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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ  

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

Абишева Б. К.  
ЧУ «Академия «Bolashaq», г. Караганда, Республика Казахстан 
науч. рук. – м.э.н., доцент Дарибекова Н. С.  

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Действующая система пенсионного обеспечения является многоуровневой, что позволяет предус-
мотреть интересы не только нового поколения граждан Казахстана. Она защищает интересы и той части 
населения, которая имеет право на получение пенсий еще из солидарной системы. Пенсионная система 
стала базироваться на трех уровнях: 

Первый уровень – сохранение солидарной системы, при которой перед пенсионерами были сохра-
нены все обязательства государства, действовавшие в старой пенсионной системе. Солидарная пенсион-
ная система предусматривает и обеспечивает пенсии работникам, наработавшим стаж при солидарной 
системе, а также не имеющим возможности накопить достаточные пенсионные сбережения в накопитель-
ной системе. При этом размер государственных пенсий гражданам, вышедшим на пенсию после начала 
реформы, пропорционален количеству лет их участия в старой пенсионной системе. Второй уровень – 
формирование каждым гражданином индивидуальных пенсионных накоплений за счет перечисления пен-
сионных взносов, удерживаемых в обязательном порядке в размере 10% от заработной платы. Следова-
тельно, пенсия граждан, достигших пенсионного возраста, формируется за счет накопленных средств, 
которые являются собственностью вкладчиков и не зависят от количества работающих в пенсионных на-
коплений к добровольным. Каждый работающий должен выразить свое согласие на перевод пенсионных 
взносов на индивидуальный пенсионный счет. Думается, что переход к добровольности пенсионных отчи-
слений в краткосрочном периоде приведет к сокращению дефицита средств в распределительной части 
пенсионной системы, однако одновременно повысит размер ее будущих обязательств. В связи с неспосо-
бностью данного механизма обеспечить прирост покупательной способности добровольных пенсионных 
накоплений может сложиться их отрицательная реальная норма доходности, и как следствие отток 
средств и сокращение масштабов данного сектора. 

Данная ситуация наблюдается в Казахстане, где удельный вес участников добровольного пенсион-
ного страхования не превышает 0,5% работающего населения страны.  

По данным Национального Банка РК более половины населения Казахстана трудоспособного воз-
раста не зарегистрированы в системе пенсионного страхования. Кроме того, многие застрахованные осу-
ществляют минимальные взносы, которые будут недостаточны для получения нормальной пенсии в бу-
дущем. Таким образом, наличие прямых государственных гарантий, обеспечивающих сохранность пенси-
онных отчислений и их доходность на уровне не ниже инфляционного, не явилось стимулом для улучше-
ния отношения населения к добровольным пенсионным накоплениям. 

Введение в Казахстане с начала 2009 года гарантированной минимальной доходности по инвести-
рованию пенсионных средств привело к чрезмерно консервативной политике размещения пенсионных 
активов и низкой доходности инвестиций.  

В 2012 году с учетом негативного эффекта от применения требования по минимальной доходности 
в Казахстане была осуществлена концентрация всех пенсионных накоплений в Едином накопительном 
пенсионном фонде. Негосударственные накопительные пенсионные фонды были упразднены. Это реше-
ние было направлено на повышение прозрачности деятельности по управлению индивидуальными пенси-
онными счетами, сокращение административных расходов и комиссионного вознаграждения, взимаемого 
с пенсионных накоплений вкладчиков. Фонд стал некоммерческим акционерным обществом. Единствен-
ным его акционером стало Правительство Республики Казахстан. Осуществление доверительного управ-
ления пенсионными активами АО «ЕНПФ» было возложено на Национальный Банк РК, обладающий опы-
том управления активами Национального фонда Республики Казахстан. 

С целью модернизации пенсионной сферы Казахстана и решения существующих проблем в 2018 
году в пенсионную систему были внесены существенные изменения.  

Ашенова А. К. 
науч. рук. – м.э.н., доцент Дарибекова Н. С.  

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Основой экономической безопасности общества является финансовая безопасность, которая за-
ключается в обеспечении такого уровня развития финансовой системы, финансовых отношений и процес-
сов в экономике, при котором создаются необходимые условия для социально-экономической и финансо-
вой стабильности, сохранения целостности и единства финансовой системы страны, успешного преодо-
ления внутренних и внешних угроз в финансовой сфере. 

Фактором, обеспечивающим государство ресурсами и механизмом воздействия на экономику и социа-
льные процессы, является бюджетно-налоговая безопасность (как элемент экономической безопасности).  
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Бюджетный сектор экономики находится в непосредственной зависимости от налогов, являющихся 
ключевым источником доходов бюджета и формирующих финансовые отношения государства с иными 
субъектами. В этом направлении негативное влияние теневой экономической деятельности (включающей 
одним из признаков неуплату налогов с доходов) на размер бюджета в научной литературе общепризнано. 

В целом теневая экономика для общества является в большей мередестабилизирующей, носит в 
основном негативный, разрушительный характер, который подрывает основы социально-экономического 
благополучия населения. При этом влияние на бюджет может быть прямым или косвенным, например: 

1) теневая экономика напрямую приводит к неработоспособности официальных инструментов на-
логообложения. Исследования показали, что на уплату налогов направляется до 30% от доходов, которые 
получает легальный бизнес, в то время как выплаты криминальным структурам и коррупционерам состав-
ляют аналогичную долю, а на расходы за обналичивание приходится до 12%; 

2) теневая деятельность оказывает деструктивный эффект на организацию производственного 
процесса в легальном секторе: привлечение неквалифицированных специалистов, двойная система опла-
ты труда официально работающих лиц и т.п. влекут снижение подоходных и социальных налогов; 

3) если в обществе неофициальное трудоустройство не рассматривается как «отклоняющееся поведе-
ние», то теневой сектор открыто конкурирует с официальным по предоставлению рабочих мест, существенно 
сокращая потенциал легального трудового рынка в финансировании государственного бюджета; 

4) товары и услуги, реализуемые через теневой сектор, не облагаются НДС, который является клю-
чевым источником государственного бюджета.  

Так как бюджетные отношения являются частью экономической системы общества, негативные 
эффекты от теневой экономики оказывают на нее влияние и непосредственно и через другие элементы 
системы. Отрицательные эффекты, которые оказывает теневая и, в первую очередь, криминальная эко-
номика, находят свое отражение во множестве социально-экономических деформаций, в том числе:  

1) деформация налоговой и бюджетной сферы; 
2) воздействие на рост и развитие экономики страны; 
3) воздействие на эффективность макроэкономической государственной политики; 
4) влияние на кредитно-денежные отношения; 
5) деформация общей структуры потребления; 
7) воздействие на ход поступления инвестиций; 
8) деформация общей структуры экономики; 
9) воздействие на факторы воспроизводства рабочей силы; 
10) воздействие на эффективность производственной деятельности и разделение труда; 
11) воздействие на конкурентную среду и эффективность функционирования всего рыночного ме-

ханизма; 
12) воздействие на международные отношения в экономической сфере. 

Ашенова А. К.  
ЧУ «Академия «Bolashaq» г. Караганда, Республика Казахстан 
науч. рук. – к.э.н., Пименов А. В.  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЮДЖЕТА  

Как особая область стоимостного распределения государственных бюджет выполняет специфичес-
кое общественное назначение – служит удовлетворению общегосударственных потребностей. Существо-
вание специфической бюджетной среды стоимостного распределения обусловлено природой и функция-
ми государства. Именно оно нуждается в централизованных средствах для финансирования отраслей, 
развивающихся ускоренными темпами, для проведения социально-культурных мероприятий в масштабах 
общества, решения задач оборонного характера, покрытия общих издержек государственного управления. 
Поэтому, на наш взгляд, совокупность этих финансовых отношений выражается через экономическую ка-
тегорию «государственный бюджет», объективная необходимость которой обуславливается потребностя-
ми расширенного воспроизводства, природой и функциями государства. 

