мовознавства, який вивчає способи творення нових слів [2, с. 283]. 

Способи словотвору – структурно різні шляхи і прийоми творення нових 

слів у результаті використання всіх наявних у цій мові словотворчих ресурсів 

[1, с. 82]. 

На сьогодні розрізняють морфологічні й неморфологічні способи 

словотворення. До морфологічних відносять всі способи, за яких похідне слово 

утворилося шляхом приєднання афіксальних морфем до твірної основи. 

Неморфологічні способи словотворення об’єднують: морфолого-синтаксичний, 

лексико-синтаксичний та лексико-семантичний. 

Серед морфологічних способів словотворення виокремлюють декілька 

різновидів: суфіксальний, префіксальний, постфіксальний, префіксально-

суфіксальний, префіксально-постфіксальний, суфіксально-постфіксальний, 

префіксально-суфіксально-постфіксальний залежно від того, які афікси 

використовувались для творення похідних слів, а також безафіксні – 

основоскладання, словоскладання та абревіацію [3, с. 52-58]. 

Мова роману «Берег любові» О. Гончара вирізняється новотворами, які 

демонструють індивідуальний стиль автора. У переважній більшості його 

новотвори формуються за допомогою афіксальних способів. 

Найчастотнішим є суфіксальне творення слів, яке в автора представлене 

такими морфемами, як: -ляк-, -а-, -о-, -л-, -лив-, -як-, -уват- (Напр.: І нічого там 

між ними такого не було, про що іноді натякають, дурниці верзлякають, коли 

хочуть порозважатись; Назон міг безтривожно заглиблюватись у їхні степи, 

вражений красою цієї варварської весни; Лежати довго не вміє, з досвітку на 

ногах, туге, на вітрах обсмагле обличчя все літо пашить польовою свіжістю; 
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Йтимуть жінки з своїми задавненими хворобами, каверзливі пенсіонери 

вимагатимуть безсмертя; ним тепер зацікавились і ці черствяки археологи; 

Хоч би заспівали! – знов гукнула заводійкувата Нелька). Часто суфіксальним 

способом (суфікс -няв-, -анин-) утворюються абстрактні іменники (Працювати 

доводиться в духотняві, яма налита спекою; Те, що для інших слякотнява, 

для нас манна небесна, ха-ха-ха!; І не тільки, що забрав із собою якийсь 

унікальний досвід, практичні знання, «забрав вітри», не достачало їм навіть 

його дивацтв, вічної його буркотняви...; Проте після шторманини, видно, не 

могли дати вузлів скільки сподівались, і прийшли цього разу пізньої ночі, коли на 

просвітлілому небі вже й вранішня зоря зайнялась). 

Префіксально-суфіксально-постфіксальне: з- + и- + ся, за- + и- + ся, з- +  

-и- + ся- (Напр.: Отак знепримітився, зменшився ростом, на мумію 

єгипетську звівся чоловік...; Затовстошкурився вже?;  Не приховалось від 

Ягнича, що сестра сьогодні, знов увійшовши в свій звичний будень, і сама якось 

збуденилась, мовби злиняла). 

Значну частину становлять також основоскладання, чисте або обтяжене 

суфіксацією (Напр.: Багато, може, більше, ніж будь-кому, сказало Інні це 

Ягничеве морське божество і саме стрункощогле творіння; Пережив і я щось 

кризоподібне; Про гардаман не чув, тюльколов?) і словоскладання (Напр.: 

Висохне, затвердіє, і стоїть будинок тоді справді неначе в шубі з сивого 

каракулю, весь у дрібненьких шипах-бурульках; мимоволі з'являється думка: 

ось він, останній...могіканин парусів, людина-анахронізм; лежав у темряві, чув 

крізь відкритий ілюмінатор розмову – бубоніли в проході якісь несплюхи-

бесідники). 

Інколи автор послуговується неморфологічним способом словотвору, а 

саме  лексико-синтаксичним (Напр.: Відбувши своє, в Кураївку не спішить, десь 

у районі застряв, з дружками з чайних, кажуть, не вилазить. Хуліган, 

зайдисвіт, а наша за ним, я ж бачу, мре...; Хоч би він куди завербувався на край 

світа... Go як подумаю, що такого дурисвіта матиму зятем, тарілки за ним 

прибиратиму...). 
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Проаналізований мовний матеріал засвідчує, що найбільш 

продуктивними видами словотвору в романі Олеся Гончара є афіксальні 

способи словотвору, серед яких найбільшою частотністю вирізняється 

суфіксальний спосіб, основоскладання, за допомогою яких було утворено 

більшість авторських іменників, прикметників і дієслів. 
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ТРАДИЦІЯХ 

Постать Григорія Сковороди легендарна. Григорія Савича знають як 

філософа, але його сучасники та друзі  говорили про нього як про містика. 

Музей Григорія Сковороди розташований у селі Сковородинівка, у маєтку 

XVIII століття, де останні роки свого життя працював та біля якого був 

похований Григорій Сковорода. Цього року виповнюється 300 років з дня 

народження філософа. Але у травні 2022 року росіяни запустили свою крилату 
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ракету. Не має ні книжок, ні ліжка, де спав філософ.  Якимсь дивом уцілів 

пам’ятник Сковороді: вогонь його не пошкодив. Упродовж свого життя Г. 

Сковорода невпинно вчився, вважаючи, що можна навчатися протягом усього 

життя. Навчався в Києво-Могилянці, дуже багато займався самоосвітою, черпав 

знання у природи та людей, зокрема у своїх учнів. Г. Сковорода став першим 

українським філософом, який не видав за життя жодної книжки своїх творів, 

але його ідеї, байки, поезії з неймовірною швидкістю поширювались світом, 

люди переповідали їх одне одному, велику їх частину знали напам’ять. Основа 

його філософії – учення про три світи (мікрокосм, макрокосм і біблійний світ 

символів) і дві натури людини. Вважав найважливішим пізнати себе – через 

пошук «сродної праці». У байках, піснях, трактатах торкався питань пошуку 

щастя, свободи, нерівної рівності, значення серця, мудрості. [4, с. 15] Учення та 

наративи Сковороди про незалежність, самопізнання, сродну працю важливо 

пропагувати і зараз, це актуально. І тепер, коли триває повномасштабна війна 

в Україні, варто звернути увагу на нашого філософа і богослова. Його ідеї та 

сенси є дороговказами по життю саме сьогодні. росіяни можуть зруйнувати 

рай на землі, стіни і домівку останніх літ Григорія Савича, але вони не 

зможуть знищити його ідей. 
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ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ – ЯК СКЛАДОВА ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ 

Неодмінною складовою навчального процесу у сучасному викладанні 

фізики є лабораторний практикум. Однак, набуття експериментальних умінь 

при вивченні предметів природничого циклу залишається як навчальною, так і 

науково-методичною проблемою, яка вимагає свого розв’язання. 

Розвиток віртуального лабораторного практикуму відбувається в 

основному за двома напрямками – так звані віртуальні симулятори й 

дистанційно виконувані лабораторні роботи. 

Віртуальні симулятори – це реально виконувані лабораторні роботи, під 

час яких визначені дані можуть бути занесені до пам’яті персонального 

комп’ютера та дистанційно опрацьовані на віртуально представленій 
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комп’ютером засобі. Це так званий тренажер – інструмент, що імітує 

експерименти, демонстрації чи процеси [1, с. 35]. 

При виконанні віртуальної лабораторної роботи у дослідника 

створюється ілюзія роботи на реальному обладнанні. Причому 

«експериментальні» значення вимірюваних величин визначаються самостійно 

на реальних установках певної роботи. Ці дані заносяться та зображуються у 

вигляді графіків або таблиць. Використання ВЛ може відбуватись як 

самостійно дослідником, так і в умовах взаємодії з керівником через систему 

дистанційного навчання при виконанні певних завдань. 

Віртуальні лабораторні роботи дають можливість отримувати реальні 

умови для виконання експериментальних завдань, порівнювати виміряні дані 

експерименту із сучасним фізичним експериментом, який проведено на 

дорогому науково-дослідному обладнанні, і таким чином засвоювати нові 

інформаційні технології.  В сучасному інформаційному просторі налічуються 

декілька десятків віртуальних лабораторій. Але для користування деякими, 

потрібне знання іноземної мови, що в сучасній освіті - є одною складовою 

успішності викладача [2, с. 33]. 

На сучасному Інтернет-просторі достатньо невеликий вибір віртуальних 

фізичних лабораторій - All-fizika.com, Physics Simulations, Віртуальна фізика, 

VirtuLab, Physical Sciences, тощо. 

В моїй практиці викладання фізики, добре себе зарекомендували такі ВЛ, 

як система VirtuLab (www.virtulab.net), Інтернет – ресурс (http://www.all-

fizika.com/virtua), Physics Simulations (https://phet.colorado.edu). 

Ресурси VirtuLab та (http://www.all-fizika.com/virtua), дозволяють 

проводити інтерактивні роботи з фізики на уроках у формі практикуму 

(«Вивчення закону Ома для повного кола», «Вимірювання показника 

заломлення скла», «Вивчення вільних та вимушених коливань», тощо), при 

поясненні нового матеріалу з використанням моделей фізичних процесів та 

демонстраційного експерименту («Модель атома ядра», «Робота теплового 

двигуна, анімація циклу Отто», «Принцип дії p-n переходу», «Дослід 
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Резерфорда» тощо), або при завершенні вивчення певної теми («Вивчення 

капілярних явищ, обумовлених поверхневим натягом рідини», «Вивчення 

магнітного поля постійних магнітів», тощо). 

Для поглиблення знань та підвищення зацікавленості до предмета 

виконання інтерактивних дослідницьких робіт можна проводити у 

позааудиторний час, на факультативних  заняттях. («Вимірювання залежності 

сили тертя ковзання від сили тиску тіла на опору», «Збірка електромагніту і 

випробування його дії», «Гравіметрична розвідка»,  тощо) [3, с. 10]. 

Ресурси  Physics Simulations дозволяють викладачу в легкій і 

невимушеній формі, наочно показати не тільки дії основних законів фізики 

(«Газові закони» «Електричні кола постійного та змінного струму», «Закон 

Гука», тощо), а й допоможе провести онлайн лабораторні роботи з фізики за 

більшістю розділів загальноосвітньої програми.(«Лабораторія 

електромагнетизму», «Лабораторія маятників», «Лабораторія постійного 

струму», тощо). 

Систематичне використання віртуальних лабораторій дає змогу 

студентам  формувати  низку ключових компетентностей: інформаційно-

цифрову компетентність – володіння сучасними цифровими технологіями і 

пристроями для вивчення фізичних явищ, для обробки результатів 

експериментів, моделювання фізичних явищ і процесів, дослідницьку 

компетентність – володіння методами дослідження практичних задач 

фізичними методами, логічну компетентність – володіння дедуктивним 

методом доведення та спростування результатів експерименту, методологічну 

компетентність – уміння оцінювати доцільність використання фізичних методів 

для розв’язування задач, проведення дослідів. 

Аналіз та вивчення наявних віртуальних лабораторій в інформаційному 

середовищі дають змогу зробити наступні висновки: віртуальні лабораторії як 

наочний засіб навчання фізики та інших предметів мають багато можливостей 

та великі перспективи для застосування в навчально-виховному процесі. Такі 

лабораторні роботи значно підвищують ефективність навчального процесу і 
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надають широкі можливості для формування та вдосконалення професійних 

навичок та інтуїції, а також розвивають творчі здібності студентів. 

Віртуальні лабораторії допомагають студентам безпосередньо брати 

участь у віртуальному експерименті, змінювати параметри експерименту, таким 

чином підвищують рівень активації та інтелектуалізації навчального процесу. 
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ЧИ ВІДБУВАЄТЬСЯ НАКЛАДАННЯ ШТРАФУ ЗА ПОРУШЕННЯ 

КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 

На сьогодні актуальним для громадян України залишається відкритим 

питання про підстави притягнення до адміністративної відповідальності за 

порушення правил карантину під час військового стану. 

Постановою КМУ від 11.03.2020 №211 на всій території України були 

встановленні карантинні норми [1]. 
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З цією метою Кодекс про адміністративні правопорушення було 

доповнено статтею 44-3, «Порушення правил щодо карантину людей, 

санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, 

передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого 

самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою 

накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Перебування в громадських 

будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без 

вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних 

масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, - тягне 

за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян» [2]. 

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 р. на території 

України було введено воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України [3]. 

Сьогодні продовжує діяти на території України Указ Президента України 

Про продовження строку дії воєнного стану в Україні № 573/2022 від 12 серпня 

2022 року на 90 діб [4]. 

З введенням воєнного стану постало питання про накладання штрафу на 

фізичних та юридичних осіб за порушення карантинних заходів. 

У зв’язку з цим Кабінет Міністрів України затвердив Постанову Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 

1236 № 372 від 26 березня 2022 р. Згідно з цією Постановою в п. 1 зазначається 

«На період воєнного стану: фізичним особам і суб’єктам господарювання 

рекомендувати дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню COVID-19». [5] 

https://protocol.ua/go/1645-14
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Проаналізувавши вище зазначену норму, можна зробити висновок, що на 

період дії воєнного стану всі карантинні обмеження носять рекомендаційний 

характер, а отже накладання штрафу за їх порушення не відбуватиметься. 

До встановлення воєнного стану на території України діяли такі 

карантинні обмеження: масковий режим, рівні епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19, самовільне залишення місць самоізоляції, карантинні 

обмеження щодо діяльності суб’єктів господарювання, які обслуговують 

відвідувачів, наявність COVID-документів для відвідування закладів культури, 

спортивних залів, ресторанів тощо, відвідування закладів освіти, відсторонення 

працівників від роботи за відсутності COVID-документів, переміщення між 

областями за наявності COVID-документів (табл. 1). 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що законодавець на час дії 

воєнного стану вніс зміни, відповідно до яких на фізичних та юридичних осіб 

накладання штрафу не відбуватиметься, бо карантинні обмеження носять 

рекомендаційний характер.  
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Порівняльна таблиця карантинних обмежень (табл. 1) 

Поняття До воєнного стану Під час воєнного 

стану 

масковий режим застосовувався  рекомендація  

рівні епідемічної 

небезпеки поширення 

COVID-19 

застосовувалися не застосовуються 

самовільне залишення 

місць самоізоляції 

застосовувалися не застосовуються 

карантинні обмеження 

щодо діяльності 

суб’єктів 

господарювання, які 

обслуговують 

відвідувачів 

застосовувалися рекомендація 

наявність COVID-

документів для 

відвідування закладів 

культури, спортивних 

залів, ресторанів тощо 

застосовувалися скасовано 

відвідування закладів 

освіти 

застосовувалися призупинено 

відсторонення 

працівників від роботи 

за відсутності COVID-

документів 

застосовувалися призупинено 

переміщення між 

областями за наявності 

COVID-документів 

застосовувалися скасовано 
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ГЕНОЦИД В УКРАЇНІ. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР 

Повномасштабне вторгнення росії 4 лютого 2022 року на територію 

незалежної держави України – без сумніву порушило всі існуючі міжнародно-

правові інституції та норми права. На сьогоднішній день, ця країна-терорист 

вчинила на території України незчисленну кількість військових злочинів. 

Ключовим серед них без сумніву є акт геноциду проти українського народу. 

Термін «геноцид», як правовий термін, було застосовано польським та 

американським науковцем-правником Рафалом (Рафаєль/Рафаїл) Лемкіним у 

1944 році. Лемкін – засносновник-фундатор дослідження геноциду. Він вважав, 

що геноцид — це скоординовані дії спрямовані на знищення національних 

груп, їхньої свободи, здоров’я, гідності, політичних і соціальних інститутів, 

культури, мови, національної свідомості, релігії та економічних засад існування 

[1]. 

В резолюції, одноголосно схваленій 11 грудня 1946 на сесії Генеральної 

Асамблеї ООН, вказано, що «відповідно до норм міжнародного права геноцид є 

злочином, який засуджує цивілізований світ, і за здійснення якого основні 

винуватці і учасники піддаються покаранню». Міжнародна конвенція «Про 

запобігання та покарання злочину геноциду» від 9 липня 1948, яка вступила в 

дію 12 січня 1951, виділила 5 акцій, які можуть трактуватися як геноцид:  

- убивство членів групи; 

- завдання серйозної тілесної або психологічної шкоди членам групи; 

- навмисне створення групі життєвих умов, розрахованих на її 

фізичне знищення у цілому або частково; 
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- застосування дій, спрямованих на попередження народжуваності в 

групі; 

- примусове переміщення дітей однієї групи в іншу. 

Для визнання факту геноциду необхідно довести факт хоч би одного з 

цих 5-х актів, навмисно спрямованих  проти однієї з вищезгаданих груп. За 

міжнародною угодою злочин геноциду може бути суб'єктом судового процесу й 

покарання в будь-якій державі, де злочинець затримується [2]. 

Стаття 3 визначає злочини, за які передбачене покарання відповідно до 

Конвенції: 

- геноцид; 

- змова з метою здійснення геноциду; 

- пряме і публічне підбурювання до здійснення геноциду; 

- замах на здійснення геноциду; 

- співучасть в геноциді. 

За 8 місяців кривавої російсько-української війни, вище політичне 

керівництво та російські військові вчинили всі з вищеперерахованих діянь. 

Понад чотири десятки країн підтримали подання Україною позову проти 

російської федерації у Міжнародний суд ООН у Гаазі. 1 липня 2022 Україна 

подала Меморандум до Міжнародного суду ООН із доказами порушення РФ 

Конвенції про геноцид. 

Геноцид є найтяжчим міжнародним злочином, вчинення якого є 

підставою для міжнародно-правової відповідальності держав та кримінальної 

відповідальності індивідів. Запровадження державами ефективних механізмів 

притягнення до відповідальності за геноцид, серед яких можна назвати 

національні суди, триває, однак відбувається дуже повільно. При притягнені 

держави- правопорушниці до відповідальності мають бути дотримані наступні 

елементи: визнання злочину, припинення та запевнення в його не повторенні, 

поновлення порушених прав як в матеріальному, так і в моральному плані, 

покарані винні особи та реорганізовані інститути. Отже, для боротьби та 

попередження злочину геноциду необхідна співпраця всіх держав світу [3, c. 2]. 
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Варто зазначити, що  в історії нашої держави, на превеликий жаль, 

геноцид має місце вже не вперше. 

«Досвід України в ХХ столітті унікальний за своєю гіркотою. Проти неї 

було скоєно найбільш небезпечні серед усіх злочинів – три геноциди країна 

пережила протягом століття. Це Голодомор 1932–1933 років, Голокост, 

депортація кримських татар у 1944 році. Наслідки діянь тодішнього 

комуністичного тоталітарного режиму були для України руйнівними. Ми маємо 

визнати, що наше постгеноцидне суспільство повинно прожити цю соціально-

психологічну травму. І нам потрібно боротися, щоб ці злочини визнали 

геноцидом широко в світі» - цитата юриста-міжнародника Олександра 

Мережко на виступі в Берліні [4] Сьогодні спостерігаємо вже четверту 

масштабну спробу знищити українців як націю. 

14 квітня 2022 року Верховна Рада України прийняла постанову "Про 

Заяву Верховної Ради України "Про вчинення Російською Федерацією 

геноциду в Україні". В постанові Верховна Рада України: 

1. Визнає дії, вчинені Збройними силами Російської Федерації та її 

політичним і військовим керівництвом під час останньої фази збройної агресії 

Російської Федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, 

геноцидом Українського народу. 
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2. Звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського 

Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї 

ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних 

держав щодо визнання вчинення Російською Федерацією геноциду 

Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на 

території України. 

 
Масовані ракетні атаки, тепер вже не тільки по будинкам мирних 

жителів, а й по об’єктам інфраструктури по всій території України, заклики 

російських пропагандистів, та і пересічних росіян до вбивств українців, 

незалежно від віку та статі, вчинені з особливою жорстокістю катування, сліди 

яких знаходимо на деокупованих територіях на Півночі та Сході країни, звірячі 

зґвалтування, ціль яких залякати та «покарати» цивільне населення на 

окупованих територіях. Зафіксовані факти, коли російські окупанти прямо 

заявляли, що ґвалтують жінок задля того, щоб завдати їм психологічної травми, 

і викликати небажання жити статевим життям у майбутньому та народжувати 

дітей. Народжувати українців. Хочеться вірити, що перемога України вже в цій 

війні, поставить нарешті крапку в історії геноциду українців, всі винні у цьому 

будуть засуджені та притягнуті до відповідальності. 
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НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

Принцип правової визначеності є невід'ємною, органічною складовою 

принципу верховенства права. Про це у низці своїх рішень зазначає зокрема 

Європейський Суд з прав людини. У своїх рішеннях Конституційний Суд 

України також посилається на принцип правової визначеності, наголошуючи на 

тому, що він є необхідним компонентом принципу верховенства права. 

Право на справедливий розгляд судом, гарантоване частиною 1 статті 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, повинне 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


44 

тлумачитися в контексті Преамбули Конвенції, яка, серед іншого, проголошує 

верховенство права як частину спільної спадщини Договірних Держав [2]. 

Одним із основоположних аспектів верховенства права є принцип 

юридичної (правової) визначеності, який, серед іншого, вимагає, щоб, коли 

суди остаточно вирішили питання, їхнє рішення не ставилось під сумнів 

(«Brumarescu проти Румунії», № 28342/95, п. 61, ECHR 1999-VII). 

Цей принцип передбачає повагу до остаточності судових рішень та 

наполягає на тому, щоб жодна сторона не могла вимагати перегляду 

остаточного та обов’язкового судового рішення просто задля нового розгляду 

та постановлення нового рішення у справі. 

При цьому, принцип юридичної визначеності не поширюється так далеко, 

як на усталену судову практику («Unedic проти Франції», № 20153/04, рішення 

від 18 грудня 2012 року). Суди мають право розвивати чи змінювати свою 

практику з огляду на динамічний та еволюційний підхід до тлумачення права, 

але повинні належно обґрунтовувати такий розвиток чи зміну. 

Найважливішою рисою принципу верховенства права є передбачуваність 

[3, с. 138]. 

Саме передбачуваність є основою одного з основоположних для 

реалізації захисту прав та інтересів кожної особи – принципу правової 

визначеності, який, у свою чергу, є важливою складовою принципу 

верховенства права, керівною засадою під час здійснення адміністративними 

органами своїх владних обов’язків та повноважень. 

Необхідно зазначити, що принцип правової визначеності є різновидом 

загальних принципів права. Він знаходить своє відображення у джерелах права 

ЄС і застосовується у практиці Європейського суду, є спільним для 

правопорядків держав – членів ЄС і набуває поширення у праві України. 

Порівняльний аналіз змісту принципу правової визначеності в 

європейському і національному праві сприятиме кращому розумінню його 

сутності й призначення у правовому регулюванні, а з’ясування вимог, які 
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випливають з цього принципу, – пошуку більш ефективних способів адаптації 

законодавства України до принципів права Євросоюзу. 

Принцип правової визначеності безпосередньо не закріплений у 

національному законодавстві, але у практиці Конституційного Суду України ми 

знаходимо підтвердження його значущості для результативного правового 

регулювання. Власне бачення правової визначеності Конституційний Суд 

України сформулював у рішенні від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005 у справі 

про постійне користування земельними ділянками, в якому зазначається, що «із 

конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога 

визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може 

забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування 

у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі» (абзац другий 

підпункту 5.4 п. 5 мотивувальної частини) [4]. 

В цьому рішенні Конституційний Суд України наголосив, що 

невизначеність, нечіткість правової норми призводить до її неоднакового 

розуміння та тлумачення, що в практичній площині призводить до різного 

застосування. 

Така неврегульованість чи відсутність визначеності в діяльності органів 

державної влади щодо особи, зокрема забезпечення, додержання чи реалізації 

прав і свобод людини і громадянина, може мати негативні наслідки і призвести 

до сваволі. Визначеність правового регулювання має на меті запобігти будь-

якому її прояву щодо особи [5, с. 86]. 

Позицію Конституційного Суду України поділяє Венеціанська Комісія, 

яка у своїй Доповіді відзначила, що верховенству права суперечив би такий 

стан, за якого юридична свобода розсуду виконавчої влади надавалася б 

необмежено. Отже, в законі має бути визначена сфера будь-яких форм розсуду і 

те, як така свобода повинна здійснюватися, причому це має бути достатньо 

ясним, щоб окрема особа була належним чином захищена від сваволі (п. 45) [6]. 

Як зазначила Матвєєва Ю., європейські юрисдикції висувають низку 

вимог до верховенства права: доступність, зрозумілість, чіткість, 
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однозначність, простота, узгодженість, передбачуваність правового 

регулювання. Усі ці характеристики спрямовані на те, щоб громадяни могли 

керувати своєю поведінкою в повній обізнаності з правовими нормами. Таким 

чином, основою правової визначеності є ідея передбачуваності, а саме 

«нормативна передбачуваність». Це також вимагає, щоб закон «був достатньо 

чітким, щоб дозволити громадянам керувати своєю поведінкою, підтримуючи 

всі необхідні інформовані поради», що правова інтерпретація не суперечить 

вимогам громадян. У цьому і полягають основні аспекти статичної концепції 

визначеності [7, c. 37]. 

На думку Смоковича М. офіційне оприлюднення будь-якої правової 

норми, у порядку, затвердженому законодавством. Тобто, правова норма має 

бути простою для ознайомлення. Держава, у свою чергу, повинна вжити всіх 

можливих заходів, необхідних для того, щоб довести до відома своїх громадян. 

Отже, державні органи зобов’язані забезпечити доступність закону і 

можливість громадянам орієнтуватися в тому, до якого саме правового випадку 

застосовується ухвалена норма [8, с. 119]. 

Зміст правової норми повинен відповідати законним очікуванням особи, 

щоб особа могла усвідомлювати наслідки своїх дій і оцінювати свої дії з позиції 

законності. Особливо це питання  є актуальним  під час воєнного стану в 

Україні. 

Отже підтримка стабільності законодавства, тобто не допущення 

непередбачуваних змін в чинних нормах, бо закон має бути стабільним, є 

важливою для розкриття цієї вимоги. 

 В ніякому разі, норма не повинна дезорієнтувати суб’єкта, так як будь-

які суспільні відносини мають встигати адаптуватися до нових законодавчих 

умов. Стабільність не означає незмінюваність законодавства взагалі, тому що 

держава розвивається, утворюються нові інституції, які потребують правового 

регулювання. Адже гнучкість правових норм – ознака їхньої ефективності. 

Межі дискреційних повноважень органів державної влади повинні бути 

визначеними. ЄСПЛ, у справі “Olsson v. Sweden (№ 1)”, № 10465/83, 24 March 
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1988, щодо цього наголошує: «Закон, який надає дискрецію, не є сам собою 

несумісним із вимогою передбачуваності в тому разі, коли обсяг дискреції та 

спосіб її застосування зазначені з достатньою чіткістю та водночас 

ураховується легітимна мета того чи іншого вживаного заходу в тій чи іншій 

ситуації, щоб надати індивіду адекватний захист від свавільного втручання». 

Тобто дискрецію потрібно сприймати із застереженням, що її варто 

обмежувати законом та іншими елементами верховенства права, наприклад, 

забезпечення кожному доступу до безстороннього, справедливого суду шляхом 

застосування правових норм однаково до всіх і у спосіб, де відсутня 

свавільність [8, с. 120]. 

Правове регулювання діяльності адміністративних органів носить 

спеціальний дозвільний характер. Тобто, особа може вчиняти дії, які не 

заборонені законом, а органи влади виконують лише ті дії, що прямо 

передбачені законом. 

Так вчений М. Козюбра виділяє наступну вимогу до принципу правової 

визначеності – винятково законодавче закріплення повноважень органів влади. 

Також вказує, що це є і гарантією запобігання зловживанням владними 

повноваженнями органами влади, чітких встановлених обов’язків 

адміністративних органів, щоб існував зрозумілий порядок проведення 

процедур як для суб’єкта владних повноважень, так і для громадянина [8, с. 

120]. 

На думку Матвєєвої Ю.І. принцип правової визначеності є одним з 

основних принципів, на якому базується будь-яке демократичне утворення. 

Принцип правової визначеності передбачає наявність злагодженого механізму, 

здатного забезпечувати верховенство права та слугувати стандартом для 

законодавства та судочинства [9, с. 38]. 

Отже дотримання вимог принципу правової визначеності наблизить 

українське законодавство до європейських правових стандартів, сприятиме 

вдосконаленню механізмів правотворчості та  слугуватиме додатковою 

гарантією захищеності людини в діяльності публічної влади. 
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ФОРМУВАННЯ МІКРОБНИХ УГРУПУВАНЬ ТА ЇХ РОЛЬ В 

АГРОЦЕНОЗАХ ГОРОХУ 

Мікробіота, що населяє ґрунт, є досить різноманітною за складом і за 

спрямуванням біологічної діяльності. Тому, її значення у формуванні ґрунтів 

надзвичайно складне і різноманітне. Водночас головною функцією 

мікроорганізмів у ґрунтоутворенні є розкладання органічних залишків 

рослинного і тваринного походження до гумусоутворення і повної мінералізації 

[1]. 

Застосування мікробних препаратів сприяє комплементарному 

зв‘язуванню поверхневих глікополімерів ризобій за первинних контактів із 

рослиною-господарем, формуванню симбіотичної системи та функціонуванню 

азотофіксувального нітрогеназного комплексу [2]. 

Біологічно активні речовини з рістрегулювальними властивостями здатні 

змінювати перебіг мікробних процесів у ризосфері рослин і підвищувати 

нітрогеназну активність не лише тих штамів ризобій, які застосовували для 

інокуляції, а й аборигенних мікроорганізмів у зоні висіяного насіння. Це 

важливо для формування бобово-ризобіального симбіозу під час вирощування 

зернобобових культур [3-5]. 

У світовій практиці спостерігається тенденція до зниження норм 

застосовуваних добрив і зростає значення їх використання (з економічних та 

екологічних міркувань) у поєднанні з агротехнічними заходами, метою яких є 

збереження родючості ґрунтів. Вони передбачають, зокрема, науково 
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обґрунтовані сівозміни та заходи, спрямовані на підвищення біорізноманіття 

корисної ґрунтової мікробіоти [4]. 