В государственном бюджете реально воплощен принцип финансовой централизации, который осу-
ществляется государством. Централизованные финансовые ресурсы позволяют государству обеспечи-
вать запланированные темпы и пропорции общественного воспроизводства, добиваться совершенствова-
ния его отраслевой и территориальной структуры, формировать в необходимых размерах средства для 
первоначального развития прогрессивных отраслей экономики, проводить крупные социальные преобра-
зования.  

Государственный бюджет характеризуется следующими чертами: 

 является особой экономической формой распределительных отношений, связанной с обособ-
лением части стоимости общественного продукта в руках государства и использованием ее на удовлетво-
рение общегосударственных потребностей; 

 предназначен для перераспределения стоимости между регионами и секторами экономики го-
сударства; 

 выражает такую стадию стоимостного распределения, которая непосредственно не связана с 
движением общественного продукта в его товарной форме; 

 пропорции и формы бюджетного распределения стоимости общественного продукта определя-
ются потребностями расширенного воспроизводства в целом и задачами, стоящими перед обществом на 
каждом историческом этапе его развития, в частности [1]. 

Таким образом, государственный бюджет, как и любая другая экономическая категория, выражает 
производственные отношения в денежной форме и имеет соответствующее им материально-
вещественное воплощение в централизованном фонде денежных средств государства. В результате реа-
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льные экономические (распределительные) процессы, происходящие в обществе, получают свое выраже-
ние в потоках мобилизируемых и используемых государством денежных средств - бюджетных ресурсах.  

Таким образом, как экономическая категория государственный бюджет выражает производственные от-
ношения в денежной форме, возникающие между государством и другими участниками производства в про-
цессе распределения и перераспределения стоимости валового общественного продукта путем образования 
централизованного фонда денежных средств государства и его использования на цели расширенного воспрои-
зводства, повышение уровня жизни народа и удовлетворение общественных потребностей. 

Список использованных источников 
1. Мельников В. Д. Государственное финансовое регулирование экономики Казахстана. Алматы : 

Каржы-каражат, 2015. С. 62.  

Бартош І. А. 
Філія Класичного приватного університету 
наук. кер. – к.т.н., Головіна О. В. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КАР’ЄРНИХ САМОСКИДІВ  

У процесі видобування корисних копалин перевезення отриманої породи виконується автомобіль-
ними кар‟єрними самоскидами, які набули широкого поширення повсюдно у гірничодобувних галузях [1].  

Витрати на перевезення гірничорудної маси кар‟єрними самоскидами залежать від багатьох факто-
рів і становлять до 75% всіх витрат з видобування копалин. Зі збільшенням глибини гірничих робіт на кожні 
100 м собівартість транспортування збільшується в півтора рази.  

Використання кар‟єрних самоскидів потребує величезних вкладень на їх придбання і великих витрат 
в процесі експлуатації, що свідчить про актуальність вирішення задач щодо підвищення ефективності їх 
роботи. 

В процесі дослідження було встановлено, що ефективність експлуатації кар‟єрних автомобільних 
самоскидів можливо підвищити: 

 шляхом дослідження принципів змінення параметрів експлуатаційних показників оцінювання ро-
боти транспорту; 

 оптимізацією маршрутів руху технологічного транспорту на основі формування раціональної 
структури та раціонального використання парку транспортних засобів; 

 за допомогою використання самоскидів більшої вантажопідйомності; 

 за рахунок вдосконалення організації діагностичних робіт, робіт з технічного обслуговування і 
ремонту. 

З існуючих моделей роботи автомобільних кар‟єрних самоскидів та методів визначення витрат па-
лива були обрані способи визначення швидкості руху кар‟єрного автотранспорту та переглянуті основні 
економічні показники ефективності експлуатації [2, 3]. 

В результаті дослідження були виділені причини, які впливають на експлуатацію автомобільного 
кар‟єрного транспорту, побудована математична модель наведених витрат на транспортування гірської 
породи кар‟єрними самоскидами, що дозволяє враховувати фактор часу, собівартість транспортування, 
витрати на паливо-мастильні матеріали, витрати на шини, витрати на профілактичне обслуговування та 
ремонт автомобіля, амортизаційні відрахування, накладні витрати, екологічні складові.  

Проведений аналіз показників режимів роботи автомобільних кар‟єрних самоскидів свідчить, що на 
продуктивність і собівартість транспортного процесу більш впливають швидкість руху, облік фактичних 
витрат палива, час основної роботи транспортного засобу. 
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Стеценко Д. О. 
Дніпровський державний технічний університет 

АНАЛІЗ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» 

Серед цілей страхової компанії важливим моментом при формуванні системи управління страхови-
ми резервами є визначення місії страхової організації, яка чітко визначає причину її існування. Роль визна-
чення місії для страхової організації важко переоцінити через те, що це є відправний момент, котрий ви-
значає діяльність компанії на довгу перспективу, підпорядковуючи цілі та завдання на кожному з етапів 
розвитку. 

ПАТ «СК «Саламандра» є учасником ринку фінансових послуг України, фінансовою установою, яка 
надає послуги із обов‟язкових та добровільних видів страхування, інших, ніж страхування життя. Страхова 

https://mining-media.ru/ru/article/karertekh/119-issledovanie-pokazatelej-raboty-karernykh-samosvalov-dlya-obosnovaniya-struktury-parka-i-norm-vyrabotki-avtotransportaорта
https://mining-media.ru/ru/article/karertekh/119-issledovanie-pokazatelej-raboty-karernykh-samosvalov-dlya-obosnovaniya-struktury-parka-i-norm-vyrabotki-avtotransportaорта
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компанія є членом Моторного (транспортного) страхового бюро та Національного Клубу Страхової Випла-
ти. ПАТ «Страхова компанія «Саламандра» працює на ринку страхування з 1994 року та є правонаступни-
ком ПАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ». Назва страхової компанії була змінена у жовтні 2018 року. 

Управління страховими резервами дозволяє своєчасно реагувати на зміни зовнішньої середи та 
внутрішнього стану страховика і формувати збалансований страховий портфель як основу стабільного 
фінансового положення страхової компанії. Формулювання місії передбачає вибір методів управління 
страховою компанією та, зокрема, її страховими резервами. 

Динаміку зміни обсягів та структури страхових резервів ПАТ «Страхова компанія «Саламандра» у 
2017–2019 рр. наведено на рисунках 1–2 [1]. 

 

 
 
Рис. 1. Динаміка зміни обсягів страхових резервів ПАТ «Страхова компанія «Саламандра»  

у 2017–2019 рр., тис. грн 
 
Аналіз структури страхових резервів ПАТ «СК «Саламандра» показує, що сукупні страхові резерви 

характеризуються переважною питомою вагою резервів незароблених премій, частка яких поступово збі-
льшується. Це свідчить, що сформовані резерви незароблених премій є адекватними для покриття збитків. 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка структури страхових резервів ПАТ «Страхова компанія «Саламандра»  
у 2017–2019 рр., тис. грн 

 
Кошти страхових резервів повинні розміщуватися з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквід-

ності, диверсифікованості. 
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Бузаубаева П. Н.  
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева  

Республика Казахстан, г. Нур-Султан  
докторант 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АКТИВОВ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО  
НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

В 2019 году Национальный Банк Республики Казахстан (НБК) провѐл оценку качества активов (ОКА) 
14 крупнейших банков, которые были выбраны с точки зрения их экономической значимости для банковс-
кой системы Казахстана.  

Программа ОКА, реализованная НБК и Агентством, следовала тем же принципам, что и проверки, 
проводимые Европейским Центральным Банком (ЕЦБ) в 2014 году и при проведении последующих циклов 
оценки. Несмотря на то, что при разработке методологии и реализации программы оценки НБК и Агентст-
вом учитывалась локальная специфика регулирования, а также особенности финансовой системы Казах-
стана, основополагающие составные части, а также общая философия оценки, проводимой ЕЦБ, были 
сохранены без изменений. Это в особенности касается принципов объективности, сопоставимости и обес-
печения равных условий, а также применяемого уровня консерватизма. Помимо этого, оценка была про-
ведена с использованием проверенной модели «трѐх линий защиты» с привлечением профессиональных 
и независимых аудиторских компаний, инспекторов, экспертов в области надзора, а также структур приня-
тия решений в НБК и Агентстве. 