У системі ґрунт-мікроорганізми-рослина ґрунтові бактерії і мікроскопічні 

гриби є незамінною і невід‘ємною складовою [5]. Саме тому рослина, що 

забезпечена повноцінним комплексом мікроорганізмів, здатна одержати 

необхідне живлення і реалізувати свій потенціал урожайності. В існуючих 

системах землеробства біологічна суть формування родючості ґрунтів, на жаль, 

практично не береться до уваги, оскільки вже понад століття беззастережно 

панує теорія мінерального живлення рослин Ю. Лібіха. Не критикуючи дану 

теорію, зазначимо, що прихильники і послідовники сприйняли її надто 

буквально і це значною мірою призвело до ігнорування біологічних аспектів 

ґрунтотворчих процесів. Мікробіота, що заселяє кореневу систему, є трофічним 

посередником між ґрунтом і рослиною, відповідальним за перетворення 

складних хімічних сполук у прості й доступні для живлення рослин, які в 

оточенні повноцінного комплексу мікроорганізмів одержують необхідне 

кореневе живлення і, як наслідок, рослини повніше реалізують свій генетичний 

потенціал щодо врожайності [3, 4]. 

Необхідно відмітити, що управління біологічними процесами в 

агроценозах можливо через інтродукцію агрономічно цінних штамів 

мікроорганізмів в ризосферу рослин, при цьому посилюється корисний або 

послаблюється чи ліквідується негативний вплив небажаних для реалізації їх 

потенціалу чинників [5, 6]. Залежно від сукупної зміни умов довкілля можна 

спостерігати динаміку структури ґрунтової популяції, в тому числі і зміни у 

формуванні різних еколого-трофічних угруповань. 

Нині актуальними є розробки біологічних препаратів, що базуються на 

використанні природних агентів [7, 8], а також пошук нових азотфіксувальних 

мікроорганізмів і розроблення на їх основі ефективних симбіотичних асоціацій, 

які можна було б використовувати для підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур, уникаючи водночас забруднення 

навколишнього природного середовища синтетичними сполуками [9-11]. 
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Слід зазначити, що позитивний вплив мікроорганізмів-азотфіксаторів на 

рослину не обмежується поліпшенням її азотного живлення. Бактеризація 

сприяє трансформації важкорозчинних сполук ґрунту, що легко засвоюються 

рослинами. Крім того, бактеріальні препарати містять фізіологічно активні 

речовини (гормони, вітаміни, амінокислоти, регулятори росту рослин і ін.), які 

здійснюють пряму регуляцію росту рослин, зокрема, істотно, на 20–30%, 

поліпшують використання добрив завдяки розростанню кореневої системи й 

підвищенню її поглинальних властивостей. 

В технології вирощування гороху провідну роль надають стимуляції 

азотфіксації, оскільки нестача азоту негативно позначається на інтенсивності 

синтезу азотовмісних органічних сполук, функціонуванні фотосинтетичного 

апарату, ростових процесах рослин, що обмежує утворення репродуктивних 

органів та призводить до зменшення врожайності і зниження якості зерна [12]. 

Одним із шляхів вирішення даної проблеми є збільшення частки 

симбіотичного азоту в агроценозах під час забезпечення високоефективного 

симбіозу бобових культур і відповідними видами бульбочкових бактерій [13]. 

Азотфіксуючі мікроорганізми здатні щороку засвоювати з повітря від 40 

до більш як 300 кг азоту на гектар. Цей азот не забруднює довкілля і не 

потребує значних енергетичних затрат на виробництво. 

За результатами досліджень відділу симбіотичної азотфіксації Інституту 

фізіології рослин і генетики НАН України встановлено, що відповідальний за 

фіксацію молекулярного азоту є фермент нітрогеназа, який складається з двох 

металовмісних білкових компонентів: залізо- й молібденозалізовмісного. Також 

з’ясовано, що чисті культури бульбочкових бактерій здатні синтезувати 

нітрогеназу і фіксувати молекулярний азот. Ефективність бобово-ризобіального 

симбіозу тісно пов’язана з особливостями азотного живлення рослин, а також із 

впливом інших фізіологічних чинників[14]. 

Загально відомо, що первинна взаємодія мікроорганізмів і рослин під час 

формування симбіозу починає відбуватись вже у період проростання насіння 

бобових, коли біологічно активні речовини, що інтенсивно секретуються 
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насінням у навколишнє середовище, можуть впливати на властивості 

бульбочкових бактерій, а саме можуть стимулювати ростову активність 

ризобій, впливати на здатність специфічних бульбочкових бактерій формувати 

симбіотичні взаємовідносини з рослинами [15, 16, 17]. 

У свою чергу бульбочкові бактерії являються ініціаторами утворення 

спеціалізованих органів – бульбочок – на коренях бобових культур, після чого 

між рослиною і бактеріями виникає симбіоз: бактерії зв’язують молекулярний 

азот атмосфери, передають його рослині, яка, у свою чергу, забезпечує їх 

поживними речовинами [18, 19]. 

Доведено, що використання біологічних препаратів впливає на посівні 

якості насіння, а саме збільшує енергію проростання та схожість насіння, а 

також сприяє інтенсифікації фотосинтезу в бактеризованих рослинах [20, 21, 

22]. 

Відразу після відкриття явища симбіотрофної фіксації молекулярного 

азоту виникла думка використовувати бульбочкові бактерії для практичних 

цілей. Спочатку для цього застосовували ґрунт, на якому вирощувалися бобові 

культури. Такий ґрунт розкидали (2-4 т/га) на площах, призначених для посіву 

бобових, де вони раніше не вирощувалися. Більш ефективним виявився інший 

метод: з коріння бобових збирали бульби, підсушували і тонко подрібнювали. 

Таким матеріалом (з додаванням тальку, бентоніту) обробляли насіння бобових 

рослин перед посівом [23, 24, 25]. 

Болюра Є.В. у своєму досліді показує, що передпосівна обробка насіння 

препаратом Бінітро має позитивний вплив на показники польової схожості 

насіння. У середньому за роки досліджень польова схожість насіння у варіантах 

без інокуляції насіння становила 81,5 %, а у варіантах з сівбою інокульованим 

насінням вона збільшилася до 90,0 %, також відзначається, що вимірювання 

висоти рослин у фазу цвітіння показало, що під впливом інокуляції висота 

рослин у фазу цвітіння збільшилася на 4,1 см. Інокулювання насіння при сівбі 

сприяло істотному збільшенню врожайності в середньому на 3,5 ц/га, що є 

суттєвим приростом [28]. 
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Дослідження багатьох вчених показують, що при застосуванні 

високоефективних штамів бульбочкових бактерій у симбіозі з зернобобовими 

культурами їх продуктивність збільшується на 10-30 %, а вміст білка у зерні – 

на 2-6 % [29, 30]. 

У дослідах Довбиш Л.Л. та Кравчук М.М. горох обробляли інокулянтами 

Actiseed та Біоінокулянт-БТУ®-т та спостерігали збільшення ступеня 

озерненості бобів на 17,1–20 %, а також покращилась якість насіння гороху – 

вміст білка у зерні збільшився на 13,6–17,8 % порівняно з контролем [30]. 

Отже, використання біологічних препаратів, які стимулюють симбіотичну 

азотфіксацію у гороху являється досить позитивним засобом покращення умов 

живлення та розвитку рослин гороху, варто відмітити, що внесення цих 

препаратів в передпосівну обробку дозволяє в період формування 

симбіотичного апарату в коренях активувати синтез органічних сполук 

задіяних у депонуванні енергії, цим самим збільшити енергію проростання та 

схожість насіння, підвищити стійкість рослин до несприятливих чинників 

довкілля та забезпечити підвищення  врожаю та поліпшення його якості. Слід 

врахувати також сприятливий вплив бактеризації рослин на ґрунтову родючість 

та екологічну обстановку (оскільки залучений до агроекосистем біологічно 

фіксований азот є альтернативою мінеральних азотних добрив). 
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СИНТЕЗ Α-ТРИФТОРМЕТИЛАЛКІЛСУЛЬФОНІЛХЛОРИДІВ 

Вступ. Аліфатичні сульфонілхлориди знаходять все ширше застосування 

в медичній та агрохімії, і тому вони є дуже перспективними білдинг-блоками 

для розробки нових активних речовин. Окремо варто відзначити високу 

популярність фторовмісних сполук, особливо з CF3-групами. Деякі аліфатичні 

сульфонілхлориди описані і є комерційно доступними, наприклад 2,2,2-

трифторетансульфонілхлорид 1 (рис. 1). В той же час про трифторметил-алкіл 

сульфонілхлориди майже нічого не відомо, за виключенням деяких прикладів. 

Пошук структур типу 2, за виключенням поліфторсполук дає два 

сульфохлориди 3 та 4 (рис. 1) [1]. Навіть найпростіші речовини типу 2 

неописані. 

 
Рис. 1 – Приклади трифторетансульфохлоридів 

Аналогічна ситуація спостерігається в хімії α-дифторметил 

сульфонілхлоридів серед яких відомий лише один найпростіший представник. 

Ціль. Дана робота має ціль заповнити цю прогалину, до того ж основною 

задачею ми вважаємо не стільки синтез якоїсь кількості сульфонілхлоридів, 
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скільки розробки синтетичного підходу, що дозволить створювати широкі 

набори таких похідних. 

Результати та обговорення. Оскільки відомо багато синтетичних 

підходів для перетворення спиртової групи на  сірковмісний замісник (тіол, 

сульфід, тіоацетат і тд.), який далі можливо перетворити в сульфонілхлорид [2-

6], нами було обрано трифторметил карбіноли як ключові інтермедіати. Їх 

можна легко отримати із відповідних альдегідів [7]. Запропонований метод 

(Рис. 2) є найбільш оптимальним та доступним, адже сировиною для синтезу є 

комерційно доступні прості речовини. 
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трифторметилалкілсульфонілхлоридів 

Нами вже було синтезовано та характеризовано певну кількість 

сульфонілхлориду 6 за схемою на Рис. 3. 
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Рис. 3 – Схема синтезу α-трифторметил сульфохлориду 

Cтадія утворення трифторметилкарбінолу 2 відбувається легко з 

кількісним виходом. В якості групи що йде для утворення тіоацетату 4 було 

обрано трифлат через низьку активність електрофільного чентру, зумовлену 

екрануючим ефектом трифторметильного замісника. Хоча трифлат 3 виявивсь 

дуже чутливим до води і вимагав безводних умов при виділенні реакція з 

тіоацетатом калію відбувалась лише при нагріві з утворенням 4. Пряме 
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окиснення хлором сполуки 4 давало відповідний сульфонілхлорид 6 з дуже 

низьким виходом, альтернативні способи окиснення також давали складні 

суміші, тому був обраний альтернативних підхід через синтез відповідної 

сульфокислоти 5 з її подальшим хлоруванням при кип’ячинні в POCl3 з 

каталітичною кількістю DMF з утворенням цільового сульфонілхлориду 6. 

Надалі ми плануємо, виходячи з відповідних бензальдегідів, синтез 

сульфонілхлоридів 8-14 (Рис. 4), за запропонованою вище схемою. В даному 

випадку ціллю є перевірити: 

А) Вплив природи замісника (галоген, донор, акцептор, р-ни 7-9); 

Б) Толерантність до функціональних груп, можливість синтезу лінкерів 

(р-ни 10, 11); 

В) Введення гетероциклічних замісників (р-на 12); 

Г) Вплив просторових перешкод (один та два орто-замісники, р-ни 13, 

14). 
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Рис. 3 – Структури сульфонілхлоридів 7-14 

Висновки. Зважаючи на результати експериментальних досліджень, ми 

вважаємо, що підібраний метод є оптимальним для отримання даних сполук і 

хочемо надалі довести його релевантність щодо більшої кількості похідних. В 

загальному плані ця робота розкриває важливі моменти та методи у синтезі 

раніше невідомого класу сполук – α-трифторметилалкілсульфонілхлоридів. 
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ПРИНЦИПИ РІВНІСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЇ В 

ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

Проблема забезпечення гарантування та реалізації конституційних 

принципів рівності громадян перед законом та недискримінації  у публічному 

управлінні обумовлена їх  значенням у  сучасній демократичній правовій 

державі. 

Дослідження особливостей застосування принципу рівності  громадян 

перед законом за окремими напрямами діяльності суб’єктів публічного 

управління сприятиме повноцінному й деталізованому вивченню сутності та 

напрямів удосконалення механізму забезпечення названого принципу завдяки 

поступовому аналізу його окремих елементів на кожному етапі реалізації 

правотворчих, правозастосовних і юрисдикційних функцій публічної 

адміністрації [1, с. 38]. 

Конституція України містить 15 статей, в яких йдеться про рівність особи. 

Це: положення про рівність як основоположну засаду конституційно-правового 

статусу людини і громадянина (ст. 21 і ст. 24); національний правовий режим 

для іноземців та осіб без громадянства (ст. 26); рівне право громадян доступу 

до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування 

(ст. 38); державну гарантію рівних можливостей громадян у виборі професії та 

https://orcid.org/0000-0003-0478-8993
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роду трудової діяльності (ст. 43); рівні права і обов'язки членів подружжя у 

шлюбі та сім'ї (ст. 51); рівність дітей у правах незалежно від походження і 

народження (ст. 52); принцип рівного виборчого права (ст. 71, ст.76, ст. 103, ст. 

136, ст. 141); рівність усіх суб'єктів права власності перед законом (ст. 13); 

рівноправність усіх професійних спілок та рівність перед законом об'єднань 

громадян (ст. 36); рівність учасників судового процесу перед законом і судом 

(ст. 129) [2, с.147]. 

Гарантована Конституцією України рівність усіх людей в їх правах і 

свободах закріплена в низці нормативно-правових актів, зокрема у Законах 

України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в 

України» від 08 вересня 2005 року №5207-IV та «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні» від 06 вересня 2012 року №5207-VI. 

У статті 4 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 

року № 889-VIII встановлено, що державна служба здійснюється з 

дотриманням принципів забезпечення рівного доступу до державної служби - 

заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих 

обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян 

під час вступу на державну службу та її проходження [3]. 

Принцип рівноправності громадян в публічному управлінні проявляється 

у рівному праві всіх громадян України, незалежно від національності і раси на 

державну службу, займати будь-яку посаду в апараті органів  публічної  влади 

та місцевого самоврядування. 

Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи 

непрямих переваг громадян за расовими і національними ознаками, так само як 

і всяка пропаганда расової або національної винятковості або зневаги – 

караються за законом. 

Рівноправність громадян України забезпечується в усіх галузях 

політичного, економічного, соціального і культурного життя. При цьому не 

допускається ні ігнорування, ні роздування національних особливостей. 

Отже, принцип рівності є фундаментальною складовою концепції 
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верховенства права, невід’ємною умовою функціонування публічної влади, 

адже закріплений у статтях Конституції України. 

 У сучасній юридичній літературі вказують на два основні шляхи 

досягнення рівності: забезпечення рівних можливостей і забезпечення рівних 

результатів. Це призводить до висновку, що положення «всі рівні перед 

законом» означає, що суб’єкти можуть бути в рівному стані лише за рівних 

умов. 

 Якщо умови не є рівними, законодавець зобов’язаний запроваджувати 

різний адміністративно-правовий статус, надаючи певні переваги більш 

незахищеним та залежним суб’єктам. 

 Під дискримінацією слід розуміти взагалі проблему, яка все ще є доволі 

актуальною та потребує подальшого подолання, шляхом розроблення та 

впровадження широкого спектра не лише правових, політичних, а й соціальних, 

інформаційних, культурних механізмів протидії. 

 Під принципом недискримінації слід розуміти те, що всі права 

гарантуються кожній людині без будь-якого виключення чи обмеження з 

якихось небудь причин (наприклад, інвалідності). 

 Отже, цей принцип означає заборону встановлення розрізнень, винятків, 

обмежень чи переваг до осіб, які знаходяться в однаковій ситуації чи 

однакового підходу до осіб, які знаходяться в різних ситуаціях. 

 Право на захист від дискримінації є одним із фундаментальних прав 

людини, яке визнане міжнародним правом і має бути забезпечене сучасними 

державами. 

 Принцип недискримінації є загальновизнаним у праві Ради Європи. 

Стаття 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

(далі - Конвенція) забороняє дискримінацію за будь-якою ознакою при 

користуванні визнаними в ній правами та свободами [4]. 

 Протокол № 12 до Конвенції встановлює загальну заборону 

дискримінації за будь-якою ознакою виходячи з того, що всі особи є рівними 

перед законом і мають право на рівний захист за законом. Разом із тим у 
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преамбулі Протоколу підкреслюється, що принцип недискримінації не 

перешкоджає державам-учасницям уживати заходів для сприяння повній та 

реальній рівності, якщо ці заходи є об'єктивно й обґрунтовано виправданими. 

 Недискримінація є фундаментальним принципом Європейського Союзу. 

Стаття 13 Договору, що засновує Європейське співтовариство, передбачає 

вжиття заходів, потрібних для боротьби проти дискримінації на підставі статі, 

раси, етнічного походження, релігії чи віри, психічних чи фізичних вад, віку, 

сексуальної орієнтації [5]. 

 Необхідно звернути увагу на те, що оскільки дискримінація призводить 

до обмеження або унеможливлення в користуванні чи здійсненні прав і свобод 

усіма людьми на рівних підставах, то її заборона розглядається як один із 

кардинальних шляхів забезпечення рівності всіх людей. Тобто рівність прав і 

свобод, недискримінація сьогодні є одними з основних принципів 

конституційного статусу людини і громадянина,  нерозривно пов’язані один з 

одним. 
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МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА: ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

Процеси глобалізації мають суттєвий вплив як на міжнародну безпеку, 

так і на національну. Вони визначать основні сучасні тенденції розвитку 

економіки в світі та призводять до кардинальних змін у міжнародному 

безпековому середовищі, яке набуває більш динамічних і суперечливих форм. 

Що стосується терміну «міжнародна безпека» – це стан міжнародних 

відносин, що виключає порушення миру або створення реальних загроз безпеці 

народів у будь-якій формі; діяльність держав і міжнародних інститутів 

стосовно підтримання такого стану; універсальна система механізмів, заходів і 

гарантій, сукупність яких виключає будь-яке застосування сили. Зазвичай 

міжнародну безпеку розглядають, як одну з найважливіших функцій світового 

співтовариства, основою якої є процеси роззброєння, зміцнення 

взаєморозуміння і взаємної довіри між державами, своєчасного та ефективного 

врегулювання конфліктних ситуацій, що виникають. [1] 

Взагалі, концепція безпеки – це розуміння впливу небезпечних чинників 

та обґрунтування  реакції на них відповідно  конкретного небезпечного об’єкту. 

Тому, можна визначити, що концепцією безпеки охоплюються наступні 

елементи: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017
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1. Загальні цілі та завдання, що постають перед об’єктом управління, 

досягненню яких може зашкодити прояв певних чинників небезпеки. 

2. Аналіз впливу чинників навколишнього середовища з визначенням 

чинників потенційного небезпечного впливу на об’єкт управління. 

3. Підготовка управлінських рішень у відповідь на прояв впливу 

джерела небезпеки. [3] 

Термін «національна безпека» пов’язують з ім’ям 26-го президента СШA 

Теодором Pузвельтом, який зазначив її як «сукупність умов, що надійно 

забезпечують національний суверенітет, захист стратегічних інтересів та 

повноцінний розвиток суспільства, життя та здоров’я усіх його громадян» [3]. 

Дане визначення терміну «міжнародна безпека» вкоренилось у світовій 

політиці та нації. 

Що стосується «національної безпеки» під нею розуміється здатність 

нації задовольняти свої власні потреби, що необхідній їй для самозбереження, 

самовдосконалення з мінімальним ризиком збитків для її нинішнього стану [4]. 

У рамках державного виміру міжнародна та національна безпека тісно 

пов’язані між собою, через те, що коли держава вміє і може протистояти своїм 

внутрішнім загрозам, то в неї є всі шанси втриматись і на міжнародній арені, де 

це складний процес. 

Міжнародна безпека базується на принципах та нормах міжнародного 

права, що визнані всіма державами світу. Саме вони якнайкраще розкриваються 

значення терміну «міжнародна безпека». Одним із таких досить універсальних 

та головних принципів називають мирне співіснування держав світу, що втілює 

основну ідею не просто права, а міжнародного права. Під «мирним 

співіснуванням» мають на увазі необхідну умову задля підтримки безпеки на 

міжнародному рівні. 

Ще виділяють наступні принципи, які є основною міжнародної безпеки: 

- Забезпечення рівної безпеки для всіх держав на міжнародній арені; 

- Повага до суверенних прав кожного народу; 

- зміцнення довіри між державами; 
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- створення гарантій в усіх сферах для держав; 

- у разі виникнення конфліктів або криз, вирішення цих ситуацій має 

бути справедливе; 

- розробка ефективних методів стосовно запобігання та протидії 

міжнародному тероризму. [4]. 

Ці принципи є фундаментом у сфері міжнародної безпеки [4]. 

Важливим є і те, що міжнародна безпека є однією з головних цілей 

міжнародних організацій. Йде мова про колективну безпеку. Як приклад, ООН 

у своєму статуті (в положеннях статті) вказала, що головною ціллю, яку 

організація переслідує, є підтримання міжнародного миру та безпеки. Для 

реалізації цієї цілі вживають ефективні колективні рішення задля запобігання і 

усунення загрози миру, попередження актів агресії або будь-яких інших 

порушень миру [2]. 

Питання підтримки миру та встановлення безпеки набуло розголосу та 

важливого значення з моменту створення відповідної організації регіонального 

значення на підставі Північноатлантичного договору від 1949 року. 

Підписавши цей договір, сторони вирішили об’єднати всі свої зусилля 

задля того, щоб здійснювати колективну оборону та підтримувати мир і безпеку 

в Північноатлантичному регіоні. Крім того, учасники організації зобов’язались 

активно сприяти подальшому розвитку дружніх взаємовідносин, зміцнювати 

свої незалежні інституції, створювати умови задля того, щоб забезпечити 

стабільність та добробут, усунути всі конфліктні ситуації у своїй зовнішній 

економічній політиці та сприяти вигідному економічному співробітництву між 

окремими або між усіма учасниками договору [2]. 

У висновку зазначимо, що міжнародна безпека є досить складним 

явищем, а також вона є результатом активної взаємодії багатьох країн світу, 

владна гілка кожної з яких має наміри реалізувати, в першу чергу, свою власну 

безпеку.  



68 

Список бібліографічних посилань: 

1. Енциклопедія сучасної України. URL: 

https://еsu.com.ua/sеarch_articlеs.php?id=65124. 

2. Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду 

від 26 чеpв. 1945 p. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010. 

3. Геєць В. М., Квaснюк Б. Є. Концепція економічної безпеки. К.: 

Лoтoс, 1999. 56 с. 

4. Кoндpaтьєв Я. Ю., Ліпкaн В. A. Концепція національної безпеки 

України: теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду. К.: Національна 

академія внутрішніх справ України, 2003. 20 с. 

 

СЕКЦІЯ: Юриспруденція 

УДК 342 

ДОПІРА Анастасія Володимирівна, 

здобувач вищої освіти 

Науковий керівник – Валуєва Л. В., 

к. ю. н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін 

Національного університету «Одеська морська академія» 

м. Одеса, Україна 

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ НА ПЕРІОД ВОЄННОГО 

СТАНУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

На відміну від українських військових, економіка України лише зараз 

починає приходити до тями і ставати на воєнні "рейки". Цьому суттєво сприяє 

політика дерегуляції та лібералізації бізнесу, обрана державою для 

стимулювання економіки в особливий період. 

17 березня 2022 року набули чинності чергові зміни до Податкового 

кодексу України, які дозволили певним категоріям платників на час воєнного 

стану користуватись спрощеною системою оподаткування зі сплатою єдиного 

податку за ставкою 2%. Зокрема, законодавець дозволив користуватися такою 

системою платникам з доходом до 10 млрд грн. [1]. 
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Чи не найбільший блок питань, що виникали у бізнесу, це питання ПДВ 

при переході на 2%. Сьогоднішніми змінами Верховна Рада трохи заповнила ті 

прогалини, які існували. 

Отже, на період переходу на 2 % реєстрація платником ПДВ не 

анулюється, а призупиняється. Це означає, що при переході на 2% не потрібно 

проводити умовний продаж товарних залишків, а також в періоді перебування 

на 2%: не потрібно визнавати податкові зобов’язання, складати та реєструвати 

податкові накладні та подавати податкову звітність. Разом з тим, в цей час, 

придбаваючи товари/послуги у платників ПДВ ви не зможете формувати 

податковий кредит. Отже, усі товари/послуги, які постачатимуться в періоді 

перебування на 2%, можуть постачатися без ПДВ (не є об’єктом 

оподаткування) [2]. 

Ті, хто перейшов на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного 

податку 2%, звільняються від сплати ПДВ при розмитненні товарів, які 

ввозяться в Україну, але це не розповсюджується на товари, які мають 

походження з Російської Федерації чи тимчасово окупованих територій. 

Платник єдиного податку за ставкою 2% звільняється від сплати 

наступних податків: 

− податку на прибуток підприємств; 

− податку на доходи фізичних осіб у частині доходів ФОП, що отримані в 

результаті господарської діяльності платника єдиного податку (фізичної особи) 

та оподатковані за правилами єдиного податку; 

− податку на додану вартість; 

− земельного податку за земельні ділянки, що використовуються 

платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою у розмірі 2% доходу для 

провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних 

ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, 

в оренду (найм), позичку, на іншому праві користування) [1]. 

Разом з цим передбачено звільнення від нарахування та сплати: 
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− загального мінімального податкового зобов'язання за земельні ділянки, 

що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на 

територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської 

Федерації, та/або за земельні ділянки, визначені обласними військовими 

адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких 

наявні фортифікаційні споруди, за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки; 

− екологічного податку за об'єкти оподаткування, що розташовані на 

територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово 

окупованих збройними формуваннями Російської Федерації [1]. 

Нововведення можуть бути дійсно корисними для фізичних та 

юридичних осіб, які і раніше використовували спрощену систему 

оподаткування без сплати ПДВ. Однак для інших, які використовували 

загальну систему або були платниками ПДВ, такий перехід може викликати 

більше проблем, аніж переваг. 

По-перше, у періоді дії 2% від обороту у підприємства буде призупинено 

реєстрацію платником ПДВ. А отже, придбавши з ПДВ товари чи імпортуючи 

їх в періоді перебування на 2%, підприємець не зможе формувати податковий 

кредит. ПДВ, сплачений постачальнику буде включатися до балансової вартості 

товарів. І, якщо ці товари ви не встигли реалізувати у періоді перебування на 

2%, то подальша їх реалізація буде з ПДВ, що призведе до завищення цін та 

втрати конкурентоздатності. 

По-друге, за такої системи оподаткування діє касовий метод виникнення 

доходів. При відвантаженні товарів дохід не виникає. Він виникає тоді, коли 

надходять кошти. Якщо в періоді перебування на 2% було відвантажено товари, 

за які не отримано оплату, у підприємства відсутні оподатковувані доходи. Але, 

якщо оплата надійде вже в періоді перебування на загальній системі 

оподаткування, то прийдеться збільшити фінрезультат до оподаткування на 

таку суму надходжень. Тобто, замість 2% фактично прийдеться сплатити вже 

18% з обороту. 
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По-третє, для підприємств, у яких в обліку фігурує суттєва компонента 

затрат,  2% з обороту може бути непосильним податковим тягарем. 

В цілому, що спрощена система більш вигідна для малих підприємств, 

ФОП, а також для тих, які не мають постійних великих витрат. Тому, перш ніж 

обрати нову модель оподаткування, потрібно все ретельно проаналізувати, 

врахувавши вид діяльності, якою займається підприємство, кількість найманих 

працівників і доходи. 

Можна підсумувати, що працююча економіка є опорою, на якій 

тримається тил країни в умовах воєнного стану. Бізнес розуміє свою роль в 

економічній обороні й, за можливості, продовжує працювати. Навіть в місяці 

найжорстокішого протистояння представники бізнесу не припиняли свою 

роботу. Зокрема, цьому посприяло те, що держава на час війни спростила 

податкові правила та умови для ведення підприємницької діяльності, 

скоротивши перелік вимог для обрання спрощеної системи оподаткування.  

Таким чином наша влада підтримує найбільш вразливих представників малого 

бізнесу та фізичних осіб-підприємців. 
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МИТНОГО СЕРВІСУ НА ЦИФРОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Цифровізація державного управління та рівень інформаційного 

забезпечення фіскальних органів відіграють ключову роль у сучасних умовах 

глобальних трансформаційних перетворень та впливу пандемії та воєнного 

вторгнення в нашу державу. Використання ефективних технологій 

інформатизації митних органів держави створює сприятливі умови для 

пришвидшеного та спрощеного переміщення товарів через митний кордон 

України за вдосконаленою процедурою митного оформлення та митного 

контролю. Наразі актуалізується потреба в уніфікації національної законодавчої 

бази у сфері митної справи до міжнародних стандартів, вдосконаленні 

технологічного, інституційного та інфраструктурного напряму реформування 

митних органів держави та активізації процесів діджиталізації митної політики 

України. 

У 2018 році у рамках виконання Стратегічних ініціатив розвитку ДФС до 

2020 р. Державна фіскальна служба презентувала концепцію «Смарт-митниці». 

Очікувалося, що декларування товарів в рамках “Смартмитниці” 

здійснюватиметься за принципом “Єдиного вікна”, інформаційний веб-портал 
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якого матиме WEB-інтерфейси державного контролю за дотриманням 

законодавства про харчові продукти та корми, ветеринарно-санітарного 

контролю, фітосанітарного контролю, державних органів, що видають дозвільні 

документи. В рамках функціонування “Смартмитниці” передбачено 

імплементацію нової комп’ютеризованої транзитної системи (New Computerised 

Transit System), що є спільною європейською системою обміну електронними 

даними про товари, що переміщуються транзитом, між усіма митними 

органами-учасниками транзиту, а також митними органами та суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності [1]. 

Ключовою особливістю інтеграції митної системи України відповідно до 

норм ЄС на основі зобов’язань України за економічною частиною Угоди про 

асоціацію з ЄС є приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту 

[2]. 

З 1 жовтня 2022 набрав чинності Закон України «Про приєднання 

України до Конвенції про процедуру спільного транзиту». Тепер при вивезенні 

товарів за межі митної території України у компаній з'являється можливість 

подавати транзитні декларації та Загальні декларації прибуття всередині країни 

[3]. 

За умови отримання транзитних спрощень у комбінації зі спрощеннями, 

передбаченими Митним кодексом, українські компанії зможуть відправляти 

товари безпосередньо зі своїх складів щонайменше у 35 країн-учасниць 

Конвенції про процедуру спільного транзиту. 

Саме NCTS забезпечує практичну реалізацію норм Конвенції про 

процедуру спільного транзиту товарів між митницями країн-учасниць, а це 35 

країн Європи: держави-члени ЄС, а також Великобританія, Туреччина, Сербія, 

Північна Македонія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Швейцарія. 

Фактично, цей програмний продукт пов’язує митні служби в країнах-

учасницях Конвенції, дозволяючи обмін митними даними, підвищує 

ефективність і безпеку процедури транзиту, дозволяє відстежувати вантажі в 

різних юрисдикціях і покращує контроль за ними. 
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Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності на першому етапі 

використання NCTS стикнуться з більшим рівнем контролю з боку митниці та 

більшою зарегульованістю транзитних переміщень товару в режимі експорту 

або транзиту. Зважаючи на те, що NCTS передбачає можливість зменшення 

розміру забезпечення аж на 70% від початкової суми гарантії, а спрощення 

можна отримати навіть до того, як Україна почне міжнародне застосування 

NCTS, лише після подання 50 транзитних декларацій в системі, у підприємців 

складається враження що Мінфін хоче зацікавити український бізнес 

використанням NCTS шляхом «закручування гайок» для інших можливостей. 

Окрім цього, з урахуванням майже 25-річчя дії Конвенції про процедуру 

спільного транзиту більшість суб’єктів господарювання країн – учасниць 

Конвенції вже мають необхідні їм спрощення чи авторизацію, європейські 

гаранти мають колосальний досвід, а також досить низькі комісії за надання 

гарантії, що у сукупності сприяє доволі помірним витратам експортерів для 

виконання вимог Конвенції. Проте українські суб’єкти зовнішньоекономічної 

діяльності стикнуться з більш дорогими пропозиціями від українських гарантів. 

Бо гарантія надається в євро, а розрахунок за послугу гарантії й 

відповідальність за її порушення будуть відбуватися в гривні.  Отже, у вартість 

гарантії буде закладено й інфляцію, і зміну курсу, й більш ризиковане бізнес-

середовище [4]. 

Незважаючи на те, що для адаптації українського бізнесу до нових реалій 

потрібен час, це, безумовно, прогресивний крок Міжнародне застосування 

NCTS заохочує бізнес до детінізації торгових операцій та чесного відображення 

прибутку, створює більшу довіру до нас європейських партнерів. 

Можемо підсумувати, що, незважаючи на повномасштабну війну, наша 

держава невпинно рухається до євроінтеграції, все глибше і глибше інтегруючи 

та синхронізуючи економічні процеси з ЄС. Звичайно, такі суттєві зміни 

тягнуть за собою виникнення певних питань. Наразі українські підприємці 

мають пройти довгий шлях адаптації до нововведень. Але, попри все це, 

застосування Україною NCTS розширює обмін митною інформацією, посилює 
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систему аналізу ризиків, забезпечує визнання наших форм митного контролю 

митними органами інших країн. Можна сказати, що це один із найглобальніших 

прикладів застосування європейського законодавства в українському 

правовому полі. 
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ЕТАПИ ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В АУДІЮВАННІ В УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 

Використання проектної технології для формування англомовної 

компетентності в аудіюванні в учнів профільної школи  відповідає сутності 

інтерактивного навчання іноземних мов [1; с. 199]: розвиває вміння критичного 

мислення та творчі здібності, дозволяє підвищити ступінь самостійності в 

опануванні тем програми, стимулює інтерактивну взаємодію, навчає працювати 

у групах і парах, аналізувати результати своєї праці. Водночас, ця технологія 

відповідає принципам комунікативно-діяльнісного навчання: дозволяє 

формувати одночасно всі чотири основні групи мовленнєвих вмінь 

(аудіювання, говоріння, письма та читання), що обумовлює актуальність 

належної підготовки до кожного етапу проектної підготовки та дослідження 

його ролі для формування спеціальних (іншомовних) компетентностей учнів та, 

відповідно, змісту кожного етапу відносно завдань формування певної 

мовленнєвої компетентності. 

У процесі проектної роботи учні здійснюють пошук і аналіз інформації, 

збирають матеріал для виваженого обґрунтованого вирішення проблеми, 

готують презентації своїх пропозицій, тощо. На різних етапах учні і студенти 

навчаються самі планувати та організовувати свою роботу, розподіляють 

завдання, розвивають комунікативні вміння, оцінюють свої здібності та 
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здібності своїх товаришів, проводять аналіз і оцінку як проміжних, так і  

кінцевих результатів роботи над проектом. 

Дослідники виділяють наступні етапи, що характеризують роботу з 

використанням проектних технологій: планування, виконання, презентація, 

контроль [2; с. 53]. 

Плануючи проектну роботу для формування англомовної компетентності 

в аудіюванні, слід дотримуватися низки умов: вивчити індивідуальні здібності, 

інтереси і досвід кожного учня, вибрати тему та проблему проекту, тип 

проекту, запропонувати ідею, обговорити її з учнями. При цьому слід урахувати 

можливості тематики та типу проекту щодо формування компетентності в 

англомовному аудіюванні учнів профільної школи, тобто бажано пов’язати 

проектну роботу з пошуком, вивченням, аналізом автентичних аудіо- та 

відеоматеріалів. [3; с. 10]. 

Виконання проекту, який з методичної точки зору спрямований, перш за 

все, на формування англомовної компетентності в аудіюванні, пов’язане з 

пошуком нової, додаткової аудіоінформації, яку учні добирають шляхом 

опосередкованого технічними пристроями або безпосереднього спілкування 

«наживо» (аудіо- та відеозаписи, фільми, теле- та радіопрограми, інтерв’ювання 

носіїв мови, однокласників, учителів тощо), яка потрібна для вирішення 

проблеми проектної діяльності, документуванням, аналізом і обговоренням цієї 

інформації, пошуком шляхів вирішення та форми кінцевого продукту, тобто 

вибором способів реалізації проекту – відповідно, таких, які пов’язані з 

аудіюванням. [3; с. 9, 10]. 

Останній етап – підбиття підсумків проектної роботи, яке повинно мати 

мають децентралізований, розвивальний, формувальний, мотивувальний 

характер. При цьому відбувається не оцінювання ходу і результатів 

проектування з боку викладача, а й з боку учнів/студентів, а також самооцінка 

учасників навчального процесу [4; с. 35]. 

Таким чином, проект готується відповідно до чітко виокремлених етапів 

формування іншомовної компетенції в аудіюванні – це організація, підготовка 
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до проекту, його виконання, презентація та аналіз результатів проекту. Зміст же 

проекту значною мірою залежить від його типу та того виду мовленнєвих 

навичок, на формування яких спрямований проект. 
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МИТНА СПРАВА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

Постановка проблеми. Одним з перших напрямків діяльності, що зазнав 

помітних змін у зв'язку із введенням воєнного стану, стала митна справа. Митна 

справа в Україні - це встановлення порядку та організація руху товарів і 

предметів через митний кордон України, обкладення митом, оформлення, 

здійснення перевірки та інших заходів щодо реалізації митної політики в 
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Україні. На період воєнного стану було схвалено “митну реформу”, завдяки 

якій було спрощено митну процедуру. 

Мета дослідження. Провести аналіз митної справи в Україні під час 

військових дій та з’ясувати які відбулись зміни. 

Викладка основного матеріалу. На початок війни митниця та її 

функціонування стала все більш актуальною сферою, оскільки саме завдяки 

оперативності та багатофункціональності ми мали змогу отримувати іноземну 

допомогу за короткий проміжок часу. 

З початком війни в Україну з-за кордону почали надходити великі обсяги 

гуманітарних вантажів. Сума допомоги зростає з кожним днем. Для спрощення 

та прискорення проходження митного контролю створено сервіс подачі заяв і 

декларацій на товари. 

З метою прискорення митного оформлення вантажовідправники 

гуманітарних вантажів можуть подавати декларації або заявки на гуманітарну 

допомогу в електронному вигляді. 

Є два різновиди документів, які можна подати в електронному вигляді. 

Це декларація на маніфест товарів, що ідентифікуються як гуманітарна 

допомога, з електронним цифровим підписом та заява на ввезення гуманітарної 

допомоги, яка заповнюється без електронного підпису. Дана інновація дала 

змогу швидше оформляти великі обсяги документів. 

В наслідок представлених електронних документів буде прискорено 

перевірку товарів та їх проходження через митниці. Такі нововведення 

допоможуть з ефективним обліком гуманітарної допомоги, яку ввозять на 

визначені території. [2]. 

Важливо зазначити, що це не одне із нових нововведень у митній справі. 

Завдяки оперативній роботі Парламент, Уряд України та профільні органи 

виконавчої влади прийняли значну кількість нормативно-правових актів, що не 

лише полегшують порядок митного оформлення товарів, транспортних засобів, 

а й надають певні облегшення під час проходження митниці для імпортерів. 

Ось до прикладу в чому відбулися основні зміни: 
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1. Полегшений порядок ввезення гуманітарної допомоги. Товар 

визнається гуманітарною допомогою за принципом декларування, пропуск 

товару через митний кордон України здійснюється на підставі декларацій, 

заповнених особою, яка перевозить товар, і не здійснюється митний контроль 

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), що значно полегшує процес 

ліцензування та квотування. Від початку введення військового стану для 

імпорту товарів гуманітарної допомоги змінилися стандартні процедури 

митного оформлення товару. [3] 

2. Дочасне звільнення від оподаткування товарів та транспортних 

засобів ввізним митом та ПДВ. Транспортні засоби, ввезені фізичними особами, 

також звільняються від акцизного податку, зміна, спрямована на створення 

найшвидшої митниці у світі. Це дасть змогу провести митне оформлення 

товарів тривалістю не більше одної години. У рамках спрощеної системи без 

митного огляду подається лише попередня декларація (ПМД). Товари, 

оформлені в ПМД, можуть вільно переміщатися після перетину митного 

кордону України без подання будь-яких доповнюючих документів та митних 

декларацій, що були обов’язковими до початку військових дій. [3] 

3. Полегшена процедура звільнення від оподаткування ПДВ 

лікарських засобів, медичних виробів та інших додаткових засобів до них. Це 

означає що нема потреби отримувати підтверджуючу документацію від МОЗ чи 

особи, уповноваженої на здійснення закупівлі у сфері охорони здоров'я. Також 

було розширено список лікарських засобів, що купуються в зазначеній 

кількості для виконання програм та здійснення централізованих заходів з 

охорони здоров'я. [3] 

4. Платники єдиного податку 1-3 груп звільняються від сплати ПДВ, 

окрім 3-ї групи, з обраною ставкою єдиного податку у розмірі 3%. Також, 

платники 3-ї групи не платять ПДВ, котрі обрали особливу форму 

оподаткування. 

5. Звільняють від сплати мита імпортовані товари, окрім алкогольних 

напоїв, спирту та сюди відносять тютюнові вироби. 
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6. Оформлення митної документації для товарів поза місцем 

розташування митних органів або поза робочим часом здійснюється 

безкоштовно. Важливо зазначити, нововведення митної справа вплинули і на 

ведення бізнесу, оскільки на період дії воєнного стану вводиться мораторій на 

документальні перевірки щодо дотримання вимог законодавства з питань 

митної справи. Тобто, митні органи не проводять документальні перевірки, а 

акти, звірки, заперечення та податкові повідомлення-рішення не надсилаються. 

[1] 

В результаті впровадження змін, які були представлені у роботі у митну 

справу на час військових дій дало змогу українській економіці зорієнтуватися у 

роботі та ефективніше працювати. А також забезпечує дотримання прав і 

обов’язків платників податків, зокрема, надає необхідні пільги та спрощує 

митні процедури. 

Висновок. Отже, діяльність митної справи досить швидко та оперативно 

змогла організувати свою роботу. Товари першої необхідності, гуманітарна 

допомога не затримувалися на митних кордонах, що у нинішній час є дуже 

важливим, адже завдяки цьому ми мали змогу не так відчути дефіцит товарів, 

який виник у перші дні війни. Досить багато нововведень було запроваджено, 

що дає змогу нам підтримувати нашу економіку у такий складний час. 

Важливим кроком до розвитку митної справи також є «митний безвіз», 

оскільки саме це є основний інструмент для швидкого проходження товарів 

через митницю зі збереженням безпеки на кордоні під час війни. 
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У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на 

підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України 

від 24.02.2022 № 2102-IX, на всій території України було введено воєнний стан. 

Відтак, даний особливий правовий режим привів в дію Закон України 

«Про правовий режим воєнного стану», який, з-поміж усього іншого, визначає 

зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення та скасування, 

правові засади діяльності органів державної влади в умовах воєнного стану, 



83 

гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів 

юридичних осіб [1]. 

У відповідності до статті 122 Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та 

установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах 

повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. 

Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені 

Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть 

бути обмежені [1]. 

Водночас вказаним Законом встановлено, що у разі неможливості 

здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено 

воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність 

судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом 

порядку змінено місцезнаходження судів (ст. 26). 

Ці законодавчі приписи випливають з положень Конституції України, яка 

забороняє в умовах воєнного або надзвичайного стану обмеження права на 

судовий захист (ст.ст. 55, 64 Конституції України) [2]. 

При цьому, військова агресія російської федерації проти України 

призвела до проведення активних бойових дій та тимчасової окупації частини 

території нашої держави, а внаслідок цього до фактичної неможливості 

належного функціонування на таких територіях органів державної, зокрема, 

судової влади України. 

Зазначене спричинило необхідність вжиття державними органами низки 

термінових заходів, зокрема, щодо тимчасової зміни територіальної підсудності 

судових справ з метою забезпечення можливості судами належного 

відправлення правосуддя в Україні в умовах, що склалися. Зокрема, Головою 

Верховного Суду, починаючи з 6 березня 2022 року, видаються розпорядження 

про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану 

[3]. 
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Реалізація таких повноважень Головою Верховного Суду стала можлива 

завдяки прийнятими на початку березня законодавчими змінами до частини 

сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Дана стаття 

в редакції чинній станом на сьогодні передбачає, що у разі неможливості 

здійснення правосуддя судом з об’єктивних причин під час воєнного або 

надзвичайного стану, у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, 

заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними 

обставинами може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що 

розглядаються в такому суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, що 

ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду, шляхом її передачі до суду, 

який найбільш територіально наближений до суду, який не може здійснювати 

правосуддя, або іншого визначеного суду. У разі неможливості здійснення 

Вищою радою правосуддя такого повноваження воно здійснюється за 

розпорядженням Голови Верховного Суду. Відповідне рішення є також 

підставою для передачі усіх справ, які перебували на розгляді суду, 

територіальна підсудність якого змінюється [4]. 

Цим законом Голова Верховного Суду фактично був наділений 

повноваженнями тимчасово змінювати територіальну підсудність судових 

справ у разі неможливості здійснення правосуддя судом з об’єктивних причин, 

зокрема, й у зв’язку з військовими діями. 

В свою чергу, виникає питання можливості (доцільності) відновлення 

втраченого незакінченого судового провадження у справі при зміні 

територіальної підсудності в умовах воєнного стану, якщо через певні причини 

матеріали справи не можуть бути передані до іншого суду. 

За належне вказати, що така проблема існує тому, що Єдина судова 

інформаційно-телекомунікаційна система, яка має забезпечити обмін 

документами в електронній формі в судах належним чином не функціонує, а 

тому справи передаються в паперовому вигляді [5]. А відтак без застосування 

механізму (чи його аналогу) відновлення втраченого судового провадження не 

обійтись. 
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Положення Розділу Х ЦПК України передбачають порядок відновлення 

втраченого повністю або частково судового провадження. Втрачене судове 

провадження у цивільній справі може бути відновлене за заявою учасника 

справи або за ініціативою суду, однак лише за умови, що така справа була 

закінчена ухваленням рішення або провадження у ній було закрито. Зазначене 

свідчить про неможливість відновлення втраченого судового провадження, 

якщо воно (провадження) ще не завершене [6]. 

Доречно зауважити, що якщо метою відновлення втраченого закінченого 

судового провадження може бути одержання завіреної копії судового рішення, 

виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні, апеляційне 

чи касаційне оскарження судового рішення, скасування заходів забезпечення 

позову, вирішення питань щодо звернення судового рішення до виконання 

тощо (тобто фактично мова йде про необхідність вчинення якихось одиничних 

процесуальних дій або на стадії оскарження або на стадії виконання судового 

рішення), то метою відновлення втраченого ще незакінченого судового 

провадження буде забезпечення реальної можливості реалізації взагалі усіх 

складових конституційного права на судовий захист, зокрема права на доступ 

до правосуддя та всієї сукупності процесуальних прав, які виникли в учасників 

справи у зв’язку із пред’явленням позову та відкриттям провадження у справі, 

яка перебувала на розгляді суду, територіальна підсудність якого змінилася. 

Нормами ЦПК України, що регулюють порядок відновлення втраченого 

судового провадження, не визначено з яких причин судове провадження може 

бути втрачено. Разом з тим результати проведеного узагальнення засвідчили, 

що судове провадження може бути відновлене незалежно від причин його 

втрати, які можуть мати як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. До 

об’єктивних причин втрати судового провадження (які не залежать від волі 

людини) можна віднести, зокрема, стихійне лихо (землетрус, повінь, ураган 

тощо), аварію техногенного характеру (пожежа, затоплення приміщення тощо), 

воєнні дії. Суб’єктивними причинами втрати судового провадження (які 

залежать від волі людини) можуть бути, зокрема, протиправні дії окремих осіб 
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(знищення, викрадення матеріалів тощо), недбалість працівників суду під час 

зберігання справи у суді, втрата справи під час пересилання поштою з одного 

суду до іншого. 

Отже, якщо у зв’язку з військовими діями, окупацією територій було 

втрачено судові справи, провадження у яких було завершено, то відновлення 

такого судового провадження можливе як за зміненою підсудністю, так і після 

відновлення підсудності у суді, в якому розглядалася дана справа. При розгляді 

справи суд використовує ту частину провадження, що збереглася, документи, 

видані зі справи фізичним чи юридичним особам до втрати провадження, копії 

цих документів, інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, 

виконавчого провадження; частину справи, що збереглася в архіві суду, 

відомості з Єдиного державного реєстру судових рішень, Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи, інших офіційних джерел, покази 

свідків [7]. 

Якщо ж було втрачено матеріали ще незакінченого судового 

провадженням, то можливим виходом є пред’явлення нового позову, при цьому 

можна звернутись до суду за зміненою підсудністю, або ж після відновлення 

роботи суду до якого позовна заява подавалася початково. Водночас, в такому 

новому позові необхідно зазначити про втрачене судове провадження з 

обов’язковим посиланням на номер справи, дані про яку містяться в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень. 

До того ж, оскільки втрата матеріалів цивільних справ в умовах воєнного 

стану за своїм характером є тотожним втраті судових проваджень на тимчасово 

окупованій території і в зоні АТО, тому до уваги варто брати відповідні 

Узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ практики розгляду судами деяких питань, пов’язаних із 

відновленням втраченого судового провадження, у тому числі на тимчасово 

окупованій території і в зоні АТО [8]. 

Доречно пригадати, що законодавством України вже було раніше 

передбачено процедуру «відновлення матеріалів справи» при неможливості 
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передачі справ, які незавершені провадженням (тобто які ще розглядались по 

суті) із судів на тимчасово окупованих територіях та в районі проведення 

антитерористичної операції на розгляд до інших судів. Зокрема, у відповідності 

до абзацу 2 частини 3 статті 1 Закону України «Про здійснення правосуддя та 

кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної 

операції» від 12 серпня 2014 року № 1632-VII у разі неможливості передачі 

матеріалів справи відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності 

вчинення необхідних процесуальних дій здійснюється за документами і 

матеріалами, поданими учасниками судового процесу, за умови, що такі 

документи і матеріали є достатніми для ухвалення відповідного судового 

рішення. Такий механізм було покликано забезпечити встановлений абзацом 1 

частини 3 статті 1 цього Закону припис про так звану «передачу» судам 

відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності справ, розгляд 

яких не закінчено і які перебувають у провадженні місцевих, апеляційних судів, 

розташованих в районі проведення антитерористичної операції, в разі 

неможливості здійснювати правосуддя [9]. 

Таким чином, із викладеного вбачається, що даним Законом 

запроваджено процесуальний механізм відновлення втраченого, але 

незакінченого судового провадження. При обґрунтуванні доцільності і 

ефективності застосування на практиці такого механізму відновлення 

втраченого незакінченого судового провадження в цивільній справі, слід 

врахувати, що, по-перше, застосування такого механізму буде відбуватись 

виключно за ініціативою (заявою) одного із заінтересованих учасників справи 

до суду, до територіальної підсудності якого згідно із відповідним 

розпорядженням Голови Верховного Суду буде віднесено розгляд справи у 

зв’язку із воєнним станом, та в межах поданих учасниками судового процесу 

документів і матеріалів, тобто таким чином буде повністю забезпечено 

принципи диспозитивності і змагальності цивільного процесу. По-друге, 

станом на сьогодні наявні суди, які вже забезпечують внесення до Єдиної 

судової інформаційно-комунікаційної системи документів в електронній формі, 
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а також є дані Єдиного державного реєстру судових рішень, в якому є ухвали 

щодо руху цивільної справи, зокрема ухвали про відкриття провадження у 

справі, в якій згідно зі ст. 187 ЦПК України обов’язково зазначаються предмет 

та підстави позову, найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я 

та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження 

(для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), та зі змісту 

яких можна встановити обставини справи та ухвалені процесуальні рішення 

(зокрема щодо забезпечення позову, витребування доказів тощо). Тобто на 

сьогодні в багатьох випадках все ж таки є можливість відновити втрачене 

незакінчене судове провадження та продовжити розгляд раніше розпочатої 

цивільної справи з участю та дотриманням процесуальних прав всіх учасників 

справи [10, с. 67]. 

Водночас такий механізм потребує встановлення законом строку для 

передачі матеріалів справи до іншого суду згідно із зміненою підсудністю, 

ненадходження протягом якого матеріалів справи до нового суду має означати 

презумпцію втрати незакінченого провадження та бути, за заявою учасника 

справи, процесуальною підставою продовження розгляду новим судом 

цивільної справи на підставі відновленого провадження. При цьому 

«новопризначений» суд не буде окремо розглядати процесуальне питання щодо 

відновлення втраченого незакінченого судового провадження, а буде 

продовжувати розгляд справи на підставі поданих учасниками справи 

документів і матеріалів, включаючи інформацію з Єдиного державного реєстру 

судових рішень та Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи, з 

ухваленням рішення по суті спору або постановленням ухвали про відмову у 

відновленні провадження при недостатності існуючих (відновлених) 

документів і матеріалів. 

Таким чином, з метою забезпечення реальної можливості реалізації усіх 

складових конституційного права на судовий захист, зокрема права на доступ 

до правосуддя, а також процесуальних прав учасників справи, з метою 

максимальної оптимізації судового процесу та дотримання розумних строків 
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судового розгляду, вбачається за доцільне або поширити передбачений абз. 2 ч. 

3 ст. 1 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального 

провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» механізм 

відновлення втраченого, але незакінченого судового провадження, на 

передбачені статтею 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 

випадки зміни територіальної підсудності судових справ у разі неможливості 

здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено 

воєнний стан або внести змін в цивільне законодавство, якими передбачити 

аналогічний механізм. І навіть, якщо втрачені матеріали справи згодом все ж 

таки надійдуть до суду, який за зміненою підсудністю буде продовжувати 

розгляд «відновленої» справи, вони лише будуть долучені і враховані при 

ухваленні рішення (в такому випадку суд вже буде позбавлений можливості 

відмовити у відновленні втраченого незакінченого судового провадження, а 

зобов’язаний буде ухвалити рішення по суті спору). 
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СЕКЦІЯ: Географія, геологія та надрокористування  

УДК 37.02 

ЖУРАВЕЛЬ Інна Вікторівна, 

викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж 

вінницького національного університету» 

м. Вінниця, Україна 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ГЕОГРАФІЇ 

Сучасні студенти  володіють  великою кількістю теоретичних знань, тому 

що навчання у закладах освіти продовжує базуватися головним чином на 

запам’ятовуванні матеріалу, який у вік технологій дуже швидко втрачає 

актуальність. Натомість суспільство вимагає від випускників володіння 

різноманітними компетентностями, що потребує впровадження в навчальний 

процес сучасних освітніх технологій. Найбільш прогресивними із них є 

інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ). 

ІКТ – це процеси та методи взаємодії з інформацією, які здійснюються за 

допомогою комп’ютерів, а також засобів телекомунікації в інтересах їх 

користувачів. ІКТ професійної діяльності викладача – це, перш за все, 

педагогічна технологія, що спрямована на підвищення результативності 

навчання за умов використання інформаційного продукту педагогічного 

призначення у навчально-виховному процесі [15]. Майже всі дослідники 

підкреслюють, що ІКТ передбачають тісну співпрацю учасників цього процесу 

(викладач – студенти, студент – студент та ін.). 

Маємо констатувати, що в Україні в останні роки зростає увага до 

застосування ІКТ у викладанні більшості предметів, у тому числі й географії. У 

бесідах із викладачами географії, які використовують ІКТ на своїх заняттях, 

було з’ясовано, що застосування цих технологій забезпечує багато позитивних 

результатів. По-перше, значно підвищується мотивація до навчання та інтерес 

студентів до предмету. Сучасним студентам, більшість з яких вільно володіють 
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комп’ютерними технологіями, значно цікавіше вивчати географію за 

допомогою ІКТ, ніж просто відповідати на запитання наприкінці параграфа. 

По-друге, ІКТ сприяють формуванню в студентів вмінь і навичок для 

різноманітної творчої діяльності. По-третє, використання ІКТ забезпечує 

об’єктивність та прозорість контролю географічних знань, вмінь і навичок. Це 

відбувається завдяки тому, що перевірка знань за допомогою комп’ютера 

проводиться автоматично, що економить час і усуває людський фактор в 

оцінюванні робіт, тобто результат стає об’єктивнішим. По-четверте, 

розширюються можливості самостійного вивчення географії та формування 

індивідуальних освітніх траєкторій. По-п’яте, студенти отримують доступ до 

величезних за обсягом і змістом баз даних географічної, у т.ч. картографічної 

інформації, звідки можуть оперативно отримати будь-які необхідні географічні 

відомості. 

Проте не слід забувати і про недоліки та особливості використання ІКТ на 

заняттях географії. Так, в разі надмірного «захоплення» викладачем цими 

технологіями студенти втрачають здатність чітко й образно висловлювати свої 

думки, тому що обмежується їхнє усне мовлення. У певних ситуаціях 

уповільнюється формування навичок співпраці студентів з одногрупниками [4, 

С. 212-214]. 

Питаннями впровадження ІКТ у навчання географії займається багато 

фахівців. Це підтверджують численні наукові публікації [1, 2, 6, 7-8, 10, 12, 14]. 

Автори публікацій розглядають різні аспекти інформатизації географічної 

освіти, оприлюднюють власні напрацювання щодо впровадження ІКТ у 

навчальний процес, діляться власними методичними розробками, прийомами та 

методами використання комп’ютерних програм та інших програмних продуктів 

у навчанні географії, аналізують особливості та наявні проблеми застосування 

ІКТ тощо. Разом з тим, увесь час виникають нові інформаційні продукти, 

удосконалюються прийоми застосування ІКТ на заняттях географії, змінюються 

пріоритети та зміст географічної освіти. 

Інформаційні ресурси, використання яких можливе на заняттях географії, 
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відрізняються різноманіттям. Це – інтерактивні карти та атласи, сервіси Google, 

інші інтерактивні сервіси, інтерактивні географічні ігри-вікторини, освітні 

проекти, відеоматеріали тощо. Автори статті сконцентрували увагу на 

прикладах застосування на заняттях географії окремих видів інформаційних 

ресурсів. 

Використання інтерактивних географічних карт та інтелект-карт є однією 

із найбільш поширених технологій застосування ІКТ у вивченні  географії. 

Інтерактивна карта є електронним, інформаційно-насиченим картографічним 

продуктом нового покоління, який має багато можливостей (основних та 

додаткових) для навчання географії. Функція масштабування (наближення 

певних ділянок для детального вивчення, або віддалення) та пошарове подання 

інформації (шари можна вимикати та вмикати, проводячи співставлення 

тематичних карт та їх елементів) дозволяють суттєво урізноманітнити заняття  

та активізувати роботу студентів. Так, працюючи з інтерактивною картою, 

можна робити малюнки, наносити написи за допомогою звичайної або 

екранної клавіатури, виконувати практичні завдання та перевіряти знання 

географічної номенклатури (наприклад, вимкнути шар з назвами географічних 

об’єктів, провести опитування, а потім повернути назви для перевірки). 

Корисним інструментом підготовки викладача до заняття та цікавим для 

студентів процесом є створення так званих інтелект-карт (асоціативних карт). 

Інтелект-карти – це спосіб фіксації (візуалізації) ідей, перенесення їх з паперу 

на екран та представлення у вигляді деревовидних схем, тобто схем зв’язків. 

Автором-винахідником інтелект-карт є Тоні Б’юзен, відомий діяч в галузі 

психології навчання та розвитку інтелекту. Інтелект-карти можуть легко 

замінити традиційні форми подання інформації – текст, таблиці, схеми, графіки 

– на більш зручні для сприйняття. Можливості використання цього ресурсу для 

викладачів дуже широкі, це – якісне структурування інформації для презентації 

нового матеріалу з метою системного та наочного його подання, вивчення 

взаємозв’язків та ієрархії об’єктів, створення шаблонів для перевірки знань 

студентів, аналіз проблемних ситуацій та прийняття рішення на основі аналізу 



94 

«за» та «проти», візуалізації результатів застосування на занятті прийому 

«мозковий штурм» тощо. Такі карти допомагають скласти уявлення про 

предмет або явище, з’ясувати походження термінів та понять. У створенні 

інтелект-карт викладачам-географам допоможуть онлайн-сервіси (безплатні та 

платні), серед яких найбільш зручними є: FreeMind, XMind, Bubble, iMindMap, 

Mind42 [13]. 