Банки были ранжированы по общему объѐму активов и объѐму кредитного портфеля относительно 
соответствующих показателей всего банковского сектора в целом, чтобы обеспечить репрезентативность 
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рассматриваемых банков – на долю выбранных банков приходилось 87% от общего объѐма банковских 
активов страны и 90% от общего ссудного портфеля банков.  

Оценка качества активов (ОКА) – это подход, базирующийся на международных стандартах финан-
совой отчѐтности и пруденциального регулирования, при этом отражающий пруденциальный взгляд фи-
нансового регулятора на действующую практику финансового учѐта и оценки рисков. Целью проверки, 
которую удалось достичь, было обеспечение объективного и справедливого взгляда на банковские акти-
вы, а также достоверной и справедливой оценки достаточности капитала рассматриваемых банков.  

30 декабря 2019 года НБК опубликовал отчѐт1 по результатам ОКА на системном уровне, в котором 
были описаны: 

 контекст и цели ОКА, а также общий подход;  

 методология каждого из блоков работ в рамках ОКА; 

 в соответствии с результатами ОКА, на уровне банковской системы Республики Казахстан не 
наблюдается дефицита капитала (агрегация результатов всех банков-участников); пруденциальные нор-
мативы k1 и k2 выполняются на системном уровне с учѐтом результатов программы ОКА: 

 на консолидированном уровне, запас капитала k1 относительно минимального пруденциального 
уровня составляет около 70% после учѐта всех корректировок ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) и пе-
реоценки активов по результатам ОКА (по сравнению с запасом капитала приблизительно в 105% до 
ОКА);  

 аналогично, по результатам ОКА запас капитала k2 на системном уровне достаточен для покры-
тия рисков с пруденциальной точки зрения (например, в части оценки моделей коллективного резервиро-
вания, переоценки объектов недвижимости, учитываемых на балансе, а также применения пруденциаль-
ных триггеров кредитного обесценения). 

Результаты ОКА необязательно окажут эффект на капитал или отразятся в финансовой отчѐтности 
банков. Во-первых, в методологии ОКА заложена определѐнная доля консерватизма, выраженная в пру-
денциальном подходе к трактовке регулятором применения положений стандартов бухгалтерского учѐта. 
Во-вторых, программа ОКА оценивает результат на 1 апреля 2019 года, после чего произошли изменения 
в портфелях банков. При этом многие банки уже в процессе ОКА приняли во внимание наблюдаемые ре-
зультаты и предприняли меры для улучшения качества портфеля, а также начали работу по совершенст-
вованию политик и процессов, данных и систем для соответствия требованиям методологии ОКА. Тем не 
менее, прямые нарушения стандартов бухгалтерского учѐта банками должны найти отражение в финан-
совой отчѐтности банков соответствующего периода.  

Результат ОКА, оценка мер по повышению качества активов и поддержанию капитализации после 1 
апреля 2019 года, а также реализуемая с 2017 года Программа повышения финансовой устойчивости бан-
ковского сектора подтверждают, что в банковском секторе, как на системном уровне, так и на уровне от-
дельных банков, дефицита капитала нет.  

С 1 апреля 2019 года до настоящего момента в банках были произведены мероприятия по улучше-
нию качества портфеля, принятию дополнительного залогового обеспечения по займам, взысканию задо-
лженностей, поддержанию капитализации.  

Меры, предпринятые Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового 
рынка (далее – Агентство), по улучшению внутренних политик и процедур в банках в рамках корректирую-
щих действий по результатам ОКА позволят завершить процесс оздоровления банков и исключат возмож-
ность формирования новых системных рисков. 
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ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН 

Сьогодні, в умовах нестабільності економічних процесів та регулярності їх повторень під дією різних чин-
ників, виникає необхідність розгляду питання нестабільності світових національних економік та проаналізувати 
основні причини, що призводять до негативних тенденцій у їх розвитку[1]. Світова економіка переживає не най-
кращі часи – пандемія Covid-19, спад цін на нафту та загострена ситуація на фондових ринках. Спалах корона-
вірусу виступив каталізатором економічної кризи і практично зупинив розвиток світової економіки [2]. 

Метою дослідження в даній темі є вивчення проявів економічних криз у сьогоденні. 
Економічна криза – це стрімке погіршення соціально-економічного стану країни із скороченням обсягів 

виробництва, повним порушенням сталих господарських зв‟язків, що викликає появ таких макроекономічних 
наслідків як інфляція та безробіття, скорочення виробничих потужностей. Вона є однією з фаз економічного 
циклу, під час якого відбуваються порушення пропорційності розвитку господарських процесів, зменшення до-
ходів виробничого комплексу та скорочення доходів населення. Затяжні кризи приводять до депресивного стану 
виробничого сектору із перспективою повного занепаду та поступового зубожіння громадян країни [1]. 

Можна виокремити п‟ять стадій перебігу економічної кризи [3]: 
Перша – зародження економічної кризи – латентний характер, зниження окремих показників розвитку; 
Друга – прояв економічної кризи – втрата попередніх параметрів розвитку, поява збитковості; 
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Третя – поширення економічної кризи – хронічна збитковість, зниження загальних і спеціальних ре-
зервів, що створюються для покриття збитків; 

Четверта – пік економічної кризи – повне вичерпання резервів, втрата платоспроможності, можли-
вість оголошення дефолту; 

П‟ята – вихід із економічної кризи – відродження прибутковості, відновлення основних показників ро-
звитку. 

Через епідемію коронавірусу Україна також, як і більшість країн, опинилася на межі економічної кри-
зи. «Хвороби» української економіки можуть стати факторами, що значно ускладнять боротьбу із наслідка-
ми вірусу, яка дорого обійдеться як бізнесу, так і громадянам [2]. 

Отже, як видно із сьогоднішньої ситуації у світі економічна криза безпосередньо впливає на еконо-
мічний розвиток країн. Поширення економічної кризи є серйозною проблемою для бізнесу, особливо для 
малого і середнього. Кризи не виникають без причин, тому треба бути підготовленими до криз та пережи-
вати їх з мінімальними втратами. Ця тема потребує подальшого постійного дослідження, оскільки є дуже 
важливою для економіки усіх країн, яка зливається у світову економіку. 
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Жанбекова А. С. 
ЧУ «Академия «Bolashaq», г. Караганда, Республика Казахстан 

ПОНЯТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Прибыль предприятий на сегодняшний момент являются основным критерием оценки финансово-
хозяйственной деятельности, являясь показателем, характеризующим эффективность деятельности за 
определенный период. 

Анализ современной экономической литературы свидетельствует об отсутствии единого подхода в 
определении понятия прибыли. Существуют различные точки зрения о понятии и происхождении прибыли.  

Согласно точке зрения профессора Чикагского университета Ф.Найта вся подлинная прибыль свя-
зана с неопределенностью, а неопределенность в процессе принятия решения всегда таит в себе риск, то 
есть прибыль в данном случае можно рассматривать как своеобразную плату за риск: риск неуплаты ди-
видендов, риск, связанный с характером производственных процессов, риск связанный с техническими 
или иными новшествами. С этой точки зрения прибыль характеризуется как вознаграждение за техничес-
кие усовершенствования и успешную предпринимательскую деятельность.  

По мнению американского экономиста Й.Щумпетера именно надежда на получение монопольной 
прибыли является важнейшим стимулом предпринимателей и конкуренции, а это возможно достичь толь-
ко тогда, когда определенная фирма становиться обладателем новых изобретений и технологических ин-
новаций [1, с. 167]. Прибыль за счет новых изобретений и внедрения технических инноваций не является 
постоянной, так как со временем их начинают применять другие предприниматели, а также появляются 
новые технологии и усовершенствования и, соответственно прибыль носит временный характер.  

Согласно точке зрения российского экономиста Рузавина Г.И., вводя новые новшества и техничес-
кие усовершенствования, меняя технологический процесс, такая фирма получает монопольную власть на 
рынке и за счет этого извлекают значительно более высокие доходы, чем ее конкуренты. 