National Geographic Word Atlas – це чудовий (платний) інтерактивний 

англомовний посібник від головного «географічного бюро» світу, здатний 

замінити паперову карту та указку. Карти Атласу масштабуються, для кожної 

країни наводиться стисла довідкова інформація про національні прапори, 

особливості клімату, населення, економіки, додаються цікаві відеоматеріали. 

В останні роки широкого розповсюдження в освітньому просторі набули 

різноманітні інтернет-сервіси. Використання сервісів Google – Google Maps, 

Еarth Google (англомовна версія), Google Еarth Pro (російськомовна версія) до- 

зволить викладачу  зробити заняття географії креативними та різноманітними, у 

цікавій формі мотивувати студентів до вивчення цього предмету. 

Програми Еarth Google та Google Еarth Pro дозволяють обертати глобус та 

здійснювати віртуальні подорожі, вивчати різні місцевості в режимі прогулянки 

віртуальною вулицею, отримувати супутникові знімки, 2D та 3D зображення, 

проглядати різні тематичні англомовні відеофільми та відеоролики, короткі 

Wiki-статті, колекції високоякісних фото, якими можна прикрасити будь-яку 

презентацію. 

Великий спектр можливостей для вивчення географії має саме програма 

Google Еarth Pro. Так, можна запропонувати студентам визначити координати 

точок на звичайній карті шкільного атласу та перевірити точність виміру у 

Google Еarth Pro. Прикладами інших завдань може бути: визначення відстаней, 

висоти точки над рівнем моря, характеристика фізико-географічного 

положення країни, порівняння ландшафтів різних природних територіальних 

комплексів, визначення на основі аналізу отриманих супутникових зображень 

приналежності території до різних природних зон та ін. 
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Windty – візуалізація стану погоди, прогноз погоди в будь-якому місці 

земної кулі. Так, студенти зможуть у режимі он-лайн візуалізації побачити 

розподіл сонячної енергії та атмосферних опадів на Землі, циркуляцію 

повітряних мас, характер океанічних течій, зони високого та низького тиску та 

ін., проаналізувати метеоситуацію в своєму та будь-якому іншому населеному 

пункті. Ще один ресурс – Earth, який надає актуальну інформацію-візуалізацію 

про стан погодних умов на поверхні Землі та її різних регіонів (оновлюється 

постійно). При вивченні атмосферної циркуляції повітря, веденні щоденнику 

погоди значно допоможе сайт «Gismeteo» (www.gismeteo.ua/map/catalog/), який 

містить карти погоди для усіх регіонів світу та України. 

Географічні ігри – навчально-розважальний ресурс, який полюбляють 

студенти різних країн світу. Seterra Online – широко відома у багатьох країнах 

світу онлайн-вікторина, шведський продукт (https://online.seterra.com/ru). На 

сьогодні сайт адаптований під 32 мови, ресурс підтримується практично всіма 

браузерами. Окрім того, випущені мобільні додатки для iOS, Android, Ipad. 

Seterra Online містить різноманітні завдання з контурними картами, працюючи 

з якими можна вдосконалювати знання студентів з політичної карти світу. За 

допомогою такої онлайн-вікторини можна легко організувати змагання 

(групове, індивідуальне) в аудиторії, виявити переможців (адже програма 

фіксує час виконання завдання). 

Перегляд відеофільмів та відео-фрагментів, у тому числі відео-скрайбінг. 

Важко уявити сучасне заняття географії без використання відеоматеріалів. 

Коли розповідь чи пояснення викладача супроводжується графічною 

ілюстрацією, відбувається так званий «ефект паралельного наслідування», 

тобто студенти  слухають розповідь про якийсь географічний об’єкт або явище 

і одночасно бачать графічну відповідність почутому. Цей прийом ІКТ отримав 

назву «відео-скрайбінг», під яким розуміють короткі яскраві відео-пояснення з 

певних питань, які супроводжуються схематичними малюнками. 

Наведений у цій статті огляд дає підстави зробити висновки, що на 

заняттях географії можна та необхідно застосовувати велику кількість 
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різноманітних сучасних прийомів, що входять до складу ІКТ. Це робить процес 

навчання значно цікавішим та ефективнішим, розширює уявлення студентів 

про джерела географічної інформації, мотивує їх до самостійної роботи, сприяє 

формуванню інформаційно-цифрової компетентності, дозволяє викладачу 

формувати індивідуальні траєкторії навчання. На жаль, застосування ІКТ ще не 

набуло широкого масштабу. Багато викладачів або взагалі не використовують 

можливості цих технологій, або використовують їх не у повній мірі. Однак 

незаперечним є той факт, що майбутнє освіти – за ІКТ. Робота над 

розширенням їх змісту та удосконаленням має стати пріоритетним напрямом у 

методиці викладання усіх дисциплін, у тому числі й географії. 
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Секція: Педагогіка та освітні технології 

УДК 37.01 

ЗІЛІНСЬКА Тетяна Леонідівна, 

викладач 

Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права 

м. Бердичів, Україна 

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ 

БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ (з досвіду роботи) 

Ще на початку своєї кар’єри, ознайомившись з проектом Концепції 

громадянського виховання [1], я переконалася у доцільності запропонованих 

ідей саме у тодішній школі. Тому у своїй безпосередній практичній роботі 

вчителя хімії і біології міської школи, а пізніше викладача коледжу, я 

намагалася працювати саме так, щоб реалізовувати ідеї громадянського 

виховання. 

В ідеалі хотілося стати хорошим вчителем, який не просто передає свої 

знання і вміння, а направду розуміє учня, поважає його права, формує 

особистість без насилля, без шкоди для фізичного та психічного здоров’я 

вихованця. Всі ми – дорослі, зрілі особистості зі своїми творчими дерзаннями, 

проблемами самореалізації – лише ланки в довгому ланцюзі поколінь. І головне 

наше завдання: зробити дитинство, юність наших дітей невичерпним джерелом 

здоров’я, радості, благополуччя, натхнення на все їхнє життя. Завжди вкрай 

негативно я ставилася до вислову «готувати учня до самостійного життя». 

Адже такими словами ми фактично перекреслюємо факт життя наших 

вихованців зараз, в цей самий момент часу! Ми ніби декларуємо, що дитинство 

– це період часу, коли дитина не живе, а готується до дорослого життя! Тобто, 

наші учні, студенти наразі – просто об’єкт, який має всотувати чиїсь знання, 

переконання, сентенції, і лише колись, «у дорослому житті» отримає право на 

власну думку. Вважаю, це вкрай неправильно. Насправді, «юність – не 

пасивний об’єкт навчання і виховання, а самостійний суб’єкт діяльності, підхід 

до неї має бути лише особистісним, в дусі педагогіки співробітництва» [2, 
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с.186]. 

Тому в своїй повсякденній діяльності я завжди намагаюся допомагати 

своїм вихованцям вивчати досить непрості предмети – хімію, біологію, 

біохімію. Як мабуть і кожен із нас, пройшла шлях спроб і помилок, від ейфорії 

перших років роботи, коли хотілося, за висловом мого першого директора 

школи, «не просто кабінет створити, а увесь світ перевернути» (звичайно, в 

хорошому сенсі цього слова), до важких митей зневіри «та кому твої знання 

потрібні! …в сучасному світі панує сірість і непрофесіоналізм!» Добре, що такі 

миті проходять. 

В своїй роботі я керуюся кількома базовими принципами: 

- повага до учня, студента як особистості; 

- врахування психолого-педагогічних особливостей дітей та 

підлітків: у ранньому юному віці провідний вид діяльності – спілкування, тому 

акцент роблю на роботі в групах, за принципом «рівний – рівному», а також на 

позакласних заходах, заняттях хімічного гуртка, виховних заходах, тренінгах 

тощо, надаючи студентам можливість спілкуватися на рівних; 

- максимальна інформативність з огляду на те, що невідоме 

завжди лякає: попереднє ознайомлення з вимогами програми, текстами завдань, 

запитаннями, винесеними на підсумковий контроль, доступність всіх 

інформативних посібників для студентів як у паперовому, так і у електронному 

вигляді на сайті коледжу, розміщення текстів лекцій у класрумі напередодні 

занять – студенти мають вільний доступ до них і можуть опрацьовувати навіть 

у випадку фізичної відсутності на занятті; 

- прозорість оцінювання, „право на другу спробу”; 

- постійний зв’язок з батьками: ознайомлення з вимогами до знань 

та вмінь студентів, з розкладом консультацій, переліком посібників, з формами 

контролю знань студентів, з результативністю навчання, динамікою „перездач” 

тощо; 
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- надання можливості повірити у власні сили шляхом 

використання різнорівневих завдань та права самому обирати рівень 

контролюючих завдань; 

- розвиток інтересу до предмету всіма можливими засобами, 

починаючи з інтересу до викладача як особистості, закінчуючи наданням 

можливості пережити почуття успіху; 

- застосування у роботі сучасних ІКТ, що дає можливість і 

зацікавити вихованців, і підвищити ефективність роботи, і, врешті, очолити 

процес так би мовити «діджиталізації» всіх сфер людської діяльності. Це 

дозволяє не лише проводити заняття в умовах пандемії, а зараз і 

широкомасштабних бойових дій, але й говорити з вихованцями «їхньою 

мовою», так би мовити, «грати на їх полі», перетворюючи у союзника сучасні 

гаджети та новітні технології. 

При цьому з самих перших років педагогічної діяльності для мене 

„хороша, справжня людина” і „носій ґрунтовних знань хімії та біології” (як і 

будь-якого іншого предмету, до речі) не були тотожними поняттями. Тим 

більше, що в сучасному швидкоплинному світі неможливо дати багаж певних 

знань на усе життя. Адже знання старіють дуже швидко. Тому головне – 

навчити студента, учня вчитися, зацікавити його предметом і дати навички та 

початкові базові поняття. А ще краще – „закохати” студента в свій предмет. 

Так і працювала до буремного листопада 2013 року. Приділяла увагу не 

лише навчанню, а й вихованню. Але наступні події змусили мене усвідомити, 

що не можливо, працюючи з юними співгромадянами, навчати їх абстрактно 

«загальнолюдським цінностям», передавати знання та формувати вміння з 

предмету, просто прищеплювати інтерес до навчання загалом і до опанування 

предметами природничого циклу зокрема. Прийшло усвідомлення: нам, 

педагогам, країна довірила своє майбутнє. Адже саме юність з її 

безкомпромісністю, чистотою поглядів, незаангажованістю, не отруєна 

меркантилізмом і разом з тим свідома того, що живе тут і зараз – це і є 
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майбутнє України. Ми вчимо і виховуємо не просто громадян, а громадян 

України. І ніхто в світі не здатен зробити за нас, педагогів, нашу роботу. 

Саме тоді я усвідомила глибоко, як ніколи до того – в наших руках не 

просто долі дітей, а й у певному сенсі доля країни. Якщо стереотипи про «мою 

хату скраю» спрацюють, то у наших онуків колись може не виявитися 

Вітчизни. Тоді ж, переглядаючи свої напрацювання, я усвідомила, що насправді 

у своїй роботі я багато уваги приділяла саме формуванню у своїх вихованців 

громадянської компетентності. І з’явилася потреба більше ознайомитися з 

теоретичним засадами цього поняття. Так прийшла до напрацювань cучасних 

науковців, серед яких І. Бех, Н. Бібік, І. Єрмаков, О. Локшина, О. Пометун, О. 

Савченко та інші. 

У державній Концепції громадянського виховання наголошується, що 

визначальною рисою людини-громадянина має бути громадянськість як 

готовність реалізовувати свої права та обов’язки, поважати права та свободи 

інших громадян, усвідомлювати відповідальність перед суспільством і 

державою за свої вчинки. Таке розуміння громадянськості дозволяє визначати її 

як психологічну рису особистості [1]. 

Громадянськість як психологічне утворення є лише частиною 

громадянської компетентності, під якою О.Пометун розуміє спроможність 

людини активно, відповідально і ефективно реалізовувати громадянські права 

та обов’язки з метою становлення демократичного суспільства [3, с.18]. 

Громадянська компетентність – інтегрована характеристика особистості, 

вона включає й певний рівень психологічної готовності до активного 

здійснення суспільного життя, що його називають громадянськістю. 

Дослідники даного питання відносять громадянську компетентність до 

ключових. 

Складовими структури громадянської компетентності здобувача освіти є 

наступні компоненти: 

- знаннєвий ( сукупність інформації з предмету), 

- ціннісний (ставлення, ціннісні орієнтації, переживання тощо), 
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- діяльнісний (уміння та навички), 

- процесуальний або особистісно-творчий (самореалізація) [4, с. 129]. 

Кожен з компонентів може бути представлений як інтегрована якість 

особистості. 

Громадянська компетентність і громадянська компетенція є базовими 

складовими компетентністного підходу у сучасній вітчизняній освіті. А 

формування громадянської компетентності у своїх вихованців може 

забезпечити той педагог, який володіє ключовою компетентністю – вмінням 

формувати переконання. 

Часто зміст громадянської компетентності розкривається через 

характеристику якостей, якими володіє людина. Зокрема, йдеться про: 

патріотизм, інтернаціоналізм, демократизм, гідність, громадянську активність, 

дисциплінованість, відповідальність, совість, чесність,  принциповість, 

справедливість, повагу, працелюбність. 

Громадянську компетентність часто асоціюють з поняттям «громадянська 

зрілість». Її характеризує не вік, а погляди та вчинки гармонійно і всебічно 

розвинутої, з гуманістичним світоглядом людини. Зрілою є людина, яка 

постійно самовдосконалюється, має високий рівень національної та планетарної 

свідомості, знає культуру й історію рідного краю, соціально відповідальна, 

наділена стійкими переконаннями. 

 Громадянська зрілість не є якимось підсумком або завершеним 

процесом. Для її підтримки потрібний постійний тренінг. Тому на своїх уроках 

я намагаюся: 

а) наголошувати на тому, який вклад у розвиток хімії та біології як 

сучасних наук здійснили вітчизняні науковці. Зокрема, для цього був 

розроблений у співпраці з колегою Єрмоленком Р.В. інтерактивний «Календар 

біологів», який дає можливість вихованцям ознайомлюватися з вітчизняними 

науковцями у прив’язці до дати їх народження. Програму створювали студенти 

спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Милашевич І. та 
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Кравченко О. Розробка представлена у каталозі «Урок» видавництва «Плеяди» 

у грудні 2017 року [5, с.11]; 

б) зупинятися, коли це доречно, на історичних фактах колоніального 

минулого нашої держави (штучно створений голодомор як геноцид українців – 

і виробництво каучуку за методом Лебєдєва, коли на виробництво спирту йшло 

зерно, насильно реквізоване у селян; створення ГЕС на головній річці України 

Дніпрі, коли з місць проживання насильно виселили тисячі українських селян 

та затопили сотні гектарів родючих чорноземів – і виробництво алюмінію з 

використанням «найдешевшої в світі» електроенергії тощо); 

в) підводити студентів до усвідомленого вибору демократичних 

цінностей, формування активної життєвої позиції на противагу підходу «моя 

хата скраю», «від мене нічого не залежить», «яка різниця»; 

г) переконувати вихованців у тому, що самореалізація – найвища цінність 

людського життя, і саме освічена, з багатим духовним світом, національно 

свідома людина, що здобула міцні фахові знання зможе досягнути успіху на 

життєвому шляху. 

Вважаю, що у сучасних дуже непростих умовах саме такий підхід у 

вихованні підростаючого покоління має переважати. На жаль, навіть з нашою 

перемогою, в якій ми не повинні сумніватися, нас чекатимуть часи відбудови 

всього, що зруйноване агресією Росії. Тому виховувати маємо не просто 

освічених людей і гарних фахівців своєї справи, виховувати слід в першу чергу 

громадян.  Як стверджує О.Пометун, одним з найважливіших завдань сучасного 

виховання є  формування людини-громадянина, для якої демократичне 

суспільство стане осередком реалізації творчих можливостей, задоволення 

особистих та соціальних інтересів [3, с.18].  І я особисто з цим цілком згодна. 
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РИЗИК РОЗВИТКУ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ 

Вступ. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) 

характеризується необоротною обструкцією та персистуючим запаленням 

дихальних шляхів, що призводить до прогресуючої дихальної недостатності. У 

2016 році ХОЗЛ та її наслідки стали третьою основною причиною смерті в 

усьому світі та створюють величезний соціальний та економічний тягар для 

закладів охорони здоров’я [1]. У міру прогресування цього захворювання 

наявність супутніх ускладнень стає основною загрозою для ймовірності 

виживання та якості життя пацієнтів. Одне з найнесприятливіших серцево-

судинних ускладнень - фібриляція передсердь (ФП). 

Мета. Дослідити патофізіологічні механізми та корелятивні зв’язки 

збільшення ризику фібриляції передсердь у пацієнтів з хронічним 

обструктивним захворюванням легень. 
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Матеріали та методи. Було створено та проаналізовано вибірку з 

досліджень та наукових праць з бази даних доказової медицини Pubmed з 

використанням аналітичних та статистичних методів. 

Результати та обговорення. Нещодавні дослідження продемонстрували 

патофізіологічні механізми, що лежать в основі фібриляції передсердь у 

пацієнтів із ХОЗЛ. Серед патологічних механізмів гіпоксія відіграє важливу 

роль у відповіді на оксидативний стрес, який сприяє аномальним 

електрофізіологічним змінам у міоцитах передсердь, що зрештою призводить 

до фібриляції передсердь [2]. У дослідженні Yang X та ін. прийшли до 

висновку, що хронічна періодична гіпоксія сприяє ремоделюванню передсердь, 

змінюючи вегетативну архітектуру передсердь, а потім збільшує індукцію ФП 

[3]. Як гіперкапнія, так і гіпоксемія, спричинені ХОЗЛ, можуть призвести до 

скорочення легеневих артеріол, таким чином підвищується тиск легеневої 

артерії та правого передсердя. Це призводить до розширення правого 

передсердя та гемодинамічних змін ендокардіальних судин, що у свою чергу 

призводить до скорочення передсердь, відновлення кровотоку та збільшення 

сприйнятливості до аритмії, такої як ФП. Згідно з деякими останніми 

дослідженнями, через розподіл β2-рецепторів у міокарді, індукція агоністів β2-

рецепторів у хворих на ХОЗЛ є ще одним потенційним фактором схильності до 

електрофізіологічних змін серця, включаючи ФП [2]. У дослідженні Ромітті 

Г.Ф. та ін. повідомлялося, що ХОЗЛ переважає у 13% пацієнтів з ФП і 

пов’язана з посиленням побічних ефектів, є тягарем лікування з великою 

ймовірністю смерті від серцево-судинних і основних захворювань [4]. На 

основі дослідження Huang Q et al. факторами ризику розвитку ФП у хворих на 

ХОЗЛ також виступають різні характеристики, такі як літній вік, чоловіча 

стать, білий колір шкіри [5]. У дослідженні Lee та співавторів ХОЗЛ незалежно 

впливала на прогресування та рецидив ФП, і пацієнти з ХОЗЛ із ФП мали 

гірший прогноз, ніж пацієнти з синусовим ритмом [6]. 

Висновки. Проаналізувавши всі дослідження ми дійшли висновку, що 

хронічне обструктивне захворювання легень підвищує ризик розвитку 
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фібриляції передсердь, яке у свою чергу є критичним станом та може призвести 

до розвитку гострої серцево-судинної недостатності та летальних випадків. 

Надалі планується дослідити ефективність використання блокаторів β1-

рецепторів для попередження ускладнень у пацієнтів з супутньою патологією зі 

сторони серцево-судинної системи. 
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ПОРІВНЯЛЬНІ ПЕРЕВАГИ У ВТІЛЕННІ ВНУТРІШНЬОЇ ДОДАНОЇ 

ВАРТОСТІ В ЕКСПОРТІ 

Глобальна пандемія COVID-19, яка призвела до дефіциту готових та 

проміжних товарів у стратегічних промислових екосистемах, продемонструвала 

неготовність Європи до таких викликів і загроз. У відповідь на нові виклики 

керівництво ЄС пріоритезувало питання виявлення стратегічних залежностей у 

найбільш уразливих промислових екосистемах й пошуку відповідних заходів з 

вирішення цих проблем [1]. Стратегічними були визнані залежності, що 

зачіпають основні інтереси ЄС та стосуються сфер діяльності, пов’язаних із 

безпекою, здоров'ям, можливістю доступу до товарів, послуг та технологій. 

Серед таких сфер – фармацевтична індустрія, яка є наріжним каменем 

промислової екосистеми забезпечення охорони здоров'я. Наприкінці 2020 р. 

Євростат запустив нову панель інструментів, пов'язану із кризою COVID-19 у 

країнах-членах ЄС [2]. Вона містить щомісячні та квартальні показники з низки 

статистичних областей, які важливі для моніторингу економічного та 

соціального відновлення після пандемії COVID-19. Це близько 20 показників, 

що охоплюють такі аспекти, як макроекономічні зміни, бізнес (в т.ч. 

промислове виробництво) та торгівля, а також ринок праці [3]. Водночас 

існуючі нині підходи та індикатори не дозволяють адекватно оцінити 

результативність заходів ЄС та країн-членів з подолання проблем 

деіндустріалізації та делокалізації виробництва. З огляду на це, актуалізується 

питання відображення ключових аспектів політики ЄС та країн-членів зі 

зменшення уразливості й залежності від імпорту та формування інструментарію 



109 

оцінки змін спеціалізації у створенні доданої вартості з опорою на місцеві 

ресурси й переваги розміщення (локації) певних індустрій у країнах ЄС. 

Саліховою О.Б. у роботі [4] обґрунтовано, що з появою нових гравців на 

ринку з числа країн, що розвиваються, традиційні підходи до виявлення 

порівняльних переваг країн у світовій торгівлі потребують вдосконалення. На її 

думку, класичний показник RCA дозволяє оцінити швидше видимі, ніж 

виявлені порівняльні переваги у торгівлі товарами, тому запропоновано підхід 

до оцінювання порівняльних переваг високотехнологічного фармацевтичного 

виробництва, в основі якого лежить принцип спеціалізації, зокрема 

використання: REX – виявлений ефективний експорт (від англ. Revealed 

Effective Export), CAVA – коефіцієнт порівняльних переваг країни у створенні 

доданої вартості (від англ. Comparative Advantage in Value Added Activity), RSP 

– коефіцієнт виявленої виробничої спеціалізації (від англ. Revealed 

Specialization of Production) країни. 

Глобальна фінансова криза 2008-2009 рр. спонукала аналітиків до 

вдосконалення статистичних інструментів, адже зріс попит на інформацію про 

глобальні ланцюжки створення вартості. ОЕСР запровадила статистику 

зовнішньої торгівлі за доданою вартістю, створивши відповідну базу даних 

(TiVA database) [5], де з-поміж іншого – показник «внутрішня додана вартість 

у валовому експорті» (Domestic value added in gross exports – EXGR_DVA), що 

розраховується як різниця між валовим випуском в основних цінах та 

проміжним споживанням у цінах покупців. Внутрішню додану вартість можна 

розкласти на такі складові: оплата праці працівників; валовий операційний 

прибуток; змішаний дохід; податки виробництва за вирахуванням субсидій 

виробництва [6]. Цей індикатор науковці скорочено називають «експорт товарів 

з доданою вартістю» (Value-Added Exports) та використовують як міру обсягу 

внутрішньої доданої вартості, втіленої в експорті [7]. 

Для оцінки порівняльних переваг країни в експорті товарів певної галузі 

автором пропонується використовувати показник ijEVA – коефіцієнт 
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порівняльних переваг у втіленні внутрішньої доданої вартості в експорті (від 

англ. Value-Added Exports), розраховуючи його за формулою: 
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де:  

ijEXGR_DVA – внутрішня додана вартість, втілена в експорті j-ї індустрії і-ї 

країни;  
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i 1 ijEXGR_DVA  – сумарна внутрішня додана вартість, втілена в експорті j 

-ї індустрії І країн референтної групи (країн ЄС, ОЕСР, світ) ;,1 Ii =   
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j 1 ijEXGR_DVA  – сумарна внутрішня додана вартість, втілена в експорті J 

індустрій i-ї країни ;,1 Jj =   
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j 11 ijEXGR_DVA  – сумарна внутрішня додана вартість, втілена в 

експорті J індустрій I країн референтної групи.  

Відносна перевага і-ї країни у втіленні внутрішньої доданої вартості в 

експорті j-ї індустрії існує, якщо значення ijEVA > 1, тобто коли галузевий 

експорт товарів з доданою вартістю країни у структурі галузевого експорту 

референтної групи вищий за загальний промисловий експорт товарів з доданою 

вартістю країни у структурі загального промислового експорту референтної 

групи. Це вказує на те, що країна ефективніше використовує свої порівняльні 

переваги у створені доданої вартості з опорою на місцеві ресурси, втілюючи її в 

експортоорієнтовані товари. 

У розрахунках авторського показника у формулі 1 застосовано 

статистику бази даних Trade in Value Added (TiVA database) ОЕСР [5], зокрема, 

для ijEXGR_DVA : індикатор EXGR_DVA: Domestic value added content of gross 

exports, індустрія – D21: Pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical 
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products. Референтною групою обрано країни ЄС27. Результати розрахунків 

свідчать про наступне. 

Коефіцієнт EVA виявив наявність порівняльних переваг 10 країн ЄС27 в 

експорті товарі фармацевтики у 1995 р. Але до 2018 р. Болгарія, Італія, 

Франція, Хорватія та Швеція скоротили обсяги внутрішньої доданої вартості 

галузі, втіленої в експорті її товарів, наростивши вміст іноземних компонентів, 

що призвело до втрати ними позицій (Рис.1, авторські розрахунки формули (1) 

за даними [5]). Лише 6 країн – Ірландія, Данія, Бельгія, Словенія, Мальта 

зберегли, а Кіпр наростив порівняльні переваги у втіленні внутрішньої доданої 

вартості в експорті на фоні інших країн ЄС27. 

 
Рис.1 Коефіцієнт EVA фармацевтики у 1995 р. та 2018 р. за країнами 

ЄС27  

Відповідно до отриманих результатів (Рис.1, авторські розрахунки 

формули (1) за даними [5]), сьогодні у ЄС27 сформувалося вузьке коло 

беззаперечних лідерів в частині спеціалізації та порівняльних переваг у 

фармацевтиці на фоні інших галузей промисловості: Бельгія, Кіпр, Данія, 

Ірландія, Мальта та Словенія. Узагальнюючи викладене вище можна сказали, 

що напередодні кризових явищ в економіці, викликаних пандемією, та змін 

європейської політики щодо зменшення уразливості та зовнішньої торговельної 

залежності, вказані шість країн ЄС27 вирізнялися за спеціалізацією 

промисловості та здатністю фармацевтики отримати вищу додану вартість (з 
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опорою на місцеві ресурси) порівняно зі значеннями показників референтної 

групи. 

Висновки. Як показало дослідження, нова промислова політика ЄС та 

країн-членів щодо фармацевтики та ухвалення низки стратегічних документів 

передбачають запровадження механізмів з усунення наслідків стратегії 

делокалізації та зменшення залежності від офшорного виробництва як АФІ 

(активні фармацевтичні інгредієнти), так і готових ліків. Сформований автором 

інструментарій оцінки змін спеціалізації й переваг розміщення певних 

індустрій у країнах ЄС, що спирається на введенні у науковий обіг показника 

EVA – коефіцієнт порівняльних переваг у втіленні внутрішньої доданої 

вартості в експорті, дозволяє оцінити положення галузей промисловості країни 

на фоні референтної групи, розширюючи межі традиційного поняття "виявлені 

порівняльні переваги". Хоча в статистичному інструментарії аналізу позицій 

країн у світовій системі господарювання залишаються невирішеними багато 

питань, застосування авторського доробку дозволить виявити зміни у 

спеціалізації та нарощуванні конкурентних преваг галузей за рахунок 

збільшення місцевої доданої вартості. Розрахунок індикаторів EVA для 

фармацевтики за підсумками перших 3-х років реалізацій нової політики ЄС 

щодо релокації виробництва та порівняльний аналіз даних 2023 р. із 2018 р., 

розглядаються автором як напрями подальших досліджень. Разом з тим, 

запропонований авторський підхід доцільно використовувати при оцінці не 

лише фармацевтики, а й інших високотехнологічних індустрій. 
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ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ В КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОМУ 

АСПЕКТІ 

У більшості демократичних країн світу правосуддя здійснюється на 

основі загальновизнаних принципів, які й характеризують правову державу. 

Один з основних таких принципів – принцип презумпції невинуватості, який є 

основоположною конституційною засадою кримінального процесу. 

Вважається, що вперше юридичне закріплення презумпції невинуватості 

було у французькій Декларації прав  людини та громадянина (1789 р.) і 

сформульована таким чином: «Оскільки  кожна  людина припускається 

невинуватою, доки її не оголосять винуватою (судом), то у разі необхідності її 

арешту будь-яка надмірна строгість, не зумовлена необхідністю, повинна 

суворо каратися законом. При чому Томас Пейн, коментуючи припис 

http://gesd.free.fr/johnson514.pdf
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французької Декларації прав людини, зауважував, що на даному принципі слід 

будувати закони [1]. 

Презумпція невинуватості знайшла своє відображення в Основному 

Законі України, і хоча самого терміну «презумпція невинуватості» Конституція 

України не надає, усе ж у ст. 62 закріплений її зміст «особа вважається 

невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 

покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 

обвинувальним вироком суду». 

Відповідно до пункту п’ятого Рішення Конституційного Суду України 

№1-рп/19 від 26.02.2019 року презумпція невинуватості є важливою гарантією 

дотримання прав особи та обов’язковою складовою справедливого судового 

розгляду. Конституційний Суд України зауважив, що елементом принципу 

презумпції невинуватості є принцип in dubio pro reo, згідно з яким при 

оцінюванні доказів усі сумніви щодо вини особи тлумачиться на користь її 

невинуватості [2]. 

Існує думка, що стаття є спеціальною правовою нормою, яка зберігає 

свою дію лише у сфері кримінального судочинства. Не погоджуючись з цим 

зазначаємо, що зміст ст. 32 Конституції України, на нашу думку, є набагато 

ширшим, а тому тлумачити до букви закону не зовсім доречно. Коментована 

стаття підлягає застосування в усіх випадках, коли державні органи 

здійснюється доказування винуватості особи у скоєнні протиправного діяння, 

обґрунтовуючи питання про застосування юридичної відповідальності. 

Г.Ю. Юдківська стверджує, що презумпція невинуватості – це 

міжгалузевий принцип, який діє у тих галузях права, котрі визначають 

процедуру встановлення винуватості особи у скоєнні правопорушення та 

залучення її до юридичної відповідальності. Дослідниця зазначає, що, оскільки 

у процесі і кримінального, й адміністративного, і дисциплінарного 

провадження здійснюється доказування винуватості особи у скоєнні 

протиправного діяння, то, відповідно, обґрунтовується питання застосування до 

винуватого відповідної юридичної санкції [3]. 
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Презумпція невинуватості особи передбачає, що обов’язок доведення 

вини особи покладається на державу [2]., проте її не застосовують у відносинах, 

де існує юридична рівність сторін, наприклад в рамках цивільно-правової 

відповідальності. ЄСПЛ у справі «Флешнер проти Німеччини» дійшов до 

висновку, що попри те, що стосовно особи суд не ухвалював обвинувального 

вироку, закривши провадження, покладання на цю особу цивільно-правової 

відповідальності не становило порушення ст. 6§2 (презумпція невинуватості) 

Конвенції. 

Конституційний Суд України підтвердив принцип «дружнього ставлення 

до міжнародного права», яким враховуються рішення ЄСПЛ в ході 

інтерпретації положень, що стосуються конституційних прав та свобод. Згідно з 

практикою ЄСПЛ презумпція невинуватості є одним із компонентів 

справедливого судового розгляду кримінальної справи та вказує, що п. 2 ст. 6 

Конвенції не забороняє і не перешкоджає уповноваженим особам інформувати 

громадськість про справи, щодо яких проводиться слідство та розгляд судом. У 

справах «Bohmer v. Germany», «Pesa v. Croatia» та «Бондаренко проти України» 

зазначено, що заяви державних службовців щодо особи, обвинуваченої у 

вчиненні кримінального злочину, не повинні відображати думку про  вину такої 

особи до винесення рішення судом, а також звертає увагу на те, що порушення 

презумпції невинуватості може бути констатовано, навіть якщо не було 

зазначено імені особи, але за змістом зрозуміло щодо якої справи йде мова. 

В Україні презумпцію невинуватості найчастіше порушують у трьох 

випадках: при виголошенні публічних заяв політиками й прокурорами про 

чиюсь винуватість задовго до закінчення судового процесу, коли судове 

рішення, що не є обвинувальним вироком, відображає думку про винуватість 

особи, та під час затримання осіб, підозрюваних та/або обвинувачуваних у 

вчиненні злочину, і обранні щодо них запобіжного заходу [4, с. 47]. 

Отже, можна зробити висновок, що презумпція невинуватості гарантує 

захист осіб від необґрунтованого доказування вини посадовими особами, на 



116 

яких покладено такий обов’язок, а тому при оцінюванні доказів усі сумніви 

щодо вини особи тлумачаться на користь її невинуватості. 
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КІБЕРБЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СИТУАЦІЯ НА ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС 

Кібербезпека України: ситуація на теперішній час – це стан або процес 

захисту та відновлення комп’ютерних систем, мереж, пристроїв і програм від 

будь-якого типу кібератак . Кібератаки становлять дедалі складнішу та дедалі 

більшу небезпеку для захисту конфіденційних даних, оскільки зловмисники 
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використовують нові методи на основі соціальної інженерії та штучного 

інтелекту, щоб обійти традиційні засоби контролю безпеки даних [2, c.9]. 

Важливість дослідження питання кібербезпеки 

Кібербезпека вважається надзвичайно важливою, оскільки вона захищає 

всі категорії даних від крадіжки та пошкодження. До них можна віднести 

конфіденційні дані, ідентифікаційну інформацію, захищенню інформація про 

здоров’я, особисту інформацію, інтелектуальну власність, дані та державні та 

галузеві інформаційні системи. Без програми кібербезпеки будь-яка організація 

не зможе захистити себе від кампаній з витоку даних, що робить її 

непереборною мішенню для кіберзлочинців. Широко поширена погана 

конфігурація хмарних служб у поєднанні з дедалі більш досвідченими 

кіберзлочинцями означає зростання ризику того, що організація постраждає від 

успішної кібератаки або витоку даних[2, с. 120]. 

Таким чином, керівники компаній більше не можуть покладатися лише на 

готові рішення кібербезпеки, такі як антивірусне програмне забезпечення та 

брандмауери, кіберзлочинці стають розумнішими, а їхня тактика стає більш 

стійкою до традиційних засобів кіберзахисту. Важливо охоплювати всі сфери 

кібербезпеки, щоб залишатися добре захищеними, адже кіберзагрози можуть 

надходити з будь-якого рівня організації. На робочих місцях має бути 

проведено навчання з питань кібербезпеки, щоб ознайомити персонал із 

поширеними кіберзагрозами, такими як шахрайство соціальної інженерії, 

фішинг, атаки програм-вимагачів та інше шкідливе програмне забезпечення, 

призначене для викрадення інтелектуальної власності чи особистих даних. 

Поширення витоку даних означає, що кібербезпека актуальна не лише для 

суворо регульованих галузей, як-от охорона здоров’я. Навіть малі підприємства 

ризикують зазнати непоправної шкоди репутації внаслідок витоку даних. 

Досвід України щодо кібератак 

Розглядаючи сучасний стан розвитку кібербезпеки в Україні, слід сказати, 

що у нашій країні останнім часом питання кібербезпеки все більше набирає 

обертів та стає як ніколи актуальним. У відповідь на масштабні атаки на свою 
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критичну інфраструктуру в останні роки у 2016 році Україна прийняла 

Національну стратегію кібербезпеки та робить кроки в її реалізації[3]. 

Створення Національного координаційного центру з кібербезпеки у 2016 році 

та запропоноване оновлення законодавства про кіберзлочинність відповідно до 

вимог Будапештської конвенції та найкращої практики, зокрема щодо 

постачальників Інтернет-послуг, є двома основними кроками на шляху 

підвищення кіберстійкості країни. Ця діяльність доповнюється тісною 

співпрацею з міжнародними партнерами в кіберсфері, зокрема щодо 

кіберзлочинності, кіберзлочинності та кіберзахисту. 

Зростаюча цифровізація послуг і залежність від Інтернету спричинили 

еволюцію кіберпростору, також створивши значні проблеми безпеці для урядів 

у всьому світі щодо правопорушень проти комп’ютерних систем і за 

допомогою них. В Україні це найбільш яскраво продемонстрували масштабні 

кібератаки на українські енергокомпанії ще в грудні 2015 року після атак на 

головні українські телеканали. Ці інциденти вписуються в загальну тенденцію, 

яку Україна спостерігає за останні роки, де посилюється використання 

розподілених атак на відмову в обслуговуванні, а також уразливості нульового 

дня, які використовуються для проникнення та компрометації критичної 

інфраструктури. Аналіз ландшафту загроз також вказує на цілеспрямовані 

атаки на дипломатів, правоохоронні органи, захисників, державні підприємства, 

засоби масової інформації, а також на політиків і громадських діячів, а також на 

кампанії дезінформації в Інтернеті з метою впливу на «фізичний» світ. Вплив 

цих атак може бути значним, оскільки вони можуть пошкодити критичну 

інфраструктуру та перешкодити ефективному функціонуванню національних 

органів влади. Інформаційно-психологічна війна спрямована на дискредитацію 

державної влади та створює умови для дестабілізації суспільно-політичної 

ситуації. 

У травні 2020 року USAID розпочало чотирирічну програму 

«Кібербезпека для критичної інфраструктури в Україні» вартістю 38 мільйонів 

доларів США, спрямовану на посилення кіберготовності України та захисту 
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критичної інфраструктури шляхом надання допомоги в трьох ключових 

напрямках: 

1) посилення сприятливого середовища для кібербезпеки; 

2) розвиток кадрів з кібербезпеки в Україні; 

3) створення стійкої індустрії кібербезпеки [4, c. 111]. 

Діяльність покращує продукти та послуги з кібербезпеки за рахунок 

розширення співпраці між державним і приватним секторами та розширює 

ринкові можливості для українських компаній з кібербезпеки, відкриваючи 

доступ до капіталу та нових місцевих і міжнародних ринків. Діяльність має 

сильний компонент для створення кіберстійкості енергетичного сектору 

України. 

Ситуаційний центр кібербезпеки 

Основними пріоритетами діяльності СБУ являється наступне: 

- Протидія кіберрозвідкам іноземних держав; 

- Боротьба з кібертероризмом і кібершпигунством; 

- Проведення контррозвідувальних та оперативних розшуків; 

- Запобігання спробам підриву ситуації в Україні шляхом 

інформаційних атак [3]. 

З погляду на теперішню ситуацію, яка склалася в Україні, кібербезпека є 

важливою лінією фронту, оскільки Україна захищає свою безпеку, незалежність 

і демократію від агресії Росії. В останні роки USAID зробило значні інвестиції в 

здатність України реагувати та відновлюватися після кібератак з боку Росії, 

включаючи атаки, спрямовані проти уряду України та операторів критичної 

інфраструктури. Допомога USAID у сфері кібербезпеки є частиною наших 

загальних зусиль, спрямованих на посилення стійкості України до агресії Росії 

та сприяння економічному зростанню та ефективному демократичному 

врядуванню[1]. Програми зміцнюють спроможність урядових установ, 

міністерств і парламентських комітетів; сприяє забезпеченню демократичних 

виборів; а також підвищує обізнаність громадянського суспільства, приватного 

сектору та широкої громадськості про важливість кібербезпеки. 
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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця діяльність 

фінансувала технічних експертів для надання практичної підтримки основним 

постачальникам послуг в українському уряді, включаючи державні міністерства 

та операторів критичної інфраструктури, для виявлення зловмисного 

програмного забезпечення та відновлення систем після інциденту. Ця 

підтримка базується на довгостроковій підтримці USAID, спрямованій на 

підвищення кіберстійкості регіональних комунальних підприємств, зокрема в 

енергетичному секторі. На тлі російського вторгнення USAID також надав 

понад 6750 пристроїв екстреного зв’язку, включаючи супутникові телефони та 

термінали даних, постачальникам основних послуг, урядовцям і операторам 

критичної інфраструктури в таких ключових секторах, як енергетика та 

телекомунікації [1]. 

Оскільки Україна є таким популярним напрямком аутсорсингу, багато 

окремих компаній приділяють велику увагу захисту даних клієнтів та 

інтелектуальної власності. Насправді служба підтримки Mindy змогла значно 

вирости за останні п’ять років, оскільки нам вдалося завоювати та зберегти 

довіру наших клієнтів. Багато інших провідних аутсорсингових компаній в 

Україні також впроваджують заходи та стандарти для захисту даних та іншої 

інформації від витоку. 

Отже, можна стверджувати, що розгляд питання кібербезпеки зараз 

надзвичайно актуальне та важливе. Україна має підтримку з боку міжнародних 

країн, компаній та організацій стосовно цього питання та робить все можливе, 

аби створити надійну систему для унеможливлення та попередження атак з 

інформаційного простору, захищаючи всі категорії даних. Кібербезпека наразі є 

і в майбутньому буде важливим центром для обговорення та удосконалення 

прийняття рішень, адже організації використовують ризик кібербезпеки як 

основний визначальний фактор у проведенні операцій із третіми сторонами та 

бізнес-залученнях. А ця практика захисту даних буде активно 

використовуватися як окремими особами так і підприємствами для захисту від 
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несанкціонованого доступу до центрів обробки даних та інших 

комп’ютеризованих систем. 
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ВАЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ 

Анотація: Соціально-економічний розвиток суспільства 21 століття 

спричинив до активного розвитку туристичні галузі. За даними Всесвітньої 

туристичної організації ООН (UNWTO) у 2019 році зафіксовано 1,5 мільярдів 
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міжнародних туристів. Статистичні дані дають змогу називати туризм надійним 

і сталим сектором світової економіки [3]. 

Україна – це держава з багатою історичною і культурною спадщиною. 

Країна відома на весь світ мальовничою природою, родючими землями, 

архітектурними пам’ятками, смачною їжею та волелюбністю українського 

народу. Краса України приваблює різних туристів, та чи може сфера туризму 

забезпечити всі необхідні потреби для рівності всіх відвідувачів? 

Туристичні послуги є затребуваними, бо кожна людина має право на 

відпочинок. Проте частина суспільства не завжди може отримати рівні послуги 

через певні обмеження, пов'язані зі здоров'ям. Тому ці тези мають на меті 

акцентувати увагу на розвиток інклюзивного туризму в Україні. Цей вид 

туризму є затребуваним, бо слугує не тільки як метод відпочинку, але також є 

реабілітацією, особливо для громадян та захисників нашої держави, які 

постраждали від війни. 

Ключові слова: інклюзивний туризм, туристична діяьність, люди з 

інвалідністю, реабілітація. 

Україна є регіоном активної туристичної діяльності. За 2019 рік 

український кордон перетнуло понад 102 мільйони людей, як повідомляють у 

Держприкордонслужбі. За підсумками 2018 року в Україні побувало 14,2 

мільйона іноземних туристів, повідомляють у Міністерстві економічного 

розвитку та торгівлі. За рік надходження до бюджетів всіх рівнів від 

туристичної галузі зросли на 21%, до 4,2 мільярда гривень [5]. Українці та 

іноземні туристи відвідують міста, проте особливо популярним є активний 

відпочинок: сходження в гори у Карпатах, скелі Криму, морські регіони, річки 

та озера. 

На ринку нашої держави працюють агенції та туроператори, які детально 

аналізують, прогнозують і планують подорожі для туристів. При організації 

операторами подорожей, особливу увагу необхідно звернути на стан здоров'я 

туриста, особливо, якщо це людина з інвалідністю [2]. Конституція України 

гарантує, що право на відпочинок має кожен громадянин ст. 45[1]. Також 
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Конвенція про права осіб з інвалідністю (стаття 30 «Участь у культурному 

житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом»). Мета цієї 

Конвенції полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного й рівного 

здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних 

свобод, а також у заохоченні підтримки притаманної їм достоїнства. До осіб з 

інвалідністю належать особи зі стійкими фізичними, психічними, 

інтелектуальними або сенсорними порушеннями, які при взаємодії з різними 

бар'єрами можуть заважати їхній повній та ефективній участі в житті 

суспільства нарівні з іншими [6]. 

Інклюзивний туризм для осіб з інвалідністю – це сучасний вид туризму, 

який дозволяє включати у туристичну діяльність будь-яку людину, незалежно 

від її фізичних можливостей, з урахуванням особливостей її фізично-

психологічного стану [6]. 

Туристична пропозиція вважається інклюзивною, якщо нею однаково 

може скористатися незрячий, літня людина, батьки з маленькими дітьми та інші 

люди з фізичними, ментальними та соціальними потребами. Також люди з 

інвалідністю повинні мати можливість подорожувати незалежно та з почуттям 

власної гідності. 

Потреби подорожуючих впливають на якість подорожі та вимагають 

своєчасної, правильної реакції туристичного оператора на стан здоров'я 

туристів. Для вирішення цих проблем взаємодіють усі учасники індустрії: 

туроператори, екскурсоводи, менеджери готелів та ресторанів, перевізники. 

Перед поїздкою ми спочатку вивчаємо інформацію про країну або місто. 

Їдемо туди, перебуваємо якийсь час там, відвідуємо музеї, магазини, ходимо на 

пляж, у гори та в інші місця, і повертаємося додому. Якщо якась послуга не 

надається через недоступність, то тоді подорож перестає бути відпочинком чи 

реабілітацією. Ви комфортно добралися літаком чи машиною, але якщо, крім 

готелю, ви нікуди не зможете вийти, то відпочинок зіпсований. У цьому 

ланцюжку важливі обслуговування та допомога. Якщо об'єкт туризму 

відкритий для всіх, то керівництво повинно бути готове допомогти людям з 
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їхніми персональними запитами. Наприклад,  якщо під час екскурсії  у людини 

в інвалідному візочку пробило колесо, то для неї екскурсія закінчується. 

Туристична агенція, екскурсовод або музейний працівник повинні мати 

додаткові інструкції, як діяти в подібній ситуації. 

Персонал туристичної галузі повинен креативно підійти до бізнесу, 

переглянути традиційне ставлення до своїх послуг. Також, можливо, на 

трудовому ринку з'являться нові професії в туристичній сфері. 

Сьогодні в Україні гостро постає питання реабілітації людей з 

інвалідністю – учасників та постраждалих в АТО, на війні в Україні. Основне 

завдання держави стосовно людини з інвалідністю – надати можливість 

повного або часткового відновлення здатностей до побутової, суспільної та 

професійної діяльності [4]. За таких обставин «інклюзивний туризм» створює 

умови для реструктуризації культури суспільства, його правил і норм 

поведінки, прийняття всіх сторін життя й особистих відмінностей та потреб 

осіб з інвалідністю за рахунок тісних, плідних відносин суспільства. 

Висновок: Отже, резюмуємо, що розвиток інклюзивного туризму є дуже 

важливим напрямком у туристичній галузі. Держава зобов'язана створювати 

умови для розвитку інклюзивного туризму, оскільки станом на 01 січня 2020 

року в Україні 2,7 млн. осіб мають інвалідність, у тому числі 222,3 тис. осіб з I 

групою інвалідності, 900,8 тис. осіб з II групою інвалідності, 1416,0 тис. осіб з 

III групою інвалідності та 163,9 тис. дітей з інвалідністю [7].  Інклюзивний 

туризм є важливим складником туристичної галузі, що служить не тільки для 

відпочинку, а й для реабілітації осіб з інвалідністю, включно з пізнавальним 

процесом та можливістю повноцінної соціалізації. 

Громадяни з інвалідністю лише певною мірою залучені до всіх видів 

суспільного життя, відпочинку. Але наші прагнення до цивілізованого 

громадянського суспільства зобов’язують нас інтегрувати цю верству 

населення в загальну громаду.  
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В умовах збройної та інформаційної агресії рф проти України, 

економічної кризи, а також відсутності єдиного духовного стрижня в системі 

виховної роботи у молодіжному середовищі необхідною умовою патріотичного 

виховання на заняттях історії є формування позитивного образу України як 

могутньої незалежної держави з унікальною культурною спадщиною. 
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Цілі покоління українців були виховані в дусі відчуження від рідної землі 

та національного самозречення. Сьогодні єдиний шлях повернення державності 

– громадянсько-патріотичне виховання молоді. 

На сьогоднішній день державна політика України у сфері національно-

патріотичного виховання реалізується відповідно до положень Конституції 

України, Законів України «Про оборону України», «Про освіту», тощо. 

Найбільш ґрунтовно питання законодавчого унормування патріотичного 

виховання висвітлено у Законі України «Про оборону України». Так, у ст. 3 

цього Закону визначено, що підготовка держави до оборони в мирний час, 

поряд з іншим, включає такі складові, як військово-патріотичне виховання 

громадян України [1]. 

Наказом МОН від 06.06.2022 №527 затверджено Заходи щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 

2025 року, в якій визначено, що метою національно-патріотичного виховання є 

становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і 

демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, 

до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, 

досягнення високої культури взаємин, формування активної громадянської 

позиції, утвердження національної ідентичності громадян па основі духовно-

моральних цінностей Українського народу, національної самобутності [2]. 

Разом із тим, аналіз чинної нормативно-правової бази України у сфері 

національно-патріотичного виховання дозволяє стверджувати, що патріотичне 

виховання поки що не набуло вигляду цілісного законодавчо визначеного 

механізму системної і цілеспрямованої взаємодії органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, інститутів 

громадянського суспільства та громадян з формування у людини і громадянина 

високої національної свідомості, почуття відданості своїй Батьківщині. Так, у 

тексті Конституції України взагалі відсутні терміни «патріот» і «патріотизм». 

Закон України «Про освіту», який, мав би за логікою унормовувати 

патріотичне виховання дітей та молоді в якості одного з головних пріоритетів 
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діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина, визначати 

завдання, форми та методи такої діяльності, не приділяє належної уваги цьому 

важливому аспекту, і лише у одній своїй статті використовує термін 

«патріотизм». 

Тому, наразі, пріоритетним завданням сучасної системи освіти є 

створення ефективної системи патріотичного виховання сучасної молодої 

людини, спрямованої на формування національної самосвідомості, соціально-

політичної, правової культури. 

Цілі і завдання національної системи виховання досягаються насамперед 

через глибоке і всебічне оволодіння студентською молоддю змістом освіти, 

який має втілювати в собі національні та загальнолюдські цінності. Крім того, 

що на заняттях історії, перед нами постає завдання подати історичний матеріал, 

допомогти студентам засвоїти його, тут одночасно відбувається і виховний 

процес. 

Виховання студента як Громадянина націлене на становлення патріота, 

тобто людини з активною громадянською позицією, орієнтованої на 

демократичні цінності та свободи, здатної до захисту прав та виконання 

обов’язків громадянина, відображених у Конституції України. 

Завдання патріотичного виховання: 

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, 

Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та 

історичних святинь; 

- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування 

духовних та культурних надбань українського народу; 

- формування духовних цінностей українського патріота: почуття 

патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його 

історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне 

на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків 

культурної спадщини; 

- відновлення і вшанування національної пам'яті; 
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- утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі 

українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних 

Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від 

княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної 

республіки. Січових стрільців, Української повстанської армії до часів 

незалежності; 

- формування психологічної та фізичної готовності, молоді, до 

виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання 

національних 

- інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток 

мотивації молоді до державної та військової служби; 

- відродження та розвиток українського козацтва як важливої 

громадської сили військово-патріотичного виховання молоді; 

- створення умов для розвитку громадянської активності, 

професіоналізму, високої мотивації до праці як основи 

конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави; 

- сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, 

задоволення естетичних та культурних потреб особистості; 

- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, 

правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності; 

- створення умов для посилення патріотичної спрямованості 

телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій 

та явищ суспільного життя. [3] 

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза 

денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу 

іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і 

здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного 

виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі 

національних та європейських цінностей: 

- повага до національних символів ( Герба, Прапора, Гімну України); 
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- участь у громадсько-політичному житті країни; 

- повага до прав людини; 

- верховенство права; 

- толерантне ставлення до цінностей і переконань представників 

іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей; 

- рівність усіх перед законом; 

- готовність захищати суверенітет та територіальну цілісність 

України. 

Історія України, її державність – це не тільки події, а й історичні постаті. 

На прикладах життя, діяльності і боротьби за державу українських князів, 

козацтва, видатних гетьманів Б.Хмельницького, І.Мазепи, П.Орлика, цілого 

українського народу і його найкращих представників – Т.Шевченка, 

В.Винниченка, М.Міхновського, М.Грушевського, С.Петлюри, С.Бандери, 

Р.Шухевича. висвітлюється національна гідність українського народу, його 

прагнення мати власну державу. 

Стрижневим моментом системи формування патріотичних якостей 

повинні стати історичні традиції перемог українського воїнства, самопожертва 

в ім’я захисту Батьківщини. Знання і дотримання традицій народу не можливе 

без хорошого знання історії Вітчизни, а саме: доби Русі-України, доби 

Козаччини, Другої світової війни, ОУН-УПА. Особливого значення набуває 

ознайомлення з історією героїчної боротьби українського народу за державну 

незалежність протягом свого історичного шляху, зокрема, у ХХ-ХХІ століттях 

це дисидентський рух, студентська Революція на граніті, Помаранчева 

революція, Революція Гідності. 

Особливими мають стати заняття, присвячені Революції Гідності  та 

російській агресії, яка продемонстрували готовність молодого покоління 

відстоювати національні цінності, українську державність, орієнтацію на 

фундаментальні орієнтири світової цивілізації. Завдяки базовим цивілізаційним 

цінностям вдалося  розмежувати світ диктаторських цінностей євразійства і 

загальнолюдських цінностей Європи. Живим прикладом мужності і героїзму є 
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захисники України, що боронили країну в минулому і зараз обороняють нашу 

державу від російської агресії. 

Велика увага на заняттях історії має бути звернена на вивчення героїчної 

історії рідного краю, проведення виховних заходів, відзначення знаменних, 

пам’ятних дат, історико-краєзнавчих екскурсій, організація та проведення 

патріотичних флешмобів, активна волонтерська діяльність на користь ЗСУ, що 

є беззаперечною запорукою формування патріотизму до рідної землі. 

Навчання на заняттях історії спрямовує на творчий саморозвиток 

особистості, розвиває чуттєво-емоційні здібності, такі необхідні для 

формування гідного громадянина своєї держави. Тому важливе значення 

відіграє духовно-моральний аспект у викладанні історії. 

Великий вплив на формування громадянської позиції відіграє ідея, що 

українці – це мирна нація, яка не переслідує ніяких загарбницьких цілей. Це 

викликає почуття національної гордості. Образ Української держави в 

свідомості стає вагомішим, студенти пишаються культурними й 

інтелектуальними здобутками, яких досягла українська нація. 

Наша національна історія має духовну основу. Тому заняття історії тісно 

пов’язую зі знаннями, здобутими під час вивчення інших дисциплін, зокрема 

української літератури і мови, основ правознавства, громадянської освіти, 

Захисту України. 

Національна свідомість студентської молоді формується шляхом 

переконання у тому, що вони – не пасивний матеріал, а творці нашої держави, 

історії і повинні активно впливати на розбудову нашої Батьківщини у 

майбутній професійній діяльності.  

Не можна не погодитись зі словами М. Грушевського, який, 

наголошуючи на значенні історії для виховання патріотизму, бачив 

призначення історичної освіти в «служінні перемозі й закріпленні ідей і 

настроїв гуманності і демократизму. Історія рідного краю і рідної країни не 

перестане бути осередком історичного навчання, і наслідком того є культ рідної 

традиції, рідної сторони, культ моральних вартостей» [4, с.18]. 
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Видатний український педагог Г. Ващенко розглядав значення історії в 

контексті прищеплення виховного ідеалу, що витримав випробування часом і 

відповідною психологією народу, тобто національного ідеалу [5, с.8]. 

Таким чином, процес навчання історії поєднує в собі освітню, 

розвивальну і виховну функції, які повинні бути нероздільними. 

Специфіка історії, як суспільної дисципліни, полягає в тому, що вона 

містить у собі великий потенціал для формування соціального усвідомлення 

студентів, залучаючи їх до системи цінностей, норм і відносин суспільства. 

Вона дає можливість надбати соціальний досвід, на підставі чого відбувається 

формування певних соціальних якостей і рис. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства найактуальнішим є 

саме національний аспект соціалізації особистості, свідоме віднесення себе до 

української нації, відчуття себе її частиною, підготовка до свідомої активної 

участі в житті української держави. 

На заняттях історії важливо здійснювати виховання патріотизму, гідності 

та честі в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських цінностей, 

утвердження ідеалів гуманізму, демократії, добра й справедливості. 

Стійка громадянська позиція виконує важливу роль у підвищенні моралі 

особистості, стимулює доброзичливість і милосердя, співпереживання в біді і 

горі інших людей-співвітчизників, представників як своєї, так і інших 

національностей. Сформована громадянська позиція стимулює глибоку любов 

до людей, професії, Батьківщини. 

Отже, патріотизм та громадянська позиція складає найважливішу 

ціннісну основу будь-якого демократичного суспільства і виступає суттєвим 

внутрішнім мотивом для саморозвитку і розкриття всіх потенціальних 

соціальних можливостей в духовній, економічній і соціальних сферах життя 

суспільства. Тому мета вивчення історії на сучасному етапі – виховати молодь 

гуманною, творчою, відповідальною, з активною життєвою позицією, яка могла 

б з почуттям власної гідності, відстоювати інтереси Української держави.  
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ПОСТМОДЕРНІСТИЧНОМУ РОМАНІ «ГОЛОВА ЯКОВА» ЛЮБКА 

ДЕРЕША 

Протягом двох останніх тисячоліть європейська культура була 

спрямована переважно на розвиток розуму і духу, раціонально-теоретичних і 

душевно-психологічних здібностей людини і, як наслідок, зменшилася 

значимість проблематики людського тіла, місця і ролі феномену тілесності. 
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Проте в європейській культурі з ХХ століття й по-сьогодення поряд з 

природними науками поняття «тілесність» стає об’єктом аналізу багатьох 

гуманітарних дисциплін (культурологія, соціологія, психологія та інші), які 

висвітлюють та інтерпретують багатоаспектність феномену тілесності людини. 

Згідно з постмодерністським трактуванням у тілесності немає нічого 

спільного з власне тілом або образом тіла. Тобто, це тіло без образу, в якому 

ніщо не репрезентовано. Р. Барт писав про це поняття наступне: «Що ж це за 

тіло? Адже у нас їх декілька; насамперед це тіло, з яким мають справу анатоми і 

фізіологи, - тіло, що досліджується і описується наукою; таке тіло є ніщо інше, 

як текст, яким він постає для граматиків, критиків, коментаторів. Тим часом у 

нас є й інше тіло – тіло як джерело насолоди» [2, с. 67]. 

Моріс Мерло-Понті (1908–1961) пише, що тіло є виразом існування 

людини так само, як мова є виразом думки. «Мова тіла» розповідає про 

людське існування. Отже, наше тіло, є дзеркалом нашого буття. Слово «тіло», 

таке близьке і звичне кожному з нас, на думку філософа, в уявленнях людини 

має цілий ряд смислів, які слід відрізняти: 

1. «Тіло як об’єкт» – це коли ми говоримо про нього, як про «шматок 

м’яса», як біолого-фізіологічно-хімічний механізм. 

2. «Образ тіла» – образ абстрактного, «нічийого» тіла в нашій 

свідомості. 

3. «Моє тіло» – відчуття свого власного тіла. 

4. «Феноменальне тіло» – це тіло, що бореться з анатомічною 

формою, «з тілом як об’єктом». 

5. «Тіло-поріг» – відчуття обмежених можливостей власного тіла, 

усвідомлення того, що наші фізичні можливості небезмежні. 

6. «Плоть» – одухотворене тіло. 

У сучасній гуманітарній думці популярною є ідея про те, що «ані тіло, ані 

душа не володіють певною мірою статусом автономності, первинності чи 

суверенності, тіло – одухотворене, а душа тілесна», хоча «тілоцентризм» 

вважається визначальною рисою масової культури [8, с. 123]. Отож, кожна 
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культурна епоха дає свою рецептивну модель тілесного / духовного. 