Как нетрудно заметить из вышеизложенных точек зрения различных экономистов, определение прибы-
ли, не исключают друг друга и даже частично совпадают. Возникновение прибыли связано с трудом всех учас-
тников производственного процесса, а также наличия благоприятных условий, складывающихся при использо-
вании факторов производства: земли, недр, капитальных вложений, прав на обладание патентом или изобре-
тением, усовершенствованием, с помощью которых можно получить доход. Отсюда следует актуальность все-
стороннего учета и анализа прибыли в разнообразных отраслях экономики страны. 

Являясь важнейшей категорией рыночных отношений, прибыль выполняет определенные функции 
в экономике предприятий: 

 во-первых, является оценкой экономического эффекта, полученного в результате финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Но все аспекты деятельности предприятия с помощью прибы-
ли оценить невозможно, так как прибыль выражается в абсолютной величине, поэтому при анализе прои-
зводственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия используется система показателей 
рентабельности;  

 во-вторых, прибыль обладает стимулирующей и воспроизводственной функцией, так как она пред-
ставляет собой конечный экономический итог деятельности, являясь одновременно финансовым результатом 
и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. Любое предприятие заинтересовано в получении 
чистой прибыли, так как доля чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, 
является источником обеспечения внутрихозяйственных потребностей, финансирования научно-технического и 
социального развития предприятия, материального стимулирования работников; 

 в-третьих, прибыль является одним из источников формирования бюджетных ресурсов разных 
уровней, благотворительных фондов, общественных организаций.  

Налог на прибыль предприятий относиться к числу центральных, наиболее значимых видов налогов 
в мировой практике налогообложения [2, c 460]. Поэтому налоговые отчисления от прибыли поступают в 
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бюджеты государства и используется для обеспечения выполнения государственных функций, финанси-
рования удовлетворения совместных общественных потребностей. 

Исходя из определений прибыли, а также выполняемых ею функций, можно дать определение при-
были, которое будет на наш взгляд, наиболее подходящим для изучения прибыльности предприятия. 

Прибыль – это аккумулирование накоплений, выраженных в денежной форме предприятиями раз-
личных организационно-правовых форм. Как экономическая категория прибыль характеризует финансо-
вый результат предпринимательской деятельности предприятий [3, c. 73]. 

Не менее важным при анализе прибыльности предприятия является понимание состава прибыли. 
Для чего рассмотрим классификацию финансовых результатов. 

Выделяют следующие показатели прибыли в отчете «О прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе» за период:  

 валовая прибыль; 

 операционная прибыль (убыток); 

 прибыль (убыток) до налогообложения; 

 прибыль за год. 
Валовая прибыль рассчитывается как разница между выручкой от реализации товаров (работ, 

услуг) и себестоимостью реализованных товаров и услуг.  
На величину валовой прибыли предприятия влияет множество факторов, зависящих и независящих 

от предпринимательской деятельности, представленных на рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на валовую прибыль предприятия 
 
Операционная прибыль (убыток) определяется как разность между валовой прибылью и операци-

онными расходами предприятия, к которым относятся административные (управленческие) расходы, рас-
ходы на реализацию (расходы на транспортировку продукции покупателям, расходы на рекламу и т.д.).  

Исходя из порядка расчета операционной прибыли видно, что положительное значение означает 
покрытие операционных расходов предприятия за счет выручки от реализации товаров (работ, услуг), со-
ответственно при отрицательном значении – выручка компании не покрывает расходы на управленческую 
и сбытовую деятельность предприятия. 

Прибыль (убыток) до налогообложения – результат от объединения дохода (убытка) от основной и 
неосновной деятельности. Данный показатель определяется путем корректирования операционной при-
были (убытка) на результаты неосновной деятельности, например, финансовые доходы и расходы, дохо-
ды или расходы от операций, связанных с выбытием долгосрочных активов, созданием резервов, курсо-
вых разниц по импортным операциям.  

Прибыль за год определяется как прибыль (убыток) до налогообложения за минусом расходов кор-
поративному подоходному налогу, иначе в экономической литературе ее называют чистой прибылью. 
Именно из этой прибыли в большинстве случаев выплачиваются дивиденды, распределяется часть чис-
той прибыли на материально-техническое и социальное развитие предприятия, также данный показатель 
служит при расчете относительных показателей эффективности деятельности предприятия. 
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Жанторе Н. М.  
ЧУ «Академия «Bolashaq», г. Караганда, Республика Казахстан 

ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ 

Способы частичного сокрытия деятельности и уклонения от уплаты налогов разнообразны, но в ос-
новном это искажение объекта налогообложения и налоговое мошенничество. Искажение объекта налого-

Факторы, влияющие на валовую прибыль предприятия 

Внутренние, зависящие от предприятия Внешние, не зависящие от предприятия 

Рост объема производимой продукции; 
Структурные сдвиги и изменение ассортимента 
продукции; 

Рост производительности труда; 
Повышение эффективности использования 
основных средств 

Нарушения хозяйственной дисциплины 

Внешнеэкономические условия (связи); 
Социальные условия; 

Природные условия; 
Изменения государственных регулируемых цен 
на реализуемую продукцию; 

Транспортные и технические условия на произ-
водство и реализацию 
Влияние пандемии на экономику страны 
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обложения (отражение только части облагаемого оборота или только того оборота, который облагается по 
пониженной ставке) опасно тем, что всегда связано с уменьшением налоговых баз по отдельным налогам. 
Для достижения желаемого эффекта используются различные схемы, наиболее типичные из которых – 
серые зарплаты, завышение затрат, уменьшение объемов производства и реализации продукции в отчет-
ности, неправомерное использование налоговых льгот. Все это приводит к росту элементов теневой эко-
номики, таких как теневая заработная плата, теневой объем производства, нелегальное использование 
производственных фондов [1].  

В Казахстане отсутствует методика комплексной оценки ущерба, наносимого теневой экономичес-
кой деятельностью государственному бюджету в рамках его доходной части. В связи с чем прежде прове-
дения такой оценки нами была разработана такая методика. Применительно к предмету исследования 
разработка проведена относительно доходной части государственного бюджета. 

Основные причины уклонения от уплаты налога тесно связаны с совершенствованием налогового 
законодательства. К ним можно отнести: 

1) лжепредпринимательство. Компания выписывает счет-фактуру за работу и услуги, предоставляя 
НДС. Затем этот НДС берется в зачет и уменьшается НДС к оплате. Это приводит к занижению налогооб-
лагаемой базы и неполучению бюджетом части прибыли. 

2) лжеоптимизация НДС. Многие компании дробят свой оборот, чтобы попасть под необлагаемый 
оборот и не платить НДС.  

3) лжепотребление. Лица, которые произвели продукцию в своем личном хозяйстве в значительном 
объеме, реализуют ее без уплаты налога. К этой группе можно отнести и спекулянтов, ввозящих товар из 
Европы, оформляя его при этом на 10-20 человек, чтобы скрыть ведение предпринимательской деятель-
ности. 

4) особенности уплаты НДС экспортерами. Здесь действует «замкнутая» схема. Поставщик экспор-
тирует товар, не уплачивая НДС. Далее продукция перепродается нескольким компаниям и возвращается 
поставщику, а один из посредников исчезает, не переводя НДС в бюджет. Другие участники этой цепочки 
ставят НДС к вычету. 

Максимальный ущерб бюджету наносит уклонение от уплаты НДС. Это объясняется его значитель-
ным вкладом в доходную часть бюджета и недоработкой налогового законодательства, представляющего 
широкие возможности по уклонению от уплаты НДС посредством фиктивных сделок. НДС является очень 
сложным для администрирования налоговыми органами. [2, с. 18]. 

На втором месте по объему ущерба, наносимого бюджетной сфере, стоит корпоративный подоход-
ный налог. Отношение собранного налога к сокрытому составляет 32%, при этом этот налог обеспечивает 
21% всех доходов, собираемых в Казахстане. Налоговое законодательство в области исчисления корпо-
ративного подоходного налога предъявляет повышенные требования к бухгалтерской службе и квалифи-
кации налоговых объектов.  

Существенный вклад в ущерб бюджета от неполучения налоговых поступлений вносит социальный 
налог. Уклонение от него объясняется повышенной процентной ставкой и легким способом вывода 
средств в теневой оборот – выплатой части заработной платы сотрудникам «в конвертах». 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ В УМОВАХ АТП  

Вантажний автомобільний транспорт є важливою складовою всієї транспортної системи країни, і га-
луззю, що забезпечує її соціально-економічний розвиток. За даними Державної служби статистики України 
у І півріччі 2020 року автомобільним транспортом було перевезено 64604,74 тис. тон вантажів (з них 
3696,23 тис. тон у міжнародному сполучені). Третину із загального обсягу перевезених вантажів складає 
продукція добувної промисловості та розроблення кар‟єрів [1].  

Кінцевий результат розвитку та функціонування вантажного транспорту більш відчутний за межами 
галузі, а тому зниження витрат на експлуатацію вантажних автомобілів є актуальною проблемою не тільки 
для автотранспортного підприємства (АТП), але й для споживачів послуг із перевезення вантажів. Так, 
підвищення ефективності експлуатації вантажних автомобілів для АТП має прямий вплив на рівень його 
прибутку, а споживачі послуг мають змогу знизити свої витрати на організацію вантажних перевезень.  

В умовах високої конкуренції, невизначеності ринкового середовища, для автотранспортних підпри-
ємств єдиними дієвим засобом підвищення ефективності своєї діяльності є визначення та підтримка опти-
мального рівня витрат, пов‟язаних з експлуатацією вантажних автомобілів. Постулатом є те, що при збіль-
шенні напрацювання ефективність експлуатації вантажного автомобіля знижується, оскільки зростає кіль-
кість ремонтів, що вимагають додаткових витрат матеріальних ресурсів та часу, які спрямовані на підтрим-
ку автомобіля в працездатному стані. Все це призводить до збільшення собівартості перевезень, а відтак 
зменшує загальну економічну ефективність діяльності автотранспортного підприємства. Тому, для підви-
щення ефективності експлуатації автомобільного транспорту на підприємстві повинна існувати відповідна 
система організації та контроля за експлуатацією автомобілів, в якій належну увагу буде відведено: 
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 створенню та функціонуванню налагодженої системи технічного обслуговування та ремонту ав-
томобілів; 

 процесам планування періодичності проведення технічних дій над рухомим складом для забез-
печення його повноцінної та безперебійної роботи; 

 встановленню взаємозв‟язку між економічними та технічними показниками експлуатації ав-
томобіля; 

 створенню та постійному удосконалення нормативної бази щодо технічної експлуатації автомобілів; 

 розробці та впровадженню нових методів технічного обслуговування та ремонту, що зумовлюють 
оптимальний термін служби вантажного автомобіля; 

В кінцевому результаті весь зазначений комплекс дій має призводити до зниження витрат на одини-
цю транспортної роботи.  

Однак, в певних випадках, для забезпечення належної ефективності діяльності автотранспортного підп-
риємства необхідною є заміна рухомого складу. В сучасних умовах інтенсивного розвитку виробництва вантаж-
них автомобілів та можливостей модернізації окремих моделей проблема вибору відповідного транспортного 
засобу, особливо в умовах обмеженості фінансових ресурсів вітчизняних АТП стає надскладною. Такий транс-
портний засіб повинен мати цілий комплекс техніко-експлуатаційних характеристик, що забезпечать ефектив-
ність його експлуатації в умовах конкретного автотранспортного підприємства. 

Список використаних джерел 
1. Перевезення вантажів автомобільним транспортом за видами1 вантажів у І півріччі 2020 р. Ста-

тистичний звіт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 
14.09.2020). 

Кисина З. Ж. 
ЧУ «Академия «Bolashaq», г. Караганда, Республика Казахстан 
науч. рук. – м.э.н., старший преподаватель Тайлак А. Е. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

В экономической литературе к потребительскому кредиту относят любые виды ссуд, предоставляе-
мых населению, в том числе, ссуды на приобретение товаров длительного пользования, ипотечные ссуды, 
ссуды на неотложные нужды и прочие. 

Основная роль потребительского кредитования состоит в повышении уровня жизни населения 
страны, стимулировании эффективности труда. Потребительское кредитование способствует повышению 
спроса населения на товары, способствуя увеличению их производства и реализации. 

К одной из основных проблем сектора потребительского кредитования в Казахстане можно отнести 
не оправданное увеличение кредитной нагрузки на население, которое не соответствует динамике реаль-
ных доходов и может стать угрозой для стабильности финансово-кредитной системы, с одной стороны, и 
фактором социальной напряженности, с другой. 

На фоне ужесточения требований и снижения спроса на беззалоговые потребительские кре-
диты наблюдается снижение темпов роста кредитования розничного сектора в Казахстане. Так, за 
период январь-август 2020 года объем выданных кредитов банков на потребительские цели умень-
шился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 618 млрд. тенге, или на 22,0%. Вместе 
с тем в августе 2020 года в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Рес-
публике Казахстан началось поэтапное ослабление карантинных мер, в связи с чем в отдельных 
отраслях наблюдается восстановление экономической активности.  Как следствие в августе 2020 
года зафиксирован незначительный рост объема кредитования – на 1,9%, в том числе потребите-
льского – на 0,9%. 

Ряд крупных и средних банков отмечают существенное снижение спроса в беззалоговом кредито-
вании. По мнению банков, карантинные меры снизили уверенность потребителей в части восприятия дол-
гового бремени, а также сократили потребность в кредитовании на товары длительного пользования. Кро-
ме того, наличие отсрочки по платежам действующих займов ограничивало возможности таких заемщиков 
на получение новых кредитов.  

Несмотря на ужесточение условий, многие банки продолжают улучшать онлайн сервисы для клиен-
тов: предоставляется возможность открытия банковских счетов дистанционно, онлайн сервисы дополняю-
тся возможностью оформления беззалоговых кредитов, а в отдельных случаях повышаются лимиты на 
выдачу кредита в режиме онлайн.  

1 сентября 2020 года Президент Республики Казахстан Токаев К.К. обратился к народу Казахстана 
со своим Посланием, в рамках которого Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию 
финансового рынка совместно с Национальным Банком Республики Казахстан поручено принять дейст-
венные меры, в том числе в части дифференциации и снижения предельных ставок по кредитам, сдержи-
ванию рисков в потребительском кредитовании. 

Таким образом, для обеспечения сбалансированного развития потребительского кредитования не-
обходимо придерживаться следующих принципов: 

 применение адекватного механизма государственного регулирования, который должен заклю-
чаться не в запретах или ограничениях на те или иные продукты, а в том, чтобы условия предлагаемых 
услуг были понятны потребителям; 

 наличие эффективной системы управления рисками у кредиторов; 

 достаточный уровень финансовой грамотности и ответственное отношение к собственным обя-
зательствам заемщиков.  
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Никабадзе Т. 
Учебный Университет Академии наук туризма Грузии 

науч. рук. – академик Какауридзе Н.  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В ГРУЗИИ 