Літературне покоління 1920-х років презентувало оригінальну художню 

концепцію тіла й духу. Літературознавці (Л. Бойко, С. Лущій, В. Мельник, Раїса 

Мовчан та ін.) підкреслювали, що письменники 1920-х років, зокрема члени 

літературного угруповання „Ланка” (МАРС) (Б. Антоненко-Давидович, М. 

Галич, Г. Косинка, Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Є. Плужник), розуміли 

людину як поле битви духу і тіла, світла і пітьми тощо. На думку сучасних 

дослідників, тілесність представляє собою ту «золоту середину», де душа й тіло 

досягають діалектичного поєднання, не придушують одне одного [8, с. 123]. 

Роман «Голова Якова» Любка Дереша – це новий крок у творчості 

письменника, саме він зламав усі стереотипи і відкрив новий етап не тільки у 

творчості молодого автора, а й в українській літературі доби постмодернізму. 

Твір сповнений філософського підтексту, має елементи парадоксального 

гумору, сюжетної вигадливості, інтелектуальної гри, містичної візії та їдкої 

самоіронії – все це дало змогу віднайти художні особливості, глибше і ширше 

дослідити композицію, проблематику, характери головних героїв. 

У романі «Голова Якова» яскраво присутній світ жіноцтва. Тілесний світ 

жіноцтва яскраво вибудовує сюжет твору та має тілесні гендерні прояви.  

Перший жіночий образ, який введено до тексту - Майя: «Ця історія почалася на 

екрані – екрані мобільного телефону. З екрана дивилася Майя. Її рот манив. 

Вилиці високі. Очі імлисті» [5, с.11]. Майя – сучасна дівчина, яка є воїтелькою 

із стереотипами, які склались у нашому суспільстві. Слідом за Майєю постає 

образ незвичайної жінки – Ірени: «Вона була з Осло. Вивчала в Парижі 

архітектуру і збирала у Львові матеріали для кандидатської роботи з системи 

моди. Носила короткі зачіски, малювала губи темно-бордовим, мала зелені очі, 

невеликі, всіяні ластовинням груди» [5, с.48]. Ірена посідала найважливіше  

місце у житті головного героя. Вона – дівчина, у котрій втілені риси жінки-

страдниці, мучениці через нещасливе кохання. Ірена – сучасна дівчина, яка 

реалізовується, здобуває освіту, самостверджується як особистість, проте вона 
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обрала для себе стосунки, які згубили її, героїня покірна долі, мовчки зносить 

усі знущання Якова. 

Сама історія розповідає про вкрай талановитого композитора Якова. 

Психологізм образу досягається глибокими роздумами Якова, внутрішніми 

монологами. Вони насичені, містять у собі моральні, філософські, викривально-

оціночні складові. Внутрішній монолог Якова виражений у формі прямої мови: 

«Прокидайся, це я, твій страшний розум! Твоє Соль Іпсе! Твоє Чорне Сонце 

пустелі! Ти чуєш мене? Прокидайся! [5, с. 115-116]. У бінарній опозиції 

«свій/чужий» чоловік Яків посідає позицію чужого, не знаходячи собі місця 

біля близьких для себе людей. 

Одним із найяскравіших персонажів роману є Матвій, рідний брат Якова: 

«Матвію, найстаршому, тридцять вісім. Мама піймала Матвія у своє черево, 

коли їй заледве виповнилося сімнадцять.» [5, с.32]. Матвій – це тип 

особистості, для якої характерні домінування чоловічої влади над жінками і 

підлеглими чоловіками, культ фізичної сили, схильність до насильства, 

емоційна невиразність і висока змагальність. 

Любко Дереш неодноразово звертається до образу жінки, яка у романі 

позбавлена якихось надзвичайних ідеалізацій, вона – далеко не свята, вона 

належить до жінок, які заперечують стереотипи жіночої поведінки, ролі у 

суспільстві, сформовані патріархальною традицією, вона – жінка-страдниця, 

мучениця через нещасливе кохання, вона – жінка-романтик, що живе за 

законами свого часу. Отже, образи героїнь містять у собі певні протиріччя: 

вони і горді, і сильні, самодостатні та ерудовані, мудрі, жінки-спокусниці, 

водночас не впевнені в собі, одинокі та розгублені, романтичні. Щодо 

чоловічих образів, у романі зображено чоловіків, які не докладають зусиль, аби 

зайняти позицію гегемонії через нестачу сил або бажання, які домінують над 

жінками, схильні до насильства, емоційної невиразності і високої змагальності. 

Без сумніву в романі Любка Дереша «Голова Якова» переважають образи 

сучасні та модернізовані. 
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Отже, тіло – феномен буття, що фіксує існування людини у світі через 

сприйняття, просторовість, моторність, темпоральність. Тіло відіграє вагому 

роль і в художніх текстах: виступає ґендерним маркером, сприяє усвідомленню 

власного «я», експлікує його зв’язок зі світом тощо. 
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Сучасні дипломатичні відносини між Литвою та Китайською Народною 

Республікою були офіційно встановлені 14 вересня 1991 року після офіційного 
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відновлення незалежності Литви. В 1992 році було відкрите посольство КНР в 

Литві, а в 1995 році посольство Литви в КНР. 

Починаючи з 2019-2020 років відносини між КНР та Литвою починають 

погіршуватися. Литва критикує політику Китаю щодо прав людей. В червні 

2020 року Литва відкрито виступила проти закону про національну безпеку 

Гонконгу у заяві, оприлюдненій Радою ООН з прав людини. Пізніше, в травні 

2021 року, Сейм Литви ухвалив резолюцію, яка визнала геноцид уйгурів і 

закликала уряд КНР скасувати закон про національну безпеку Гонконгу. 19 

листопада 2021 року група депутатів Сейму Литви опублікувала офіційний 

лист, у якому закликала Литву відмовитися від участі у зимових Олімпійських 

іграх 2022 року через систематичні порушення прав людини в Китаї. 

У 2021 році виповнилося 30 років з дня встановлення дипломатичних 

відносин між Китаєм і Литвою. Замість пам’ятних заходів двосторонні 

відносини швидко впали до рівня, який рідко можна побачити у зовнішній 

політиці обох країн після закінчення холодної війни [1]. 

Різке погіршення відносин між Литвою і Китаєм почалося після відкриття 

у Вільнюсі офіційного представництва Тайваню. Пекін, який вважає Тайвань 

своєю територією, побачив у цьому втручання у внутрішні справи, висловив 

протест Вільнюсу, відкликав свого посла і запропонував зробити те ж саме 

Литві. Уряд КНР 21 листопада 2021 року прийняв рішення знизити 

дипломатичні відносини з Литвою до рівня повіреного у справах, а кількома 

днями пізніше змінив статус китайської дипмісії у Вільнюсі з посольства на 

представництво КНР [2]. 

Крім того, Пекін задіяв економічні важелі тиску на Вільнюс: призупинив 

вантажні залізничні перевезення до Литви, зменшив кредитний ліміт для 

працюючих на китайському ринку литовських підприємств. 

Проте на цьому Пекін не зупинився. Китай розпочав бойкот європейських 

компаній, які мають виробничі потужності в Латвії. Зокрема, влада КНР почала 

тиснути на фірму Continental – одного зі світових лідерів на ринку 

автомобільних шин і компонентів для автопрому, що має виробничі 
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майданчики у 58 країнах. Крім того, за даними іноземних ЗМІ такі санкції тією 

чи іншою мірою торкнулися понад десятка німецьких фірм, головним чином з 

автомобільної галузі та аграрної сфери. Литві також важко тепер розраховувати 

на китайські інвестиції. Але втрачаючи ці гроші, Вільнюс здобуває підтримку 

США та союзників по НАТО. З огляду на близькість РФ балтійські політики 

зараз цінують такий союз більше. 

Натомість у Євросоюзі наголошують, що торговельний бойкот Китаю 

проти Литви має наслідки для всього ЄС, що провокує значне погіршення 

відносин між Європейським Союзом та Китаєм. 

Втім, потенційні втрати Литви наразі є не дуже значними. Коли конфлікт 

тільки починався, Китай посідав 25-й рядок у литовському експорті та дев’ятий 

в імпорті. Цей обсяг, із слів литовських політиків, можна замінити на 

співпрацю з Тайванем [3]. 

У торговому конфлікті з КНР Литва може впевнено розраховувати на 

підтримку Тайваню. Тайвань створює інвестиційний фонд у 200 млн USD, що 

має на меті вкладати кошти в литовську промисловість, а це стратегічно 

важливо для розвитку Литви та Тайваню. Найбільш перспективними для 

інвестицій є галузі високих технологій. Перші інвестиції мали б надійти уже 

наприкінці 2022 року. 

Європейський Союз порушив справу у СОТ проти Китаю за 

дискримінаційну торговельну політику проти Литви. У Єврокомісії пояснили, 

що ЄС вдався до процедури врегулювання суперечок, оскільки розв’язати цю 

проблему на двосторонній основі не вдалося. В Єврокомісії заявили, що зібрали 

докази різних типів китайських обмежень. Зокрема, відмова розмитнити 

литовські товари, відхилення заявок на імпорт з Литви та тиск на компанії ЄС із 

вимогою вилучити литовські продукти зі своїх ланцюжків поставок під час 

експорту до Китаю [4]. 

12 серпня  2022р. КНР ввела санкції проти заступника міністра 

транспорту та комунікацій Литви після того, як вона відвідала Тайвань. Метою 

візиту литовської делегації було зміцнення стратегічної співпраці та ділових 
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зв'язків у передових секторах. Крім того, Китай у рамках оголошених санкцій 

заявив про припинення співпраці з Литвою у сфері міжнародних перевезень. 

МЗС Тайваню засудило дії Китаю. 

Отже, не маючи значної економічної залежності від Китаю, Литва має 

політичний простір для маневру. Крім того, вивчивши урок власної історії, 

литовці не мають особливих симпатій до комуністичних режимів. Свобода, 

демократія і права людини є цінностями, які відіграють особливу роль у 

зовнішній політиці Литви, відколи країна здобула незалежність від Москви. 

Однак, така необережна політика Литва щодо Китаю впливає на ЄС та у 

перспективі може призвести до ще гострішого протистояння. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ ПІД ОЗИМУ 

ПШЕНИЦЮ 

Основою високоякісних і стабільних урожаїв зернових колосових культур 

є високоякісне насіння, а високоякісне насіння можна отримати від здорових 

рослин, що забезпечені до того ж достатньою кількістю елементів живлення, 

вологи та світла [1]. 

Раціональне використання добрив під пшеницю озиму передбачає 

застосування їх з урахуванням родючості ґрунтів, попередників і сортових 

особливостей. Особливу значимість має спосіб внесення азотних добрив, тому 

що азотне живлення має бути оптимальним упродовж усіх етапів морфогенезу. 

Вченими доведено, що у ґрунтах України основним лімітуючим 

елементом живлення рослин є азот. Тому, зростання рівня забезпеченості 

азотом рослин пшениці озимої, особливо при районуванні сортів з підвищеною 

інтенсивністю продукційного процесу, призводить до практично лінійного 

збільшення врожайності. З іншого боку, істотний вплив на врожайність мають 

умови зволоження і специфіка формування фону патогенів. Вірогідність 

розвитку епіфітотій в агроценозах пшениці озимої посилюється при 

використанні інтенсивних сортів і, особливо, при збільшенні рівня 

забезпеченості рослин азотом, що сприяє збільшенню поліморфізму шкідливих 

популяцій мікроорганізмів. При цьому, зростання різноманітності шкідників і 

хвороб супроводжується підвищенням їх шкодочинності і агресивності [2]. 

Науковцями встановлено, що урожайність зерна пшениці озимої без 

внесення добрив як для сортів, так і для створених на їх основі сортосумішей 
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має середню або високу позитивну кореляційну залежність від довжини колосу 

і кількості колосків у колосі. За внесення азотних добрив кореляційна 

залежність між урожайністю, довжиною колосу і кількістю колосків у колосі 

набуває від'ємних значень [3]. 

На чорноземах глибоких малогумусних з високим вмістом рухомих форм 

фосфору та калію при вирощуванні насінницьких посівів пшениці озимої 

достатньо обмежуватись внесенням збалансованого удобрення по 60 кг діючої 

речовини. 

У дослідах при яких вивчався вплив різних способів основного обробітку 

ґрунту, добрив та попередників на урожайність сільськогосподарських культур 

і агрохімічні властивості ґрунту, визначено, що під дією добрив покращувалися 

агрохімічні показники ґрунту, зокрема підвищувався вміст рухомих форм азоту, 

фосфору і калію [4]. 

Весняне азотне підживлення пшениці озимої - потужний фактор, що 

впливає на біологічну і зернову продуктивність її агрофітоценозів. Терміни 

проведення весняного азотного підживлення, його дози і кратність 

визначаються агрометеорологічними умовами, станом посіву і забезпеченістю 

його рухомими формами азоту та інших елементів живлення в ґрунті на 

конкретному полі, а також технічною оснащеністю господарства [5]. 

Вчені відзначають, що додаткове підживлення рослин пшениці азотними 

добривами в період наливу зерна за умов достатнього волого забезпечення 

сприяє накопиченню більшої біомаси рослин, інтенсивності фотосинтезу та 

вмісту азоту, а старіння листків гальмується. Проте одночасно з цим 

зменшується інтенсивність ремобілізації азоту, тобто формування білка в 

зернівці за такої обробки відбувається, в основному, за рахунок поглинання 

азотистих речовин із добрив [6]. 

Для сортів високоінтенсивного типу характерним є посилене поглинання 

азоту з ґрунту в період молочно-воскової стиглості з подальшим 

транспортуванням його до зернівки. Проте для екстенсивних сортів майже весь 

азот зерна надходив від накопиченого у вегетативних органах до фази цвітіння. 
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Науковці зазначають, що основна частка азотистих речовин (65-70%) 

надходить в зерно із вегетативних органів, а решта 30-35% – за рахунок 

поглинання азоту з ґрунту та транслокації з кореневої системи [7]. 

Здатність коренів пшениці озимої поглинати азот із ґрунту залежить від 

генотипних особливостей сорту. Було встановлено, що деякі генотипи пшениці 

із високою продуктивністю тривалий час після цвітіння в період наливу зерна 

зберігають високий вміст зелених пігментів та інтенсивність фотосинтезу 

навіть без додаткового підживлення азотом, що обумовлено підвищеною 

здатністю кореневої системи поглинати азотні сполуки із ґрунту на пізніх 

стадіях розвитку рослин. Крім того, корені також мають здатність 

ремобілізовувати азот до надземних частин, оскільки в корінні зрілої рослини 

міститься 10-20% загальної кількості азоту [8-9]. 

Вони значно менше уражуються іржею і цим подовжують живлення 

зернівок азотом, зольними елементами та іншими продуктами фотосинтезу. 

Разом з тим було встановлено, що у високобілкового сорту ремобілізація азоту 

із стебла та листків нижніх ярусів відігравала більшу роль у формуванні якості 

зерна, ніж у низькобілкового. 

У наукових роботах багатьох вчених вказано, що ремобілізація азоту із 

вегетативних органів пшениці озимої до зернівки залежить від екологічних 

чинників, внесення добрив та генотипу [10-11]. 

Деякими дослідниками встановлено, що на ефективність ремобілізації 

азоту великий вплив має температура повітря в період після цвітіння рослин 

пшениці озимої. Вони зазначають, що підвищення температури до 38°С значно 

знижувало відтік азотистих сполук із вегетативних органів до зернівки у всіх 

досліджуваних сортів. 

Дослідники підкреслюють, що на переміщення і надходження азоту в 

зерно впливає також вологість ґрунту. Дослідженнями було встановлено, що 

ремобілізація азоту покращується при оптимальному вмісті вологи в ґрунті і 

обмежується при недостатньому або надмірному зволоженні [12]. 
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Ефективність використання азоту, поглинутого рослиною, залежить від 

системи захисту від збудників хвороб [13]. 

Шведськими дослідниками показано, що підвищення врожайності та 

якості зерна пшениці при її захисті упродовж вегетації від шкідників та хвороб 

відбувається саме завдяки кращій ефективності використання азоту ґрунту, 

збільшенню кількості азоту в надземній масі рослин і кращому перерозподілу 

азоту в зерно. Разом з тим, дослідженнями було встановлено, що генотипи 

пшениці озимої, стійкі до ураження хворобами, здатні підтримувати стабільну 

реутилізацію азоту, навіть за умови сильного пошкодження збудниками хвороб, 

в той час, як менш стійкі генотипи сильно знижували даний процес за тих же 

умов [14]. 

Досвід останніх років показав, що скорочення обсягів мінеральних 

добрив спричинило повсюдний недобір урожаю зернових на 30-60%. Тому 

оптимальне поєднання попередників і систем удобрення дає можливість 

підвищити не лише врожайність зерна пшениці озимої, а і його якість. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ІНТЕРВʼЮ (НА ПРИКЛАДІ 

ІНТЕРВʼЮ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА ДЛЯ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛУ 

«THE UKRAINIANS») 

Науково-технічний прогрес, процеси глобалізації та утвердження нових 

форм комунікації сприяють динамічному розвитку журналістики. Яскравою 

рисоюцієї трансформації є запит на продукування якісного контенту, 

орієнтованість на кросмедійні тенденції, перетворення чи взагалі зникнення 

окремих жанрів, а також утвердження посиленої ролі діалогічності. Відтак, не 

дивно, що інтерв’ю – це один з домінуючих жанрів сучасних ЗМІ, «сутність 

якого полягає в драматургічній (діалогічній) побудові матеріалу за формою: 

запитання – відповідь» [4, с. 330]. Варто зауважити, що цей жанр є предметом 

повноцінного дослідження чи частково розкривався в наукових працях багатьох 

відомих науковців, таких як Г. П. Апалат, В. Й. Здоровега, В. В. Куранін, 

І. Л. Михайлин, В. В. Сиченковта інших. Однак ми виявили, що питання 

комплексного огляду особливостей інтерв’ю як жанру публіцистики не є 

достатньо висвітленим в науковому дискурсі, що й робить наше дослідження 

актуальним. 

Мета наукової роботи полягає в визначенні характерних особливостей 

публіцистичного інтерв’ю. 

Об’єктом дослідження виступає текст публіцистичного інтервʼю 

Володимира Бєглова з Юрієм Андруховичем для онлайн-журналу «The 

Ukrainians», а предметом – його особливості. 
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Публіцистика – це твори, в яких оперативно досліджуються й 

узагальнюються з особистих, групових, державних, загальнолюдських позицій 

актуальні факти та явища з метою впливу на громадську думку, суспільну 

свідомість, а відтак на соціальну практику [2, ст. 223]. Журналіст впливає на 

свого реципієнта через поєднання абстрактного та конкретного. Він шліфує 

його уявлення, спонукає до вибудови активної позиції з окремого питання. 

Відповідно, немає необхідності наголошувати на тому, що публіцистичні 

тексти займають значне місце в соціально-комунікаційному процесі. 

З цього випливає, що публіцистичне інтерв’ю – це жанр публіцистики, в 

основі якого лежить комунікація між журналістом-інтервʼюером та 

респондентом, мета якої висвітлити позицію останнього та простимулювати 

його до певного обміну думками, до поведінкової реакції на окреслену 

проблему. 

Головним завданням журналіста є проінформувати та вплинути на 

реципієнта, тобто читача. Для цього інтерв’юер окреслює тему, котра може 

стосуватися конкретної ситуації чи ж взагалі не прив’язується до неї, формує 

питання, а також значною мірою впливає на хід інтерв’ю. 

Варто зауважити, що в тексті публіцистичного інтерв’ю з письменниками 

чи іншими публічними особами, читач стикається з великими обсягами тексту, 

насиченого образами та символами. Образність – наочне, конкретне, зриме 

зображення чи то за допомогою слова, звуку, чи тим паче, з допомогою 

об’єктива, телекамери, є очевидним для будь-якого реципієнта [2, с. 231]. 

Відтак, особливість таких текстів  полягає в створенні особливої атмосфери 

достовірності, що виникає завдяки прямій мові та образній емоційності. 

Так, нами було проаналізовано інтерв’ю Володимира Бєглова з 

Юрієм Андруховичем для онлайн-журналу «The Ukrainians». Варто зазначити, 

що онлайн-журнал було започатковано після Революції Гідності, основною 

його метою є популяризація української культури та відомих в наш час 

персоналій. Сама ж зустріч з письменником відбулася на початку 2015 року, 

надзвичайно складного періоду нашої історії. 
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Зрештою, як показав аналіз, тематично запитання інтерв’юера варіюються 

на ті, що висвітлюють дитинство, родину, перші творчі успіхи та особисту 

позицію Юрія Андруховича, щодо політичних та соціальних аспектів. Цікаво 

зазначити, що журналіст не цурається складних та провокаційних питань, які з 

рештою й розкривають героя з неочікуваного боку. Процитуймо невеликий 

уривок, щоб наочно підтвердити висунуту нами тезу. Так, на запитання про 

цінності, письменник відповідає:«Цінності не терплять абстрактного 

обговорення. Будь-яка цінність мусить мати дуже конкретне наповнення у 

конкретній ситуації. Звісно, на абстрактному рівні можна підтвердити: чесність 

— так, це прекрасно, це цінно! Однак, знаєте, правду ж кажуть — часом краще 

змовчати. Відтак у кожній окремій ситуації ми щоразу постаємо перед вибором: 

«Що є цінністю? Яке вирішення було б кращим?» Реалії завжди складніші і 

заплутаніші за теорії» [6]. 

Як ми бачимо, Юрій Андрухович постає в тексті живою та емоційною 

особою, наближеною до звичайного читача. Образ, що формується після 

прочитання дає нам не просто загальне уявлення про постать визначної 

людини, а надає враження власне присутності та достовірності прочитаного. 

Пряма мова не тільки не перетворюється на сухий інформаційний потік, а й 

постає живою, емоційно забарвленою. Усе це відбувається завдяки зваженому 

використанню художніх образів та вдалим комунікативним стратегіям, котрі й 

вибудовують між комунікантами особливу атмосферу взаємодовіри. 

Підбиваючи підсумки, ми ще раз можемо зазначити, що в основі якісного 

публіцистичного інтерв’ю лежить діалогічність та комунікативний характер. 

Вочевидь, без майстерності журналіста та його вміння керувати розмовою, 

отриманий матеріал не можна буде назвати якісним. Юні журналісти початківці 

часто стикаються з цією проблемою, адже ще не мають відповідного досвіду. 

Вони мають відповідні труднощі з вибором комунікативної стратегії та 

прийомів досягнення бажаного результату. Без цього журналіст навряд зможе 

досягнути характерної для публіцистичного інтерв’ю відвертості та близькості 

до реципієнта. Читач отримує змогу відчути себе повноцінним учасником 
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бесіди, пройнятися емоційністю та настроями героя матеріалу. Особливо 

цінним є це в час прогресивної кросмедійної епохи, коли перед реципієнтом 

постає чимало джерел інформації, серед яких легко загубитися. Публіцистичне 

інтерв’ю – це жанр, що набуває все більшого визнання в наш час. Саме тому, 

журналісти-початківці мають приділяти значної уваги його вивченню. 
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ВПЛИВ СТРЕСУ НА ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ ТРАКТ В УМОВАХ 

СЬОГОДЕННЯ 

Організм людини в процесі еволюції навчився адаптуватися і справлятися 

із стресом. Стрес, як і будь-який несприятливий чинник, запускає захисну 

реакцію у відповідь організму : відбувається сплеск гормонів стресу і 

збудження нервової системи з мобілізацією усіх резервних сил організму з 

метою здолати небезпеку. Але зараз люди живуть в складний час, коли щодня 

відбуваються незвичні для нас події. Тривалий вплив несприятливих стресових 

чинників може привести як до виникнення, так і загостренню хронічних 

захворювань, що вже існують. В умовах сьогодення, питання громадського 

здоров'я здаються не першочерговим. Стресу і порушенням нейрогуморальної 

регуляції, що виникають в ході його розвитку, надається важливе значення у 

формуванні патології шлунково-кишкового тракту, і передусім виразковій 

хворобі шлунку, і дванадцятипалої кишки, і неспецифічного виразкового 

коліту. 

На будь-який довгостроковий стрес, у тому числі і війну, людська психіка 

реагує таким чином: 

1) Етап тривоги або шокової реакції. Триває близько 24 годин. В цей 

час людина дезорієнтована і погано розуміє, що з нею відбувається, і може бути 

загальмована або, навпаки, збуджена. 
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2) Етап опору або адреналінової ейфорії. Може тривати від 1 до 7 діб, 

під час яких активізуються усі системи організму. 

3) Етап виснаження або дистрес. Може тривати від 3 тижнів до 6 

місяців. В цей час людина випробовує тривожність, знесилення, замішання 

почуттів, спустошення. Порушується короткочасна пам'ять. На етапі 

виснаження загальна опірність організму різко падає, що може привести до 

загострення хронічного або розвитку нового захворювання. 

4) Етап плато. Усі системи організму пристосовуються функціонувати 

в стресових умовах. 

При агресії стресова реакція активує симпато-адреналову систему, тоді, 

як при депресії активується система передній гіпофіз - кора надниркових залоз. 

Під час емоції гніву і люті зростає зміст пепсину і соляної кислоти в шлунку, 

при депресії - продукція їх знижується. І те і інше веде до дисбалансу 

секреторної функції шлунку. Добре відомо, що виразки тіла шлунку рідко 

супроводжуються підвищеною кислотністю, але агресивні властивості 

шлункового соку при них підвищені. Ці порушення пов'язані з активацією 

парасимпатичної нервової системи (збудження переднього гіпоталамуса). 

Підвищення ж симпатичної активності спричиняє за собою порушення 

кровопостачання шлунку у формі ішемізації і ішемічного ушкодження, 

порушується процес репарації слизової оболонки шлунку. Чинником, 

пов'язаним з порушенням функції вегетативної нервової системи при стресі, 

можна вважати і порушення моторики шлунку у формі закидання 

дуоденального вмісту в пілоричний відділ шлунку. На цьому фоні надмірна 

продукція глюкокортикоїдів розглядається як чинник, сприяючий формуванню 

виразкового процесу. Глюкокортикоїди знижують місцеву продукцію 

простагландинів, що веде до погіршення кровотоку і зниження продукції слизу; 

ущільнюють стінки мікроциркуляторних судин, знижуючи процеси виділення і 

утворення медіаторів, що зберігають гістогематичний бар'єр слизової оболонки 

на належному рівні. Нарешті, глюкокортикоїди гальмують репарацію клітин 

слизової оболонки шлунку, що неминуче піддаються як природній загибелі, так 
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і процесам ушкодження. [1,2] Згідно з приведеними клінічними і літературними 

даними, стає очевидним, що стрес робить великий вплив на розвиток патології 

шлунково-кишкового тракту. І якщо не стресова реакція викликала первинне 

ушкодження, то вона може сильно вплинути на подальший розвиток хвороби і 

викликати її рецидиви. Окрім впливу на ШКТ, стрес впливає і на саму кров, 

збільшуючи її здатність згущуватися, що може викликати утворення тромбу 

усередині кровоносних шляхів і викликати серйозні проблеми. [3] На підставі 

вищевикладеного, проблема стресу нині має щонайменше три пов'язані між 

собою ланки, а саме: стрес, як ланка в механізмі адаптації, стрес, як ланка в 

патогенезі хвороб і, нарешті, адаптація до стресових ситуацій і природна 

профілактика стресових захворювань. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

Розслідування кримінальних правопорушень потребує активного 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій (НС(Р)Д) задля забезпечення 

повного та швидкого досудового розслідування. Слід зазначити, що такі дії 

зазвичай потребують залучення спеціалістів та експертів, адже поряд зі 

стрімким розвитком науково-технічної сфери відбувається «удосконалення» 

способів вчинення злочинних дій, для розкриття яких виникає потреба 

широкого використання не тільки спеціальних знань, а й спеціальних технічних 

засобів. 

Дослідженням використання спеціальних знань як методу ефективного 

забезпечення кримінального провадження займалося чимало науковців, 

зокрема: А.С. Амеліна, В.В. Бірюков, І.В. Гора, В.В. Коваленко, С.С. Кудінов, 

В.О. Колесник, М.Є. Шумило та інші. Однак, питання використання таких 

знань під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій є досить 

актуальним у наш час. 

У першу чергу варто зауважити, що під спеціальними знаннями 

розуміються наукові та практичні знання та навички, які використовуються 

сторонами кримінального провадження задля збирання та дослідження доказів 

під час досудового розслідування. У той же час, аналізуючи Кримінальний 
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процесуальний кодекс України, що спеціальними є не лише наукові, а й 

технічні знання, адже їхнє використання також полягає у виявленні, закріпленні 

та вилученні доказів. 

А. С. Амеліна зазначає, що загалом розрізняються дві форми 

використання спеціальних знань, які мають важливе значення для 

розслідування злочинів: процесуальна та непроцесуальна. Спеціальні знання, 

які прямо передбачені законодавством є «процесуальними» формами. До них 

належать: особисте використання спеціальних знань слідчим під час 

досудового розслідування; здійснення судових експертиз та залучення 

необхідних спеціалістів при проведенні слідчих дій [1]. 

Якщо ж розглядати поняття «непроцесуальні» форми, то В.С. Кузьмічов 

та І.В. Пиріг проводять паралель з думкою А.С. Амеліної та вважають, що до 

непроцесуальних форм належать спеціальні знання, які прямо не передбачені 

законом [2, с. 28]. До того ж деякі науковці вважають, що до непроцесуальних 

форм належать: обслідування в технічній сфері, попереднє дослідження слідів 

та речових доказів, а також надання консультацій. 

Таким чином, можемо стверджувати, що під час проведення НС(Р)Д в 

більшості випадків застосовуються як процесуальні так і непроцесуальні 

спеціальні знання. Тобто слідчий має бути глибоко обізнаним не тільки в галузі 

науки, а й в інших галузях: техніки, ремесла та мистецтва. 

На нашу думку, працівники слідчих підрозділів мають удосталь знань 

задля здійснення досудового слідства. Однак,  під час проведення певних видів 

негласних слідчих (розшукових) дій, визначених Інструкцією «Про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні», все ж виникають певні труднощі. 