Факторы, влияющие на развитие бизнеса в Грузии любое общество немыслимо без материа-
льного производства. Именно в процессе производства создается материальное богатство для 
удовлетворения потребностей людей, составляющих основу общества. Деловые отношения неоть-
емлемая часть современного общества. В сегодняшних условиях экономическое развитие страны 
невозможно без торговли, производства, финансовых институтов  и другой производственной или 
социальной инфраструктуры. Все эти концепции стали неотьемлемой частью современной жизни 
человека. И деловые отношения, возникающие в этой сфере, называются  бизнесом, развитие кото-
рого играет большую роль в развитии экономики страны. После парафирования соглашения об ас-
социации Грузии с Европейским Союзом перспектива открытия европейских рынков для частного 
сектора в будущем стала еще более актуальной. Самым крупным интернационалистом в мире се-
годня считается бизнес, но знающий границ и национальностей. Между государствами может не 
быть дипломатических отношений, но могут быть деловые отношения между фирмами таких госу-
дарств. Поэтому бизнес-понятие многогранное. Это деятельность, осуществляемая физическими 
лицами, предприятиями (фирмами, компаниями) по добыче природных богатств, производству, куп-
ле-продажа товаров (услуг) или обмену на другие товары или деньги, которая проводит к взаимной 
выгоде заинтересованных лиц или предприятий (организации). В этом смысле, если одна сторона  
дела получает прибыль за счет другой стороны, это не бизнес, а просто обман. В большинстве 
определений бизнеса говорится, что это деятельность граждан или групп граждан, отдельных лиц и 
предприятий. Это подчеркивает, что бизнес основан на частных факторах производства (земля, 
труд, капитал). Слово « частная собственность « относится к негосударственной собственности, 
например включает семью, группу, акционера и другое имущество. Отнесение бизнеса к частным 
негосударственным формам деятельности вполне обосновано и законно, но нет необходимости 
полностью отказываться от участия государства и бизнеса. Государство может инвестировать часть 
своих средств в бизнес. При реализации социально-экономических программ, которые финансиру-
ются из бюджета, исполнителем госзаказа может быть бизнес за деньги государства (например, 
исполнение фирмой заказов Минобороны). В некоторых случаях бизнес поддерживается государс т-
вом экономически, в частности, помогает малому бизнесу, фермерским хозяйствам. Бизнес -среда 
это совокупность различных условий (факторов), влияющих на направление развития бизнеса, его 
темп и масштаб. Любая профильная фирма должна работать в определенной среда. В противном 
случае для нормального функционирования формы требуется наличие соответствующих условий. 
Среди внешних условий развития бизнеса выделяются следующие условия: свобода бизнеса и его 
долгосрочная мотивация; Экономический потенциал и стимулы; Социальное обеспечение; Право-
вые гарантии; Политическая стабилизация и др.  Факторы, влияющие на развитие бизнеса, делятся 
на внутренние и внешние. Внутренние факторы включают факторы, которые находятся в ведении 
руководства фирмы. К этим факторам относятся: общие и конкретные цели деятельности; Планы и 
программы работы (стратегия); Организация бизнеса, формы и методы управления; Служба марке-
тинга (комплексного исследования рынка); Культура труда; Персонал; Контроль производительнос-
ти и др. Внешние факторы не подчиняются внутренний порядок и они включают: поставщиков; 
Пользователи Конкуренты; Экономическая ситуация; Правовые законы; Демографическая и поли-
тическая ситуация. Бизнес-среда также делится на микро и макро среду. Микросреда включает фа-
кторы, которые напрямую связаны с самой фирмой, ее возможностями и имеет прямое влияние на 
бизнес-деятельность. Этими факторами являются: сильные стороны фирмы; Поставщики; Потреби-
тели; Посредники Соперники. Микросреда бизнеса сочетает в себе гораздо более широкий спектр 
сил (факторов). Составляющими рыночной среды являются: экономическая среда; Окружающая 
среда Демографическая среда. Макросреда бизнеса сочетает в себе гораздо более широкий спектр 
сил (факторов). Составляющими рыночной среды являются: экономическая среда; Окружающая 
среда; Демографическая, культурная и научно-техническая среда. Научно технический прогресс 
имеет две формы развития: эволюционную и революционную. Совершенствование технологических 
и других аспектов производства на научной основе, которое достигается за счет постепенного раз-
вития научно-технических знаний и применения научно-технических достижений в производстве, 
является эволюционной формой научно-технического прогресса. Примечательно, что эпоха научно-
технической революции начинается в 50-х годах XX века. Научно-технический аспект любой страны 
определяется электроникой, робототехникой, биотехнологиями и информатикой. Основное направ-
ление научно-технического прогресса-механизация производства и автоматизация на основе элек-
трификации. Научно-технический прогресс многогранно вляет на развитие бизнеса, его управление 
(менеджмент). Развитие бизнеса в долгосрочной перспективе во многом зависит от совершенства 
производственной технологии и организации, которые должны основываться как на существующих 
достижениях, так и на новых открытиях и достижениях в области науки и техники. Таким образом, 
развитие бизнеса с точки зрения максимального удовлетворения потребностей клиента (покупате-
ля) определяется переплетением внутренних и внешних факторов, комплексом элементов микро -
макросреды. 

Список использованных источников 
1. Шубладзе Г., Наниташвили М. Основы бизнеса : справочник. Тбилиси, 2011. 
2. Как начать бизнес : руководство. Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, 

2012. 
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Осипенко Є. І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.е.н., доцент Зеркаль А. В.  

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Споживче кредитування залишається одним з найбільш привабливих видів діяльності для комер-
ційних банків. Однак сучасні економічні умови диктують необхідність вдосконалення бізнес-процесів в 
сфері кредитування фізичних осіб. Споживче кредитування - один з основних високорентабельних видів 
діяльності комерційного банку, що є пріоритетним сегментом для основних гравців цього ринку. З макрое-
кономічної точки зору кредитування фізичних осіб виступає інструментом стимулювання економіки, оскіль-
ки впливає на збільшення споживчого попиту, відповідно, може відображатися на рівні розвитку таких галу-
зей, як торгівля, будівництво, автомобілебудування тощо. 

Що стосується власне процесу споживчого кредитування, то в сучасних комерційних банках можуть бути 
реалізовані різні технології кредитування, зумовлені організаційною структурою банку, напрямком діяльності на 
ринку фінансових послуг, кредитною політикою банку і іншими причинами. Тому склад процедур в процесі спо-
живчого кредитування може відрізнятися не тільки в залежності від виду банківського кредиту (споживчий, іпо-
течний, автокредит і ін.), Він може бути специфічний для діяльності кожного конкретного банку.  

В умовах невизначеності, стрімко мінливих зовнішніх факторах важливого значення набувають по-
казники, які допомагають відслідковувати поточну ситуацію в процесі. Дані показники покликані оцінювати 
важливі оперативні характеристики процесу, які можуть вплинути на результат даного процесу, так звані 
індикатори майбутніх результатів. Стосовно до бізнес-процесів роздрібного кредитування в філії банку та-
кими діагностичними заходами можуть бути: 

 терміни розгляду заявки на видачу кредиту. Швидкість прийняття рішення по кредитній заявці є 
конкурентною перевагою в сучасних умовах. 

 якість кредитної заявки (кількість відхилень щодо вимог ВНД, включаючи кредитну політику до 
позичальника);  

 співвідношення кількості прийнятих заявок і виданих споживчих кредитів (важливо з метою вияв-
лення причин відсіювання заявки на кожному етапі її руху);  

 задоволеність клієнта, який отримав кредит (вимірювання проводиться, наприклад, за допомо-
гою NPS);  

 гнучкість бізнес-процесу, здатність і ступінь пристосовності банківського продукту до потреб спо-
живача, швидкість змін;  

 кількість проблемних кредитів, за якими проблемна заборгованість врегульована.  
Передбачається, що зазначені показники повинні бути детально описані, виявлені критичні характе-

ристики (шкали) даних показників, проведені нормування і оцінка поточного стану. У процесі змін і резуль-
татів вдосконалення бізнес-процесу необхідна оцінка прийнятих показників для аналізу отриманих виснов-
ків з точки зору успішності проведених заходів.  

Таким чином, вдосконалення процесу споживчого кредитування повинно бути направлено, по-перше, на 
залучення клієнтів, зайнятих в найбільш стабільних галузях економіки, найменш схильних до наслідків кризових 
явищ. Очевидно, що серед істотних конкурентних переваг саме в споживчого кредитуванні для пріоритетних 
клієнтських сегментів особливе значення матиме швидкість прийняття рішень, якість і зручність взаємодії з кліє-
нтом і, як наслідок, ступінь задоволеності клієнтів. Отже, по-друге, зміна процесу споживчого кредитування має 
бути направлено на мінімізацію витрат по даному напрямку бізнесу. І, по-третє, особливу увагу має бути приді-
лено ефективному управлінню проблемною заборгованістю, в тому числі щодо оперативного зворотного зв‟язку 
в частині ризик-факторів і врахування їх у поточній діяльності. 

Савенков Д. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.е.н., доцент Зеркаль А. В.  

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ  
НА ОСНОВІ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ 

Ефективність мікрокредитування як інструменту боротьби з бідністю населення активно обговорю-
ється зараз, коли після багатьох років бурхливого зростання інститути мікрофінансування (МФО) в Україні 
та різних країнах Європи борються зі значною заборгованістю клієнтів, проблемами погашення та іншими 
викликами, що стоять перед фінансово-кредитним сектором в цілому в умовах економічної кризи.  

Багато теоретичних розробок на практиці недостатньо вивчені та залишається незрозумілим, чи 
може взагалі, і яким чином мікрокредитування може допомогти бідним покращити своє життя. Відповіді на 
ці питання набувають надзвичайної актуальності зараз, коли галузь мікрокредитування змінюється різними 
способами. Зокрема, розширення масштабів та професіоналізація призвели до того, що ряд провідних 
МФО перейшли від групового або солідарного кредитування до індивідуального мікрокредитування. 

Зазвичай МФО надають відносно невеликі позики, спрямовані на велику кількість позичальників, та 
прогресивні: успішне повернення позики дає доступ до іншого кредитного циклу із зниженими процентними 
ставками, як це відбувається у багатьох програмах мікрокредитування. Хоча іноді позики і бувають призна-
чені для фінансування створення бізнесу, виявлено, що зазвичай надають приватні кредити, і приблизно 
половина всього кредиту використовується для домашніх, а не для бізнес-цілей. Клієнти, які отримали дос-
туп до мікрокредиту, часто використовували позики для придбання побутових активів, зокрема великих 
побутових приладів.  

Крім позик мікропідприємцям (мікрокредиту) на ринку мікрофінансування все більше надаються додатко-
ві фінансові послуги, такі як заощадження та страхування, а також позики на освіту, надзвичайні ситуації та спо-
живання. Це корисно для регуляторів, інвесторів та установ, що працюють на ринку мікрофінансування.  
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Мікроспоживчі кредити знижують якість кредитного портфеля для МФО, що працюють на ринку мік-
рофінансування країни. Як мікрокредити, можливо, негативно впливають на кредитний портфель? Щоб 
відповісти на це запитання, треба порівняти мікроспоживчі кредити та мікрокредити. Вони мають дві осно-
вні відмінності. По-перше, вони відрізняються плановим використанням позики: мікропобутові позики вико-
ристовуються для придбання споживчих товарів для приватного (невиробничого) використання. В той час 
як, мікрокредитування призначене для виробничих цілей, таких як придбання запасів або інструментів для 
мікропідприємства. 

По-друге, вони відрізняються методологіями кредитування. Методології кредитування в основному 
розрізняють у порядку подання заявки, оцінці можливостей повернення коштів та реакції на прострочення 
платежу. Причиною різних методологій кредитування є те, що обидва типи позик зазвичай націлені на різ-
них клієнтів. Враховуючи, що мікрокредитування надається мікропідприємцям, мікроспоживчі кредити оріє-
нтовані на зайнятих клієнтів.  

Таким чином, два види позики відрізняються джерелом повернення та формальністю: мікрокредити по-
вертаються за рахунок надходжень від неофіційного мікропідприємства, тоді як мікроспоживчі кредити повер-
таються за рахунок регулярного доходу від заробітної плати від офіційного працевлаштування. Ця різниця в 
основному джерелі погашення дає змогу стимулювати виплати за кредитами клієнтам, які отримують заробітну 
плату, відхилятися від методології, застосованої для отримання кредитів мікропідприємцям. 

Серикова А. Е. 
ЧУ «Академия «Bolashaq», г. Караганда, Республика Казахстан 
науч. рук. – м.э.н., доцент Дарибекова Н. С. 

АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

К началу июня 2020 года в Казахстане числилось 38,8 млн платѐжных карточек в обращении, что на 
54,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (25,1 млн карточек) (Рисунок 1). Число 
держателей карт увеличилось за год на 52,3% и составило 33,2 млн. Эмитентами платѐжных карточек яв-
ляются 22 банка и АО «Казпочта». Эти организации выпускают и распространяют платѐжные карточки 
международных и локальных систем. 

 

 
 

Рис. 1. Количество платежных карточек в обращении в РК (май 2020 г.) 
 
Рынок платежных карт в Казахстане является одним из устойчиво развивающихся секторов плате-

жного рынка. Так, расширяется количество РOS-терминалов, банкоматов, терминалов моментальной 
оплаты и др. По состоянию на 01.04.2020г. более 96 тыс. предпринимателей разместили 160,7 тыс. РOS-
терминалов в более 133 тыс. торговых точках. Количество POS-терминалов за год возросло на 15,7%, а 
среднегодовой рост за последние пять лет составил 22,5% (Рисунок 2). 

В связи с приходом на казахстанский рынок бесконтактных технологий (стационарных и беспровод-
ных/мобильных) использования этого оборудования значительно увеличилось. По состоянию на 
01.05.2020 г. более 54% POS-терминалов поддерживают функцию NFC (ближняя бесконтактная связь). 
Появление Apple Pay и Samsung Pay в РК также значительно стимулировало налаживание инфраструкту-
ры торговых POS-терминалов. 

 

 
 

Рис. 2. Количество POS-терминалов торговых предприятий в РК (март 2020 г.) 
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Несмотря на это, в Казахстане на сегодняшний день, появилась и развивается альтернатива POS-
терминалу с возможностью быстрой оплаты.  

В июне 2020 года «Казпочта» страны официально запустила сервис для приѐма бесконтактных 
платежей через смартфон – POS Mobile, что позволило владельцам магазинов и торговых точек не приоб-
ретать дорогостоящие POS-терминалы, а установить сервис на своем смартфоне и перейти на более эко-
номичный и функциональный вариант ведения бизнеса. При этом, клиенты расплачиваются при помощи 
карты, смартфона или другого гаджета, приложив его к смартфону продавца вместо привычного POS-
терминала. Сервис POS Mobile позволяет превратить в платѐжный POS-терминал обычный смартфон с 
технологией NFC. 

Наиболее распространенными являются дебетовые карты, их доля составляет 79,6% от общей чи-
сленности карт в обращении, или 30,9 млн единиц. Доля кредитных карт составила 17,0%, или 6,6 млн 
единиц. 

За январь–май текущего года объѐм транзакций с использованием платѐжных карточек составил 

16 трлн тг – на 53,9% больше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Количество транзакций за ана-
логичный период текущего года составило 937,8 млн при увеличении на 73,2% за год. 

Спатаев Э. Е. 
ЧУ «Академия «Bolashaq» г. Караганды, Республика Казахстан 

науч. рук. – к.э.н. Пименов А. В. 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

Банковская отрасль существенно отличается от других экономических систем в первую очередь 
особым отношением к ней государства. С одной стороны данный подход является обоснованным, так как 
динамичное развитие банковского сектора неизменно влечет за собой не только увеличение финансовых 
рисков, но и возможность возникновения кризисных ситуаций в экономике [1]. Отсюда и возникает необхо-
димость государственного регулирования банковской деятельности с целью предотвращения дестабили-
зирующих тенденций в данном секторе. С другой стороны излишний контроль приводит к ограничению 
конкуренции и препятствует развитию системы кредитования. 

В финансово-кредитной политике государства отсутствует стратегически важный компонент – 
ответственность за обязательства и результаты их выполнения. В банковской сфере этот компонент при-
нимает форму разрыва органически связанных между собой процессов заимствования и возврата долга. 
Основными сдерживающими факторами развития банковского бизнеса продолжает оставаться высокая 
доля проблемных кредитов в банковском секторе, дефицит долгосрочной денежной ликвидности, непроз-
рачность финансово-хозяйственной деятельности компаний и др.  