Так, відповідно до статті 267 Кримінального процесуального кодексу 

України під час здійснення обстеження публічно недоступних місць, житла  чи 

іншого володіння особи, слідчий задля прихованого проникнення до 

помешкання без відома власника даного приміщення має керуватися не тільки 

спеціальними знаннями стосовно самого процесу, а й застосовувати спеціальні 
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технічні засоби. Таким чином виникає певна проблема, адже на сьогодні 

працівники слідчих підрозділів не тільки не володіють необхідним рівнем 

підготовки застосування спеціальних технічних засобів, а й не мають таких 

засобів у своєму розпорядженні [3]. 

За таких умов обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи повіряється відповідним оперативним підрозділам, які є 

уповноваженими проводити такі дії та мають належні технічні засоби та 

навички їх застосування. 

До того ж така негласна слідча (розшукова) дія як аудіо – чи 

відеоконтроль особи, відповідно до статті 260 Кримінального процесуального 

кодексу України також потребує використання технічних засобів, які 

забезпечують фіксацію розмов (аудіоконтроль) чи візуального спостереження 

за діями (відеоконтроль). Як правило, слідчі не мають у розпорядженні таких 

засобів. 

Тобто, під час проведення більшості видів НС(Р)Д виникає певна 

проблематика щодо використання спеціальних знань, адже слідчі не в змозі 

самостійно скористатися непроцесуальною формою в повному обсязі, адже не 

мають потрібних технічних засобів та відповідних знань користування такими 

засобами. 

З вищезазначеного можемо зробити висновки, що працівники слідчих 

підрозділів під час проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій 

використовують необхідні спеціальні знання у процесуальній та 

непроцесуальній формах. Однак, існує певна проблематика використання 

технічних знань. Так, під час проведення більшості видів НС(Р)Д виникає 

потреба у залученні оперативних підрозділів, адже слідчі не мають у своєму 

розпорядженні необхідних технічних засобів. Виходячи з міркувань, слідчі 

можуть самостійно проводити лише такі негласні слідчі (розшукові) дії, які є 

нескладними у технічному плані.  
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ТВОРЧА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ 

ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ 

У розвитку людського потенціалу, людського капіталу ключову і, 

головне, безперервно зростаючу роль відіграє освіта. В останні десятиліття 

відбувається концептуальна еволюція освітньої системи: чітко окреслюється 

вектор зміщення акцентів − від навчання абстрактних істин на розвиток у 

здобувачів освіти творчих, дослідницьких, пошукових умінь, на формування 
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здатності генерувати інноваційні та креативні пропозиції й способи вирішення 

спеціалізованих професійних завдань, на виховання мотивації до 

самовдосконалення. 

Дослідники стверджують, що саме творчо-пошукова діяльність 

сприятиме реалізації освітнього принципу «навчання через відкриття», який є 

рушійним поштовхом для особистісного творчого розвитку здобувача освіти. За 

словами відомого педагога ХІХ століття А. Дістервега, «розвиток та освіта 

жодній людині не можуть бути надані або повідомлені ззовні. Кожний, хто 

бажає до них долучитися, повинен досягти цього власною діяльністю, власними 

силами і власною напругою. Ззовні він може отримати тільки поштовх… » [3]. 

Практична реалізація цих концептуальних позицій відбувається через 

впровадження педагогом в практику нових прогресивних технологій та 

дидактичних знахідок (педагогічних інновацій). Однією з таких інновацій є 

активне використання в освітньому процесі методу проектної роботи. 

Серед істотних переваг даного методу слід відзначити, що саме під час 

виконання дослідницьких проектів та завдань студент оволодіває певними 

аналітичними вміннями (робота з науковою літературою, відбір та аналіз 

інформації), вчиться бачити проблему дослідження та виробляти гіпотезу, 

аргументовано і логічно викладати думки в письмовій та усній формі, 

самостійно створювати алгоритми діяльності; проектна робота забезпечує 

студентам можливість проявити свою індивідуальність, розвинути творче 

мислення; створює унікальні передумови для набуття загальних та спеціальних 

компетентностей та сприяє розвитку особистості студента у професійному, 

інтелектуальному та моральному плані. 

За словами педагога Г. Ващенко, «освітньо-виховна сила методу проектів 

саме в тому, що це метод поєднання теорії з практикою, в основі якого лежать, 

перш за все, творчі пошуки студентів» [2]. Результатами проектної роботи (у 

площині спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») можуть 

бути бібліографічний посібник, календар знаменних і пам’ятних дат певної 

сфери чи галузі діяльності, відеофільм, альбом, тематичний дайджест, 
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комп’ютерна газета, презентація, альманах тощо, бо, за основу кожної із 

запропонованих форм проектної роботи покладено дефініцію «творчості» як 

діяльності людини, яка створює нові, оригінальні цінності, які будуть мати як 

суспільну, так і особисту значущість. 

Пропонуємо огляд  декількох дослідницьких проектів за спеціальністю 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво». 

Інтегрований літературно-мистецький проекту (альманах) «Література у 

бронзі та камені» (2021). Мета проекту: 

- сформувати первинний досвід творчої діяльності як одного з 

компонентів індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти; 

- розвинути/сформувати навички пошукової та аналітичної 

діяльності, технологічні навички роботи з текстовим та візуальним контентом; 

- розкрити приклад інтеграції та міжпредметних зв’язків навчальних 

дисциплін: «Література», «Документознавство» та «Комп’ютерні технології 

пошуку та обробка інформації»; 

- використати стандартні та інноваційні технології 

просування/промоції читання; 

- розкрити багатоаспектну систему знань про види документів як форми 

фіксації знань та основу документно-комунікативної системи суспільства;  

- виховати почуття поваги та зацікавленості у здобувачів освіти 

першого року навчання до обраного фаху через використання елементів 

бібліотечного туризму (екскурсії містом). 

Основним завданням інформаційно-методичних матеріалів та творчого 

контенту даної роботи є: 

- вивчення та систематизація матеріалів щодо поняття «альманах» як 

документознавчої одиниці; 

- творчий пошук та узагальнення матеріалів про мистецькі об’єкти 

(пам’ятники, пам’ятні знаки тощо), які присвячені українським та світовим 
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літературним діячам, що залишили свій внесок у культурно-мистецькому 

розвитку Слобожанщини. 

Матеріали проектної роботи згруповано за двома розділами. У першому 

розділі – «Альманах як документознавча одиниця» – подано матеріали щодо 

етимології і тлумачення поняття «альманах», історичних аспектів витоків 

українських альманахів, функцій та видового розмаїття альманахів, змістові 

особливості та особливості дизайну. Другий розділ «Наша національна 

гордість» містить ґрунтовну описову характеристику різнопланових 

мистецьких об’єктів міста Харкова, які пов’язані з літературними діячами 

(письменниками та поетами). 

 До другого розділу увійшли статті про наступні мистецькі об’єкти: 

1. Бюст письменника Миколи Васильовича Гоголя. 

2. Бюст поета, перекладача Павла Арсеновича Грабовського. 

3. Пам’ятник письменнику Петру Петровичу Гулак-Артемовському. 

4. Пам’ятний знак на честь письменника Василя Михайловича 

Еллана-Блакитного. 

5. Пам’ятник (бюст) письменника Григорія Федоровича Квітки-

Основ’яненка. 

6. Пам’ятники письменнику, гуманісту-просвітителю Григорію 

Савичу Сковороді. 

7. Пам’ятний знак письменнику Миколі Григоровичу Фітільову 

(Микола Хвильовий). 

8. Скульптурна композиція та пам’ятник Тарасу Григоровичу 

Шевченку. 

Кожна літературно-мистецька стаття складається з наступних 

структурних елементів: 

- дата та місце встановлення мистецького об’єкта; 

- автори (архітектор та скульптор); 

- опис пам’ятника; 

- характеристика літературної епохи; 
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- творча характеристика діяльності митця; 

- меморіальний зв’язок з містом. 

Наприкінці кожної статті розміщено елементи внутрішньої бібліографії: 

фото з ресурсів, використані джерела та посилання (qr-коди) на додаткові 

інформаційні (текстові) та аудіовізуальні матеріали. 

Методична розробка для викладачів «Артбук як інноваційний 

книжковий продукт» (2020) представляє концептуальний досвід реалізації 

творчо-пошукової діяльності в межах інтеграції низки навчальних дисциплін 

циклу професійної підготовки фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

Основним завданням вищеозначених інформаційно-методичних 

матеріалів є поширення та систематизація матеріалів дослідження щодо 

багатовекторності поняття «артбук» як інноваційного книжкового продукту; 

приклад класифікації артбука як документознавчої одиниці та характеристика 

видового розмаїття артбуків; поширення досвіду творчо-пошукової роботи на 

прикладі студентського проєкту «Аналіз конструкційних та художньо-

стильових особливостей артбуків». 

Практичною «родзинкою» даного творчого проекту стали презентаційні 

виступи здобувачів освіти з аналізом видового розмаїття «артбуків» (попап бук, 

скетчбук, скрапбук, тревелбук, книга-алігат, конструкторбук (трансформербук) 

тощо), їх конструкційних та художньо-стильових особливостей. 

Реалізація проєктів «Література у бронзі та камені» та «Аналіз 

конструкційних та художньо-стильових особливостей артбуків» охоплює 

програмні результати навчання (ПРН) [1], за якими студент: 

- спілкується державною мовою та виконує завдання із 

застосуванням професійної термінології. 

- використовує інструменти і методи збору, аналізу, класифікації, 

організації та поширення інформації та документів у різних форматах. 

- застосовує стандартні технології просування/промоції читання. 
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- володіє технологіями надання інформаційних послуг відповідно до 

потреб і запитів споживачів (користувачів). 

- застосовує комп’ютерні технології під час створення, обробки, 

систематизації, зберігання інформації/документів. 

- демонструє інформаційну грамотність під час виконання 

професійних завдань. 

Таким чином, інноваційний (проектний) творчий підхід та модернізація 

освітнього контенту в рамках інтеграції низки фахових навчальних дисциплін 

сприяє: 

- формуванню, розвитку та утриманню зацікавленості здобувачів 

освіти першого року навчання до інформаційно-бібліотечної та 

документознавчої сфери діяльності; 

- систематизації та закріпленню теоретичних знань, їхньої реалізації 

у практичній діяльності; 

- розвитку здобувачами освіти інформаційно-технологічних та 

комунікативних компетентностей, їхньому ефективному застосуванню для 

розв’язання конкретних практичних завдань; 

- формуванню професійної свідомості майбутніх фахівців 

інформаційно-бібліотечної сфери та підвищення ефективності освітнього 

процесу; 

- реалізації творчого потенціалу (креативності) студента під час 

навчання. 
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МОНІТОРИНГ НАПРЯМІВ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

«Освіта впродовж життя» для вчителя – це системний пошук 

індивідуальних шляхів реалізації особистісного потенціалу» [1. с.160]. Розробка 

й запровадження нових технологій і методів навчання мотивують сучасного 

педагога бути не тільки наставником, а й тьютором, коучем, фасилітатором, 

тому  значна увага має бути приділена організації управління самоосвітою як 

провідною формою безперервної освіти вчителів. Зокрема допомогти 

реалізувати власні професійні потреби, цілі, інтереси, задоволення яких вимагає 

індивідуального способу, форми, підходу тощо [2, с.201]. Сьогодні, відповідно 

до «Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» [7], 

запропоновано значну кількість різноманітних форм самовдосконалення 

педагогів, це, на нашу думку, дає можливість учителю вибудувати особисту 

траєкторію розвитку та зростання, розкрити індивідуальний творчий потенціал. 

Ключовим принципом для реалізації педагогічних ідей щодо якості освіти має 

стати готовність вчителя до впровадження інноваційних технологій та 

академічна свобода. Тому пріоритетним в роботі керівництва над 

удосконаленням процесу самоосвіти педагогів є моніторинг, завдяки якому 

відбувається накопичення інформації про кожного педагога, з’являється 
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можливість прогнозувати та моделювати розвиток і стан зростання 

професійного рівня вчителя [7, с.234-294].  

Підвищенню рівня професійної компетенції педагогів передусім сприяє 

низка чинників: 

- високий духовний імідж закладу освіти;  

- систематична самоосвіта педагога; 

- участь у проєктах, фестивалях, конференціях, семінарах, конкурсах 

педагогічної майстерності; 

- друк досвіду у вітчизняній і зарубіжній освітній пресі; 

- особистісно-зорієнтована методична підтримка діяльності педагога; 

- сприяння впровадження інноваційності й творчості в роботі; 

- моральне й матеріальне стимулювання тощо.  

Відповідно до цього, важливого значення набуває інноваційна діяльність 

методичних служб, яка характеризується системним експериментуванням, 

апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі [3]. Саме в такому 

баченні актуальною стає аналітична діяльність [3].  

На думку науковців, для здійснення ефективного управління 

самовдосконалення педагогів потрібно виходити: 

- із системного підходу як метрологічного способу пізнання ; 

- інтегрованої ідеї діяльнісного підходу щодо розвитку особистості ; 

- синергетичного підходу в освітній теорії й практиці; 

- акмеологічної теорії розвитку професіоналізму вчителя; 

- андрагогіки як науки про освіту дорослих; 

- теорії й практики організації методичної роботи в навчальному 

закладі [4, с.145 ]. 

Проаналізувавши праці таких науковців, як: Т.Борова, О.Бульвінська, 

М. Бульвінський, К. Віаніс-Трофименко, Г. Лісовенко,  О. Горпинченко, 

О. Жабенко,  Н. Кузнецова,  І. Лагутіна, Л. Лук’янова, М, Павловський, 

О. Савченко, М. Скрипник, Ю. Чуприна, Ю. Шпак, О. Ярошенко та ін., ми 
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виокремили види діяльності в процесі самоосвіти, які сприяють професійному 

зростанню педагогів: 

1. Систематичне опрацювання сучасної літератури з проблем освіти, 

методики, педагогіки тощо. 

2. Участь у вебінарах, семінарах, тренінгах, конференціях, дискусіних 

наражах тощо. 

3. Систематичне ознайомлення з інтернет-джерелами, в яких 

викладено проблеми з методики викладання відповідного предмета. 

4. Участь у конкурсі «Вчитель року» та ін. 

5. Проведення та відвідування показових уроків, обмін досвідом з 

колегами. 

6. Організація гурткової та позакласної роботи. 

7. Підготовка учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, МАН. 

8. Дослідницька діяльність. 

9. Відвідування виставок та тематичних екскурсій. 

10. Навчання на курсах підвищення кваліфікації. 

Зміст і форми аналітичної діяльності керівництва закладу освіти повинні 

мати логічний зв'язок із плануванням науково-методичної роботи закладу, яка у 

свою чергу визначає проблему самоосвітньої діяльності вчителя.  

Аналітична робота в закладі освіти має посилювати вплив на професійне 

становлення педагогів, розвиток їхнього творчого потенціалу, уможливлювати 

поповнення творчої лабораторії учителя, спонукати до професійного зростання. 

На нашу думку, з метою моніторингу напрямів самовдосконалення 

педагогічних працівників варто створити методичні служби закладу освіти, 

наприклад: 

- «освітній дайвінг» (творча група високої педмайстерності); 

- коучинг молодих вчителів (досвідчені вчителі допомагають 

молодим); 

- академічна доброчесність тощо. 
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Також актуальним в контексті досліджуваного питання буде створення в 

закладі освіти рейтингової оцінки роботи вчителя: в кінці навчального року 

кожен педагог підбиває підсумки свого професійного зростання. Учителі, які 

мають найвищі бали в рейтингу, отримують матеріальне заохочення. Всебічним 

і комплексним оцінюванням педагогічної діяльності є система заходів атестації 

вчителів, яка визначає кваліфікацію вчителя, рівень знань працівника, стає 

перевіркою їх особистісного зростання, є іспитом на компетентність[5, с.200 - 

201].  

Взаємозв’язок самопізнання, самовдосконалення та самореалізації 

схематично можна представити так: 

 
Моніторинг якості роботи вчителя проводиться як підсумок атестації і 

має за мету систематизацію процесу накопичення та збагачення передового 

досвіду роботи вчителів ліцею. Вчитель демонструє свою результативність: 

- як вчитель-предметник – моніторинг якості знань учнів з предмету, 

шляхи впровадження педагогічної ідеї, робота над індивідуальною науково-

методичною проблемою, проектна робота вчителя; 
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- як класний керівник – досягнення в роботі з учнівським та 

батьківським колективом, результативність навчання учнів, перемоги класного 

колективу в конкурсах, змаганнях; - у методичній роботі – участь у проектах, 

фестивалях, конференціях, семінарах, конкурсах педагогічної майстерності, 

популяризація діяльності досвідчених вчителів як демонстрація безперервності 

творчого педагогічного процесу самоосвіти і самовдосконалення. 

Як стимулювання до самовдосконалення педагогів керівництво закладу 

освіти висвітлює успіхи на стендах, офіційних веб-сайтах закладу, у періодиці, 

також заохочує матеріально [6, с.131 - 132]. 

Таким чином, моніторинг самоосвіти вчителя містить такі параметри: 

1. Усвідомлення необхідності самоосвіти: 

- розуміння сучасних завдань закладу освіти, 

- самоаналіз та самооцінка власної педагогічної діяльності, 

- конструктивне сприйняття досягнень педагогічної науки. 

2. Мотивація самоосвіти: 

- прагнення до самовдосконалення, 

- прагнення до самовираження, 

- утвердження цінності педагогічної творчості у колективі, 

- проходження атестації. 

3. Здійснення самоосвіти: 

- планування самоосвіти; 

- врахування у змісті освіти власного рівня теоретичної та 

практичної підготовленості, 

- самостійний пошук інформації з метою саморозвитку, 

- визначення теми для поглибленого вивчення, 

- комплексний підхід до самоосвіти. 

4. Результативність самоосвіти: 

- якісні зміни в педагогічній діяльності, 

- підготовка власних програм, підручників, посібників, 

- здійснення інноваційної діяльності, 
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- творче використання у педагогічній діяльності передового 

педагогічного досвіду, 

- створення авторської погроми або ідеї  навчання й виховання [6, 

с.131 - 132]. 

Отже, моніторинг самоосвіти вчителя дає змогу прогнозувати та 

корегувати кінцевий результат здійснення професійної діяльності педагогів. 
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СЕКЦІЯ: Юриспруденція 

УДК 342 

ТАРАНТАЄВА Олександра Олександрівна, 

здобувач вищої освіти 

Науковий керівник – Валуєва Л. В., 

к. ю. н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін 

Національного університету «Одеська морська академія» 

м. Одеса, Україна 

СПРОЩЕНИЙ ПОРЯДОК ВВЕЗЕННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

З початку повномасштабної війни український народ зазнає багато горя, 

цивільне населення потерпає від наслідків російської агресії, люди 

продовжують втрачати домівки та будь-які засоби для існування. Тому потреба 

в гуманітарній допомозі збільшилася у тисячі разів не тільки на тих територіях, 

де ведуться активні бойові дії, а й в інших регіонах, куди почали переселятися 

внутрішньо переміщені особи. Міжнародна спільнота у зв'язку з війною на 

території нашої держави об'єдналася і почала активно надавати Україні 

гуманітарну допомогу для підтримки населення, бізнесу та держави. 

Так, згідно зі статистикою, оприлюдненою на порталі Help.gov.ua, за 

період з 11.03.2022 по 18.04.2022 всього на територію України було доставлено 

213 669 т гуманітарної допомоги [1, с. 32]. 

На законодавця було покладено завдання удосконалити механізм 

прийняття гуманітарної допомоги і адаптувати його до умов воєнного часу. 

Особливе місце в швидкому прийнятті та першочерговому контролю 

гуманітарної допомоги займає митниця. За період війни було прийнято багато 

нормативно-правових актів, які покликані сприяти ефективній діяльності 

митного органу під час ввезення гуманітарної допомоги на митну територію 

України. 

Зазначимо, що відповідно до статті 1 Закону України «Про гуманітарну 

допомогу» гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в 
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грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги 

або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, 

надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із 

гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за 

кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, 

матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням 

надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і 

епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу 

для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних 

осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі 

збройної агресії або збройного конфлікту [2]. 

Так, основною постановою в реформуванні механізму ввезення 

гуманітарної допомоги на митну територію України стала постанова Кабінету 

Міністрів України № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги 

через митний кордон України в умовах воєнного стану». 

Цією постановою дозволено здійснення митного оформлення усієї 

гуманітарної допомоги від донорів шляхом подання товаросупровідних 

документів або декларації, заповненої особою, що перевозить цей товар, за 

установленою формою, без застосування заходів нетарифного регулювання. 

Також в ній був визначений порядок подання митним органам декларацій в 

електронній формі – шляхом інформаційної взаємодії інформаційно-

комунікаційних систем, та в паперовій формі – шляхом роздрукування 

декларацій разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-

код, цифровий код тощо) для створення митними органами в інформаційно-

телекомунікаційній системі митних органів їх електронних копій. Зміни 

стосувалися і змісту декларації – було визначено такі категорії як 

продовольство, санітарно-гігієнічні засоби, медичні засоби та вироби, 

одяг/взуття, транспортні засоби, паливо) [3]. 

Постановою № 224 «Про затвердження переліку категорій товарів, що 

визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких 
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товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період 

воєнного стану та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України з питань гуманітарної допомоги» також була спрощена процедура 

ввезення гуманітарної допомоги на території України. 

Зокрема, в ній було затверджено перелік категорій товарів, що 

визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких 

товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період 

воєнного стану;  встановлено, що облік і контроль, передбачений ст. 5 Закону 

України «Про гуманітарну допомогу», за отриманням та цільовим 

використанням таких товарів здійснюється лише на основі звітів, які відповідно 

до ч. 3 ст. 11 цього самого Закону митні органи та філії (територіальні 

управління) НБУ щомісячно складають про митне оформлення вантажів з 

гуманітарною допомогою; були  внесені зміни до Постанови № 174, відповідно 

до яких митне оформлення гуманітарних вантажів  відбувається на підставі 

товаросупровідних документів або декларації, без необхідності визнання товару 

гуманітарною допомогою в кожному конкретному випадку і без застосування 

заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; розширені 

відомості декларації щодо зазначення фактичного місця призначення  та 

розвантаження вантажу [4]. 

Отже, можна виділити такі зміни в законодавстві у сфері регулювання 

прийняття та митного оформлення  гуманітарної допомоги митними органами: 

розширення категорій товарів, призначених для гуманітарної допомоги; 

порядок митного оформлення  спростився, адже  рішення Міністерства 

соціальної політики України, державної адміністрації для митного оформлення 

вантажів не потрібне і заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності до переважної більшості допомоги не застосовуються. 

Незважаючи на швидкі та кардинальні зміни в законодавстві, які значно 

спростили ввезення гуманітарної допомоги  на митну територію України, 

виділяють певні проблеми, які виникають під час її оформлення митними 

органами: відсутність механізмів ефективного державного контролю за 
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постачанням, розподілом, обліком та використанням гуманітарної допомоги, 

що, зокрема, пов’язано із відсутністю єдиного механізму класифікації товарів 

гуманітарної допомоги, їх сортування, маркування та визначення одиниці 

вимірювання; документів на гуманітарний вантаж з детальним його описом 

(декларації, яка подаються при митному оформленні, не забезпечують належної 

деталізації та подекуди заповнюються неправильно); відсутність механізму 

«трекінгування» вантажів за усім ланцюгом постачання; відсутність системи 

авторизації складів (така авторизація ускладнена в регіонах, де ведуться 

інтенсивні бойові дії); відсутність прозорого механізму розподілу допомоги як 

на складах першого вивантаження, так і отримувачами допомоги для її передачі 

кінцевим набувачам [1, с.12]. 

Багато гуманітарної допомоги відправляється в Україну для комерційного 

призначення і для ефективної боротьби з цими правопорушеннями 

законодавцеві потрібно переглянути нормативно-правові акти і знайти шляхи 

вирішення наявних проблем. 

Зокрема, ми пропонуємо: 

1. Створити єдину класифікацію товарів гуманітарної допомоги і 

доповнити Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності 

розділом «Товари, що визнаються гуманітарною допомогою», де чітко 

встановити код для кожного товару гуманітарної допомоги, одиницю 

вимірювання та маркування [1, с. 12]. 

1. До речі, на сайті Президента України розмістили електронну 

петицію «Заборона продажу гуманітарної допомоги, воєнної амуніції, форми та 

взуття», щодо створення процедури маркування гуманітарної допомоги з 

присвоєння індивідуального номеру з занесенням в базу, але вона набрала дуже 

мало голосів [5]. 

2. На жаль, наші громадяни мають низьку правосвідомість і це 

дозволяє людям, які замішені в різних корумпованих схемах, використовувати 

гуманітарну допомогу для комерційного призначення і наживатися на ній. 



171 

3. Розширити відомості, які повинен вносити декларант до декларації 

про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (наприклад, 

графи щодо строків придатності та якості товарів; згода від отримувачів товару, 

а не тільки їх реквізити, щоб запобігти нецільовому використанню гуманітарної 

допомоги). 

4. Створити дієву систему підзвітності митниці, яка буде доступна 

всім громадянам щодо прийняття та пропуску на митну територію товарів, що 

призначені для гуманітарної допомоги. 
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СЕКЦІЯ: Юриспруденція 

УДК 342 

ТАРАНТАЄВА Олександра Олександрівна, 

здобувач вищої освіти 

Науковий керівник – Валуєва Л. В., 

к. ю. н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін 

Національного університету «Одеська морська академія» 

м. Одеса, Україна 

СКАСУВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ НА ДЕЯКІ ТОВАРИ 

ВНАСЛІДОК ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

Податки в будь-якій державі є основною формою наповнення бюджету і 

необхідною складовою суспільно-економічних відносин. Вони впливають на 

ринкові відносини, економіку держави та на рівень життя населення. 

Центральне місце в системі ринкової економіки держави займає акцизний 

податок як вид непрямих податків, який характеризується легкістю справляння 

та високою швидкістю отримання. До того ж акцизний податок впливає на 

обсяги виробництва і споживання підакцизних товарів, підвищує якість та 

споживчі характеристики продукції, а найголовніше - він надається у вигляді 

соціальної допомоги населенню. 

Відповідно до пункту 14.1.4 статті 14 Податкового Кодексу України 

акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів товарів 

(продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни 

таких товарів (продукції) [1]. 

Нa cьoгoднi акциз сплачують з товарів, які вiдпoвiдaють одному aбo 

декільком критеріям. Першим критерієм є необхідність обмеження cпoживaння 

тoвapiв, використання яких зaвдaє шкоди здopoв'ю людини та cтaну 

нaвкoлишньoгo cеpедoвищa. З цiєї пpичини пpaктичнo у всіх кpaїнaх icнують 

акцизи на aлкoгoльнi напої та тютюнoвi виpoби. У pядi кpaїн є досвід у 

зacтocувaннi екологічних акцизів (у ряді стран використовують підвищенні 
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акцизи бензин низької якocтi для зниження мacштaбiв зaбpуднення повітря 

вихлoпними гaзaми) [2, ст.18]. 

Другим є пoтpебa в пеpеpoзпoдiлi дoхoдiв виcoкooплaчувaних верств 

нacелення, якi мають можливість дoзвoлити coбi пpидбaння пpеcтижних, 

дорогих тoвapiв, попит на якi мало еластичний пo цiнi. У категорію таких 

тoвapiв входять, як пpaвилo, такі товари як: aвтoмoбiлi, ювелipнi виpoби i т.п. 

[2, ст.18]. 

 Ще однією пеpедумoвoю виникнення акцизів є пoтpебa пеpеpoзпoдiлу 

високих дoхoдiв від реалізації окремих видiв пpoдукцiї, у тoму чиcлi тoвapiв, на 

виpoбництвo яких деpжaвa має мoнoпoлiю. З цієї пpичини виникли, нaпpиклaд, 

акцизи на нaфту та природний гaз [2, ст.18]. 

Так, стаття 215 Податкового Кодексу України визначає товари, за які 

сплачується акцизний податок. Такими товарами є спирт етиловий та інші 

спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння); 

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; рідини, що 

використовуються в електронних сигаретах; пальне, у тому числі товари 

(продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних 

засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із 

запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним 

механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 

пункту 215.3 цієї статті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 

2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД); автомобілі легкові, кузови до них, причепи та 

напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 

осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; електрична енергія 

[1]. 

Варто зауважити, що окрім позитивних важелів впливу на економіку 

держави в цілому, акциз може негативно впливати і на фінансовий результат 

діяльності підприємства, зменшуючи його зацікавленість у виробництві 

підакцизної продукції. Те, що акциз входить до вартості основної частини 
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продукції підприємства й відшкодовується її покупцями, може призводити до 

підвищення ціни на продукт, обмеження купівельної спроможності споживачів 

і зменшення прибутку в підприємства, який виробляє такий товар. 

Усім відомо, що повномасштабна війна в нашій державі принесла 

невизначеність і високі ризики українському бізнесу. Тому на законодавця було 

покладено завдання внести суттєві зміни до законодавства, які передбачають 

значне послаблення оподаткування для бізнесу на період воєнного стану. 

Тому тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, 

надзвичайного стану на території України, встановлено нульову ставку 

акцизного податку на окремі види пального, зокрема: бензини моторні; важкі 

дистиляти (газойль); скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та 

інші гази; бутан, ізобутан. 

Враховуючи зазначене, на таке пальне: платники акцизного податку – 

виробники пального при поповненні обсягу залишку пального в системі 

електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового мають 

складати заявки на поповнення (коригування) залишку пального, у графі 6 якої 

вказувати нульову ставку акцизного податку; виробники етилену, до отримання 

або до ввезення на митну територію України в якості сировини для 

виробництва етилену не видають податковий вексель на суму акцизного 

податку, згідно із встановленим у п. 229.2. та 229.3 ст. 229 Кодексу механізмом 

ввезення на митну територію України без сплати акцизного податку або 

реалізації виробниками пального за нульовою ставкою акцизного податку 

(оскільки  п. 41 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу встановлено нульову ставку 

незалежно від напрямку використання такого пального) [3]. 

Як бачимо, влада вжила низку заходів для мінімалізації негативних 

наслідків війни і загалом це дозволило стабілізувати ціни та український ринок. 

Проте, ці заходи були занадто радикальні й не до кінця продумані. Від цього 

постраждала податкова визначеність, а з нею і передбачуваність не тільки для 

платників податків, а й для самої держави. Акцизний податок був вагомим 

джерелом поповнення державного бюджету та бюджетів територіальних 
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громад, натомість через встановлення з березня ставки акцизу на пальне в 

розмірі 0 євро за 1000 літрів багато доходів втрачається. Тому Верховна Рада 

України 21 вересня схвалила проект Закону «Про внесення змін до розділу ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного 

податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» і 30 

вересня 2022 року цей Закон уже набрав чинності. 

Тепер ставка акцизного податку на бензин та дизель становить 100 євро 

за 1000 літрів, а на скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та 

інші гази 50 євро за 1000 літрів [4]. 

Проте існує думка, що після такого регулювання буде прогнозуватися 

черговий перерозподіл ринку на користь автогазу-пального, яке Україна не 

зможемо виробляти в достатній кількості, що призведе до повернення до 

імпортозалежності і дисбалансів на ринку, подібних до тих, які сталися навесні 

і початку літа 2022 року [5]. 

Дійсно, якщо звернутися до статистики, яку наводить сервіс Energy Map з 

посиланням на Державну статистику, можна побачити, що імпорт 

нафтопродуктів  зріс на 3,5% у січні-серпні 2021 року у порівнянні з 

аналогічним періодом 2020 року і серед основних постачальників бензину, 

дизелю і скрапленого газу були саме білоруські і російські виробники з якими 

зараз Україна розірвала всі економічні відносини [6]. 

Ми також вважаємо, що законодавцю потрібно переглянути своє рішення 

і прийняти новий закон який би зрівняв акциз на бензин та скраплений газ. Таке 

зрівняння акцизного податку, по-перше, забезпечить баланс цін на ринку і 

зможе створити соціальний баланс між споживачами, тому що власники 

автомобілів також сплачують різні податки в залежності від палива, яким вони 

користуються [5]. 

По-друге, наша держава покращить вітчизняне виробництво бензину, 

дизелю та скрапленого газу, надасть українським громадянам робочі місця, які 

так потрібні в період війни та зможе бути менш залежною в імпорті цих видів 

палива. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АСИСТЕНТА ТА 

ВИХОВАТЕЛЯ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ГРУПІ ЗДО 

Організація та впровадження ефективного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами – важливі питання, що потребують якнайшвидшого 

вирішення, і за останні роки в Україні відзначаються позитивні зрушення у 

цьому напрямі. Це стосується і нормативно-правового, і науково-методичного, і 

навчально-методичного та кадрового забезпечення. Проблема створення 

освітнього середовища, яке б відповідало потребам та можливостям кожної 

дитини, знаходить рішення у фундаментальних та прикладних розробках 

українських фахівців [2, 3]. 

Навчальний процес набуває предметності лише в тому випадку, коли 

навколо дитини з особливими потребами утворюється міждисциплінарна група 

супроводу, здатна розробити індивідуальну програму розвитку, ключовими 

позиціями якої є постановка та узгоджене досягнення актуальних для дитини 

цілей. 

Учасниками групи супроводу є: координатор освітнього процесу дитини 

(завуч школи/методист саду, при цьому в тій чи іншій групі за рішенням її 

учасників функції координатора можуть розподілятися між двома учасниками, 

наприклад завучем та асистентом вчителя, методистом та корекційним 

педагогом), вчителі/вихователі, помічник вихователя, логопед, психолог, 

корекційний педагог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, інші 

фахівці, батьки. 
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Узгодженість дій фахівців та батьків має проявлятися на кожному етапі 

процесу супроводу: 

− оцінка стану розвитку дитини всіма учасниками групи супроводу 

(кожен фахівець оцінює за тими параметрами, в яких він компетентний); таку 

оцінку можна виконувати за допомогою спеціально підібраних методик, крім 

того, обов'язковими є спостереження за проявами дитини та фіксація її 

особливостей; 

− систематизація даних щодо дитини з метою виявлення її 

актуальних потреб, формулювання першочергових цілей в освітньому процесі; 

− заповнення ІПР, визначення місця, ролі та режиму роботи кожного 

фахівця у розробленій стратегії інтенсивної допомоги; 

− створення умов для оптимального навчально-виховного процесу 

для дитини з аутизмом в освітньому просторі; тут йдеться про використання 

предметно-просторових, організаційно-смислових та соціально-психологічних 

ресурсів [1]; 

− проведення уроків або занять з дитиною з урахуванням певних 

цілей та поставлених завдань її розвитку; 

− регулярні підготовлені зустрічі фахівців та батьків з обговоренням 

ключових моментів процесу супроводу; 

− моніторинг динаміки успішного розвитку дитини, коригування 

цілей та умов навчання та виховання. 

Група супроводу починає працювати з того, що кожен з її учасників 

аналізує та записує прояви, що спостерігаються у дітей з особливими 

потребами, визначаючи їхні сильні сторони та потреби. При цьому важливо 

виявити та систематизувати: контекст появи так званої проблемної поведінки у 

дитини (пищить, кричить, падає на підлогу, кусає себе, ударяє іншу людину, 

вибігає з кімнати тощо), що перешкоджає нормальному перебігу навчально-

виховного процесу, його переваги, інтереси та способи впливу на людей для 

досягнення бажаного, а також сильні сторони дитини (кмітливість, прагнення 



179 

до впорядкованості та завершеності, гарна зорова пам'ять, розвинений 

музичний слух та ін.). 

Таким чином, організація та впровадження освітнього процесу для = 

дитини з особливими потребами – це полісистемний процес, якого можна 

досягти лише за умови узгодженої роботи учасників міждисциплінарної групи 

супроводу, здатних розробити для дитини дієву програму, цілеспрямовано її 

виконувати, відстежувати динаміку успішності цього процесу та вносити 

необхідні корективи для підвищення його ефективності. 
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ЗАХВОРЮВАНЬ: ХОЗЛ ТА СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 

У хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) 

надзвичайно розповсюджені супутні захворювання серцево-судинної системи. 

Останні роки їх кількість значно зросла, що асоціюється зі значною 

захворюваністю і смертністю. Недостатня діагностика призводить до гіршого 

прогнозу через наявні супутні захворювання. Окрім того, лікування часто 

ускладнюється в результаті наявності побічних ефектів. Незважаючи на часту 

коморбідність, терапія здебільшого обмежена лікуванням індивідуальної 

патології. 

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, 

супутні захворювання, серцево-судинна система, лівошлуночкова 

серцева недостатність. 

Лівошлуночкова серцева недостатність вперше діагностується у кожного 

п’ятого пацієнта з ХОЗЛ після ретельного обстеження серцево-судинної 

системи [1, с. 871]. І навпаки, кожен третій хворий на серцеву недостатність 
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має обструктивні вентиляційні легеневі розлади [2, с. 631]. Ці часті збіги 

пов’язані не тільки з діагностичними труднощами, але і з гіршим прогнозом 

(виживаність протягом 5 років становить 31% проти 71%) [2, с. 639]. Супутні 

обструктивні вентиляційні розлади при гострій лівосторонній серцевій 

недостатності повністю зворотні в половині випадків протягом півроку. Проте 

початкова гіперінфляція легень має прогностичну цінність для діагностики 

тяжкості ХОЗЛ. Відомо, що підвищеня концентрації натрійуретичного 

пептиду вище 0,5 нг/мл, швидше за все, спричинено гострою серцевою 

недостатністю [3, с. 1376]. І навпаки, якщо рівень натрійуретичного пептиду 

нижче 0,1нг/мл, діагностується легенева патологія. Між цими пороговими 

значеннями ефективність діагностики для виявлення лівошлуночкової або 

правошлуночкової серцевої недостатності обмежена. Загалом остання має 

тенденцію до зниження значень натрійуретичного пептиду. Оцінка анамнезу 

пацієнта, а також клінічних ознак можуть бути цінними для диференційної 

діагностики. Наприклад, загострення ХОЗЛ часто призводять до верхівкових і 

вентральних хрипів. І навпаки, альвеолярний набряк внаслідок декомпенсації 

лівих відділів серця призводить до дрібних хрипів, а також до хрипів у нижніх 

відділах легені. Крім того, неінвазивні діагностичні інструменти широко 

доступні в наш час. При стабільному ХОЗЛ спочатку рекомендовано провести 

трансторакальну ехокардіографію. Оцінка серцевої недостатності зі 

збереженою фракцією серцевого викиду є особливо складною в цій ситуації та 

пов’язана з помилковим діагнозом через супутні легеневі захворювання [4, с. 

709]. Альтернативні діагностичні методи включають магнітно-резонансну 

томографію серця. Натрійуретичні пептиди в основному використовуються 

для виключення серцевої недостатності. У випадку підвищеного значення слід 

додатково дослідити стан серцево-судинної системи. 

Наразі немає єдиної стратегії лікування, що відрізняється від поточних 

рекомендацій щодо лікування ХОЗЛ із супутньою серцевою недостатністю. 

Застосування бета-блокаторів було спірним питанням через погіршення 

легеневої функції у хворих з ХОЗЛ, хоча численні рандомізовані дослідження 
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це не підтвердили, але було доказано, що вони значно знижують смертність та 

частоту загострень. За можливості рекомендовано віддавати перевагу 

кардіоселективним препаратам [5, с. 156]. Порівняно з неселективними 

речовинами, такими як карведілол, було показано, що бісопролол викликає 

менше побічних ефектів і навіть покращує функцію легень. При порівнянні 

метопрололу з бісопрололом, була доказана перевага бісопрололу, оскільки в 

порівнянні з метопрололом він не викликав збільшення частоти загострення 

ХОЗЛ та зміни реактивності бронхів. Застосування антагоністів рецепторів 

ангіотензину ІІ (валсартан) у пацієнтів із серцевою недостатністю та ХОЗЛ 

потребує подальшої оцінки [6, с. 131]. Високі дози бронходилататорів короткої 

дії та пероральних кортикостероїдів містять відповідний протиаритмічний 

потенціал. Хоча медикаментозна терапія із застосуванням стероїдів виглядає 

привабливою для впливу на системне запалення, ця концепція не повністю 

охоплює складні взаємодії та потребує подальшого дослідження. 

Останніми роками виявлено зв’язок кардіо-респіраторних взаємодій у 

розвитку ХОЗЛ та захворювань серцево-судинної системи. Виходячи з 

цього, наявність певних симптомів повинна призвести до подальшої якісної 

діагностики за допомогою тестування функції легень, ехокардіографії та 

електрокардіографії. Таким чином, майбутні діагностичні та терапевтичні 

стратегії потребують подальшого дослідження, бо мають великий потенціал 

в лікуванні ХОЗЛ та серцевої недостатності. 
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ФАХОВИЙ ФАКУЛЬТАТИВ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ЗФПО, ЯК МЕТОД 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

У зв’язку з тим, що в Україні вже протягом декількох років 

впроваджуються методи дистанційного навчання, більшість випускників на базі 

БСЗО зіткнулися із проблемою вибору майбутньої спеціальності. На 

сьогоднішній день майбутні абітурієнти не можуть особисто відвідати заклади 

фахової передвищої освіти, тому виникла потреба додати до підготовчих курсів 

фаховий факультатив. 

Метою факультативу є профорієнтація, яка допоможе обрати напрям 

навчання за фахом. Більшість вступників, приходячи на підготовчі курси, уже 

обрали навчальний заклад, але вагаються з вибором майбутньої професії. Тому 

доречним буде введення такого роду курсів/факультативів для полегшення 

профорієнтації. 
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Основними завданнями вивчення факультативу та зацікавленні фаховими 

дисциплінами вбачаю в ознайомленні з інформаційними технологіями, WEB-

програмуванням, обчислювальною технікою, формування знань та вмінь, які 

необхідні для дослідження технічних питань; навчання здобувачів освіти 

побудові і розробці інформаційних моделей. 

Для успішного освоєння курсу від слухачів потребуються базові знання з 

наступних предметів: математика, фізика, інформатика. 

Факультатив розроблявся викладачами ЗФПО, на основі нормативних 

дисциплін з усіх спеціальностей та дає фундаментальні знання з наступних 

спеціальностей: 

− 123 «Комп’ютерна інженерія»; 

− 171 «Електроніка»; 

− 172 «Телекомунікації та радіотехніка». 

Для факультативу було створено навчальну програму з урахуванням 

новітніх тенденцій в наступних галузях: 

− Інформаційні технології; 

− Телекомунікації й радіотехніка. 

Спираючись на навчальну програму факультативу, цей курс містить 

наступні модулі: 

1. Вступ. Поняття ОТ, роль людини і ПК в ній. 

2. Взаємозв'язок людини, комп'ютерної техніки та інформаційних 

технологій. 

3. Сучасні інтернет технології. 

4. WEB-дизайн. 

5. Візуальні та файлові дані у WEB-дизайні. 

6. CSS, стилі та оформлення сайтів. 

7. Проектування інформаційних систем. 

8. Технології зберігання даних. 

9. Технології передачі даних. 

10. Технології обробки даних. 
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11. Технології захисту даних. 

12. Сучасні мережеві технології. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

є: слухачівсько-централізоване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, комбінація лекцій, практичних занять із розв’язанням 

ситуаційних завдань, ділових ігор, міждисциплінарних тренінгів, що 

розвивають комунікативні навички і уміння працювати в команді. Форми 

поточного контролю: усне опитування, поточний контроль, тестові завдання. 

Особливостями організації освітнього процесу при вивченні курсу є, 

насамперед, висока активність кожного здобувача освіти і обов’язкове 

використання: 

− традиційних, активних та інтерактивних методів, зокрема: 

модульно-рейтингової технології, співробітництва; дослідницько-пошукової 

діяльності, тестування, дискусій; 

− форми позаурочної діяльності: написання доповідей, рефератів, 

розробка веб-сайтів. 

Означені методи повинні забезпечувати не тільки оволодіння програмним 

матеріалом, а й сприяти формуванню у здобувачів навичок оперативно і чітко 

формулювати та обґрунтовувати власні думки, використовувати набуті знання 

у практичній діяльності, вибирати найбільш раціональні рішення конкретних 

задач. 

Отже, можна вважати цей курс в умовах дистанційного навчання одним з 

методів вибору спеціальності та заохочення абітурієнтів до вступу в ЗФПО.  
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МОНІТОРИНГ ЕНДОГЕННИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ: 

ТРАПОВИЙ МАГМАТИЗМ ТА СЕЙСМІЧНІСТЬ 

Серед низки проблемних питань, що залишаються при вивченні нашої 

планети залишається моніторинг ендогенних геологічних процесів (моніторинг 

вулканічних вивержень та землетрусів), особливо тих, що важко пояснити чи 

спрогнозувати. 

На даний час існує унікальна можливість вивчати і досліджувати вулкани 

(згаслі, сплячі, чи можливі ділянки їх виникнення) за допомогою супутникових 

даних. Аналіз знімків та побудованих по ним температурних карт дозволяє 

досліджувати та бути готовими до вулканічної активності на будь якому 

континенті. 

Дуже важливим є вивчення залишків древніх вулканів, глибинних 

розломів, кратерів тощо, для прогнозування такої активності, адже, таке 

природне явище приносить багато людських жертв та збитків. 

В Україні залишками прояву вулканізму є Вигорлат-Гутинські вулканічні 

пасма в Карпатах (неогеновий період) та масив Карадаг у Кримських горах 

(середня юра). 

Виверження вулканів не завжди супроводжуються виливами значної 

кількості магми, адже вона може сформувати лавові тіла в надрах Землі, але на 

поверхню потрапить значна частина газів, гарячих розчинів, попелу, бомб, 

лапіл тощо. Всі ці продукти вулканічної активності несуть часто 

катастрофічний вплив на навколишнє середовище. Так, вулканічний попіл 

може довгий час «мандрувати» атмосферою, де перешкоджає не тільки авіації, 

https://geoknigi.com/book_view.php?id=822
https://geoknigi.com/book_view.php?id=822


187 

птахам, а й створює темні хмари та специфічні світлові ефекти, що не дають 

довгий час сонячним променям потрапляти на поверхню Землі. 

Виверження виникають у тектонічно активних зонах, де існує глибокий 

зв’язок розломів (тріщин) з розігрітою речовиною мантії (астеносфери). 

Тріщинні виливи виникають вздовж поверхневих тріщин, які 

простягаються на десятки кілометрів. У минулому, на межі пермського та 

тріасового періодів, внаслідок тріщинних виливів формувалися лавові плато – 

трапи. 

Трап – особливий тип магматизму, який виникає на суші, та 

супроводжується виливом великої кількості лави. При цьому, в атмосферу 

потрапляє велика кількість парникових газів, що впливають на клімат. На 

думку дослідників, цей процес вплинув на масові вимирання живих істот Землі. 

В Україні відома так звана трапова формація Волині, яка представлена 

давніми базальтовими полями Рівненської та Волинської обл. [3,5]. 

Найбільшими древніми трапами планети є трапи Пн та Пд Америки, 

Сибірські трапи та ін. Ці трапи утворилися на стику пермського періоду та 

тріасу. З цим пов'язують пермсько-тріасове вимирання, найбільше вимирання 

на Землі. 

Дослідники Массачусетського технологічного інституту визначили час 

магматизму і встановили, що виверження Сибірського трапу були настільки 

масштабними та тривалими, щоб ймовірно були спусковим гачком для 

пермського вимирання[4]. 

З п'яти відомих масових вимирань Велике пермське залишається 

найбільшою катастрофою біосфери історія Землі. Його масштаби вражають: 

результатом катаклізму, який 251 млн років тому розділив пермську та тріасову 

геологічні епохи, а також палеозою та мезозою, стало зникнення 95% усіх 

морських видів та 70% наземних хребетних. З лиця Землі зникали не лише види 

– йшли у минуле цілі загони і навіть класи живих істот, наприклад, знамениті 

трилобіти. Тоді ж відбулося і єдине відоме масове вимирання комах (зникло до 
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80% класів). Катастрофа вдарила навіть по такому стійкому до негараздів 

царству, як мікроорганізми [1]. 

Вплив трапового вулканізму на фауну та флору багато в чому 

визначається змінами у складі атмосфери, викиди в атмосферу величезних 

обсягів CO2, сірководню та хлороводню. У результаті відбувається закислення 

океану та підвищення глобальної температури з 25 до 40 градусів. [2] 

Виверження трапів приурочені до інших великих геологічних подій: 

розколу континентів, змін магнітного поля Землі. На даний момент ділянками 

найбільш швидкого та інтенсивного розколу планети є Східно-Африканський 

рифт та дно Атлантичного океану. 

Моніторинг ендогенних процесів дозволить не тільки прогнозувати час та 

можливість їх (викидів) виникнення, але й бути готовими до будь якого 

розвитку подій. Навіть, якщо ймовірність виверження вулкану на території 

України є незначною, ці дослідження допоможуть зрозуміти, як можна 

впоратися із сучасними викидами парникового газу, який виникає внаслідок 

антропогенної діяльності, та наскільки ці викиди є небезпечними. Адже, 

кількість CO2, що опиняється в атмосфері внаслідок людської діяльності можна 

прирівняти до викидів, що виникають під час виверження вулканів. Нас 

цікавить, як швидко та за допомогою яких механізмів вуглекислий газ 

потрапляв у атмосферу, як продукти вулканічних вивержень впливають на різні 

рівні біосфери, гідросфери, атмосфери. 

На даний час в Україні ділянки древніх вивержень вулканічно пасивні, 

але частина Карпат, яка входить до зони Вранча знаходиться зовсім поряд з 

територією нашої держави. В Україні створено мережу сейсмічних 

спостережень. До її складу входить 18 сейсмічних та 14 комплексних 

геофізичних станцій. 

На станціях періодично і з різною інтенсивністю фіксують «відлуння» 

землетрусів, що відбуваються на території Румунських Карпат за 130-140 км від 

кордону з Україною, на глибині приблизно 150 км. Так, Прикарпаття та 

Закарпаття та Одеса відчувають землетруси інтенсивністю від 2 до 6-7 балів. 
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Отже, для ефективного моніторингу ендогенних процесів необхідна 

постійна фіксація сейсмічності не тільки на території України, а й за її межами 

та аналіз різких змін вулканічної та сейсмічної активності на території інших 

континентів. Також, важливим є спостереження за змінами у біосфері, 

гідросфері та атмосфері сейсмічно активних та вулканічно активних зон. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 

Інформаційно-комунікаційні технології, які надзвичайно стрімко 

розпочали своє розповсюдження у всьому світі, стали індикатором для появи 

нових форм суспільного розвитку. Завдяки “інформаційній” революції в кінці 

дев’яностих років минулого століття, вийшла на перший план економіка знань, 

що була поширена на всі галузі життєдіяльності людини, включно з 

державними послугами. Розвиток ІКТ сприяло до нового формату спілкування 

громадян із державою – електронне урядування. 

У державному управлінні й функціонуванні органів державної влади 

використання ІКТ є передумовою підвищення ефективності, відкритості та 

прозорості діяльності органів державної влади [1, с. 25]. 

Сінгапур став першою країною у світі, де було створено урядовий портал 

у 1999 (eCitizen Centre). Цей портал надавав не лише інформаційні послуги, але 

й надавав доступ до державних послуг, для отримання яких раніше населення 

було змушене відвідувати різні міністерства та відомства [4, с. 22]. 

Реформи у сфері державного управління були необхідними у зв’язку з 

надмірною централізацією, значними витратами з бюджету та бюрократією. 

Саме тоді було створено нові принципи публічного менеджменту. 

Чимало науковців, представників бізнесу, державних органів та місцевого 

самоврядування вважають електронне урядування ефективним засобом 

управління  та комунікації в системі публічних послуг держави. 
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Н. Б. Новицька вважає, що використовуючи цифрові технології у 

публічному управлінні призведе до мінімізації необхідності безпосереднього 

контакту з чиновниками, що значно знизить рівень корупції [28, с. 16]. 

Г. Клафф, який є керівником департаменту ІКТ при муніципалітеті в місті 

Норфолк, зазначив, що перед впровадженням менеджменту, що спрямований на 

систему електронного уряду потрібно звернути увагу, чи всі внутрішні процеси 

було автоматизовано. 

Як зазначає П.С. Клімушина, “електронне урядування” є формою 

організації державного управління, за допомогою якого відбувається активна 

взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування між 

собою, із суспільством, людиною та громадянином, бізнесом за допомогою ІКТ 

[5, с. 28]. 

Підсумовуючи, можемо констатувати, що багато науковців виділяють 

свої дефініції до поняття “електронного урядування”, але однозначного 

трактування на сьогоднішній день досі немає. 

Загалом, електронне урядування є засобом державного управління та 

адміністративної реформи, яке вирішує невідкладні проблеми у державному 

секторі. 
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DEPENDENCE OF NEUTRON-SENSITIVE PLASTIC SCINTILLATOR’S 

n/γ-DISCRIMINATION CAPABILITY ON THE SHIFTER’S 

CONCENTRATION 

У більшості випадків для стандартного пластмасового сцинтилятору на 

основі полістиролу і полівінілтолуолу достатнім критерієм для визначення 

оптимального вмісту шифтеру служить максимум світлового виходу. Однак для 

нейтроночутливого пластмасового сцинтилятору параметр n/γ-розділення і 

світловий вихід не корелюють один з одним. Для такого сцинтилятору більш 

важливим є максимальна розділяюча здатність. У роботі досліджено залежність 

розділяючої здатності нейтроночутливого пластмасового сцинтилятору від 

концентрації шифтеру. Для цього були отримані зразки пластмасових 

сцинтиляторів на основі полістиролу, що містять 30,0 мас. % 2,5-

дифенілоксазолу і різну концентрацію шифтеру 9,10-дифенілантрацен (0,02 -

 2,0 мас. %). Досліджено спектрально-люмінесцентні та сцинтиляційні 

характеристики отриманих сцинтиляторів. Показано граничний характер 

залежності параметру n/γ-розділення FOM від концентрації молекул 9,10-

дифенілантрацену в пластмасовому сцинтилятор. Оцінено значення коефіцієнта 

дифузії енергії триплетного збудження. Запропоновано критерій оптимального 

вмісту шифтеру в нейтроночутливому пластмасовому сцинтиляторі. 
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Introduction. In order to observe slow luminescence in a polymer medium, 

various kinds of additives are introduced into it, in which the lifetimes of triplet states 

significantly exceed the lifetimes of singlet excited states. Practice has shown that 

2,5-diphenyloxazole (PPO) molecules are the most convenient for introduction into 

the polymer base of a plastic scintillator [1].Their solubility in a polystyrene base 

reaches 40 wt. %. The triplet excited states created under the action of high-energy 

irradiation can migrate along PPO molecules, which leads to the possibility of triplet-

triplet annihilation (TTA) with the conversion of the molecule to an excited singlet 

state and, as a consequence, to slow luminescence. Since the penetration depth of 

neutrons in a polymer medium is several centimeters, samples of appropriate sizes are 

required for effective neutron detection. In order to avoid reabsorption of its own 

radiation at such distances, shifter molecules are introduced into the composition of 

the PS. As a rule, 9,10-diphenylanthracene (DPA) is chosen as a shifter for neutron-

sensitive plastic scintillators  (PS) [2, 3]. However, DPA molecules triplet states 

energy is lower than the triplet states of PPO and, in this case, Dexter energy transfer 

can proceed. In this way DPA can act as a quencher for the triplet excitation energy 

of PPO. This leads to a significant decrease in the discrimination properties of PS, 

which was demonstrated on example of liquid scintillators. A slight increase in the 

concentration of shifter molecules led to a significant decrease in the n/γ-

discrimination properties, but at the same time increased the light yield. 

As a rule, for a standard PS the maximum light yield is a sufficient criterion for 

determining the optimal content of the shifter. However, for a neutron sensitive PS 

the n/γ-discrimination parameter and the light yield don’t correlate with each other. 

For such scintillators the maximum discrimination capability is more important. 

Therefore, the aim of the work was to study the dependence of the PS’s n/γ-

discrimination capability on the shifter’s content. 

Materials and methods. PS samples were obtained by the method of 

thermally initiated bulk polymerization. For this, 0.5 wt. % of 1,6-hexanediol 

dimethacrylate, 30.0 wt. % of PPO and X wt. % of 9,10-diphenylanthracene 

(X = 0.02, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 wt. %) were placed in glass ampoules. 
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Photoluminescence spectroscopy. Luminescence kinetic spectroscopy. 

The n/γ-discrimination parameter FOM was determined by comparing the total 

charge of the signal (Qtotal) and its ratio to the slow component (Qtotal/Qslow). The 

method is described in more detail in [4]. 

Results and discussion. In the series of obtained PSs, a sample with the 

minimum concentration of the shifter (0.02 wt. %) has a luminescence spectrum 

specific for 9,10-diphenylanthracene with a maximum at 413 nm (Fig. 1). With an 

increase of DPA molecules concentration, the luminescence band maximum shifts to 

longer wavelengths diapason, which may indicate some aggregation of DPA 

molecules. 

 
Figure 1 – Luminescence specter’s of neutron-sensitive PS with different 

concentrations of DPA molecules. 

However, light yield of the obtained plastic scintillators did not change 

significantly with a change in the concentration of 9,10-diphenylanthracene 

molecules (Fig. 2, Table 1). This suggests that even with an increase in concentration 

of 9,10-diphenylanthracene molecules by almost two orders of magnitude (taking into 

account the possibility of the formation of various types of aggregates), they perform 

their function of a shifter. 
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Figure 2 – Scintillation amplitude specter’s of neutron-sensitive PS with 

different concentrations of 9,10-diphenylanthracene molecules. 

All obtained PS samples showed n/γ-discrimination properties with different 

levels of FOM values (Fig. 3, 4). 

 
Figure 3 – Nеutron/gamma discrimination of the obtained PS samples: (a) at a 

9,10-diphenylanthracene concentration of 0.05 wt. %; (b) at a 9,10-

diphenylanthracene concentration of 2 wt. %. 

In contrast to the light yield, the dependence of n/γ-discrimination properties 

on the concentration of shifter in the obtained plastic scintillator samples have an 

obvious threshold character (Fig. 4, Table 1). 
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Figure 4 – Dependence of the n/γ-discrimination parameter FOM on the 

concentration of DPA molecules in PS. 

Table 1 – Relative light yield (LY) and n/γ-discrimination parameter (FOM)  

Concentration of DPA, wt. % LY, % FOM 
UPS 923A [15] 100 - 

0.02 99 1,31 
0.05 94 1,313 
0.1 88 1,25 
0.5 100 1,36 
1.0 91 1,365 
1.5 77 1,13 

Up to a concentration of 1.0 wt. %, with an increase in the content of DPA 

molecules in PS, a slight increase in FOM is observed. After reaching the DPA 

concentration threshold of 1.0 wt. %, there is abrupt decrease in the n/γ-

discrimination capability of the PS (Fig. 4), which appear itself in a significant 

decrease in the part of slow luminescence, which is associated with TTA. Such a 

decrease in the part of slow luminescence in the polymer base of PS is apparently 

associated with the quenching of triplet excitation by DPA molecules, the excitation 

energy of triplet levels of which (1.77 eV) is much lower than the energy of excited 

triplet levels of PPO molecules (2.47 eV). If we assume that the transfer of the triplet 

excitation energy is possible only due to the exchange mechanism, then, as a 

consequence, it has the form of a jump from one molecule to another. The diffuse 

approximation is applicable to this character of the transfer of excitation energy. 

Taking the distance between DPA molecules at 1.0 wt. % as the limiting distance of 
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transfer of the triplet excitation energy, the value of the diffusion coefficient (D) of 

the triplet excitation energy can be estimated by the formula R2=D×τ. Considering 

that at a DPA content of 1.0 wt. %, the distance between its molecules is about R≈3.7 

nm, and the time of the observed delayed luminescence is about τ≈180 ns, it turns out 

D≈7.6×10-7 cm2/s. This value of the diffusion coefficient indicates a low migration 

rate of triplet excitation in the PS and determines the threshold character of the n/γ-

discrimination properties. This threshold of the shifter concentration, at which its 

quenching properties are not yet manifested, will be the criterion for its optimal 

content in the PS. 

Conclusions. The study of the dependence of the n/γ-discrimination properties 

of PS on the shifter concentration made it possible to study the dynamics of triplet 

excitation migration and estimate the value of the triplet excitation energy diffusion 

coefficient. Studies have shown that DPA molecules in a relatively large 

concentration range (up to 1.0 wt. %) are not quenchers of the triplet excited states in 

polymer base of neutron-sensitive PS. The threshold character of quenching is 

manifested due to the low value of the triplet excitation migration rate. The criterion 

for the optimal content of the shifter in the neutron-sensitive PS is the concentration 

threshold at which its quenching properties are not yet manifested. 
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