Основой развития и надежного устойчивого функционирования банковской системы является фор-
мирование гибкого механизма регулирования и надзора за деятельностью банков. Банковское дело по 
собственной сути основано на доверии к собственникам и менеджерам кредитной организации со стороны 
клиента и вкладчика, кризис которого имеет своим следствием «набеги» вкладчиков и, как итог, дезорга-
низацию денежной сферы и рост социальной напряженности. Конкретно по данной причине банки обычно 
находятся под пристальным присмотром специально созданных для этого органов государственного 
управления [2].  

В рамках совершенствования риск-менеджмента в банках второго уровня органам банковского на-
дзора необходимо усилить требования к управлению риском потери ликвидности, что в целом предусмат-
ривает обязательное функционирование в банках систем управления рисками на индивидуальной и кон-
солидированной основе  

Однако государственная поддержка финансовой системы не может быть односторонней и банки 
должны взять на себя часть рисков. Если акционеры не желают или неспособны привлекать дополнитель-
ные ресурсы для своего развития, то государство должно более внимательно отслеживать ситуацию в 
каждом банке и, в случае необходимости, принимать превентивные и действенные меры. При этом про-
цесс регулятивного вмешательства должен быть предельно прозрачен и предсказуем для всего банковс-
кого сектора. 

Таким образом, для решения основных задач регулирования и надзора за финансовым сектором в 
ближайшие годы необходимо: 

 институциональное укрепление органов государственного банковского регулирования, направ-

ленное на повышение профессионализма сотрудников и создания возможностей для повышения качества 
мониторинга институтов финансового сектора; 

 дальнейшее внедрение современных систем управления рисками финансовых организаций; 

 совершенствование системы пруденциального регулирования финансовых организаций;  

 анализ возможных регулятивных рисков и снижение их влияния на финансовую систему;  

 совершенствование консолидированного надзора; 

 формирование условий для проведения финансовыми организациями самостоятельной и неза-

висимой внешней оценки внутренних систем управления рисками. 
Список использованных источников 
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Тайлак А. Е. 
ЧУ «Академия «Bolashaq», г. Караганда, Республика Казахстан 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ КАЗАХСТАНА 

Рынок ценных бумаг, который играет важную роль в привлечении инвестиций в экономику страны, 
не может эффективно функционировать без развитой инфраструктуры: правовой, информационной, орга-
низационной, в том числе без профессиональных участников фондового рынка. 

В соответствии с законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года про-
фессиональный участник рынка ценных бумаг – это юридическое лицо, которое на основании лицензии 
либо в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан осуществляет на рынке ценных 
бумаг следующие виды деятельности: брокерскую; дилерскую; управление инвестиционным портфелем; 
кастодиальную; трансфер-агентскую; клиринговую; депозитарную; деятельность по ведению системы рее-
стров держателей ценных бумаг; деятельность единого оператора по осуществлению номинального дер-
жания ценных бумаг, принадлежащих государству, субъектам квазигосударственного сектора; организа-
цию торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. 

По состоянию на 1 июля 2020 года действуют 73 лицензии на осуществление деятельности на рын-
ке ценных бумаг Республики Казахстан. Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством 
без лицензии осуществляет деятельность АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». 

Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг за 2 квартал 2020 года характе-
ризуется следующими показателями: 

 совокупные активы увеличились на 47,47% и на 1 июля 2020 года составили 454374 млн. тенге; 

 обязательства увеличились на 46,45% и составили 110958 млн. тенге; 

 совокупный собственный капитал увеличился на 47,81% и составил 343416 млн. тенге. 
 Дальнейшему развитию и повышению конкурентоспособности казахстанских профессиональных 

участников рынка ценных бумаг будет способствовать решение следующих задач:  
  либерализация деятельности профессиональных участников; 

  совершенствование системы регулирования и надзора за деятельностью профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, в том числе на основе саморегулирования;  

  развитие системы мобилизации и раскрытия информации о профессиональных участниках ры-
нка ценных бумаг. 

В рамках совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг принято ряд мер, стимулирующих развитие деятельности профессиональных участников. В частно-
сти, в целях либерализации деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, упрощен 
порядок заключения маржинальных сделок, сделок на международном рынке и открытия лицевых счетов 
для иностранных инвесторов. Расширен список иностранных расчетных организаций, в которых профес-
сиональные участники могут хранить и учитывать активы своих клиентов для торговли на международном 
рынке, а также перечень иностранных юридических лиц, которые могут быть членами фондовой биржи. 

Также расширены возможности профессиональных участников рынка ценных бумаг по предостав-
лению услуг на фондовом рынке дистанционным способом. Так, установлена возможность заключения 
клиентами брокерских договоров электронным способом с использованием ЭЦП либо средств биометри-
ческой или динамической идентификации. 

Таким образом, реализация рассмотренных выше и других мер, предпринимаемых государством, 
направленных на совершенствование деятельности профессиональных участников, будет благоприятно 
воздействовать на развитие рынка ценных бумаг Казахстана в целом. 

Таубе С. К. 
ЧУ «Академия «Bolashaq», г. Караганда, Республика Казахстан 
науч. рук. – м.э.н., старший преподаватель Тайлак А. Е. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ КАЗАХСТАНА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Рынок негосударственных ценных бумаг, как составная часть общего фондового рынка, оказывает 
значительное влияние на общее экономическое развитие, являясь одним из основных инфраструктурных 
элементов инвестирования экономики государства. 

На рынке негосударственных ценных бумаг можно выделить два принципиально различающихся 
инструмента – это акции, выражающие собственный капитал, и облигации – особая инвестиционная стои-
мость, выражающая заѐмные, долговые отношения между инвестором и эмитентом.  

Казахстанский рынок негосударственных ценных бумаг при становлении отличался от мирового 
тем, что он сформировался как долевой, а не долговой. В последнее время наблюдается тенденция 
к развитию рынка смешанного типа, где представлены долговые и долевые ценные бумаги. 

О степени развития биржевого дела в секторе негосударственных ценных бумаг можно судить по 
показателю капитализации рынка. 

По состоянию на 01.07.2020 г. капитализация рынка акций увеличилась по сравнению с 
01.04.2020 г. на 3,54% и составила 17287,27 млрд. тенге, или 24,86% от ВВП. Капитализация рынка обли-
гаций по состоянию на 01.07.2020 г. уменьшилась по сравнению с 01.04.2020 г. на 2,63% и составила 
13536,0 млрд. тенге, или 19,47% от ВВП. 

В мае-июне на глобальных рынках ситуация постепенно улучшалась на фоне ослабления каран-
тинных мер и реализации антикризисных программ, что способствовало оживлению экономической актив-
ности. При этом сохраняется напряженность, связанная с рисками усиления пандемии коронавируса. 
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Объем торгов корпоративными облигациями на KASE во II квартале 2020 года составил 578,1 млрд. 
тенге, что в 2 раза больше чем в предыдущем квартале. Средняя доходность по выпущенным корпорати-
вным облигациям составляет 10,4%. Среди эмитентов корпоративных облигаций отмечалась отчетливая 
тенденция к выпуску среднесрочных и долгосрочных обязательств. Лидерами по объемам размещений 
остаются квазигосударственный сектор и банки второго уровня. 

Главными эмитентами на рынке акции является реальный сектор экономики с долей 66%, а также 
финансовый сектор (28%). Торги на рынке акций оживились во втором квартале: объем торгов вырос на 
50% по сравнению с 1 кварталом 2020 года. 

В рамках реализации мероприятий по развитию рынка негосударственных ценных бумаг Казахстана 
в 2019 году были разработаны меры, которые предусматривали, в частности: 

 либерализацию процедур, установленных в отношении приобретения на вторичном рынке 30% 
или более голосующих акций акционерного общества;  

 оптимизацию процесса регистрации выпуска ценных бумаг и переход на электронный формат 
оказания государственных услуг по государственной регистрации выпуска акций и облигаций, а также по 
утверждению отчета об итогах размещения акций. 

В настоящее время для стимулирования дальнейшего развития рынка негосударственных ценных 
бумаг требуется активная роль государства в продвижении инструментов фондового рынка среди предп-
риятий реального сектора экономики. Так, по мнению Председателя Правления Казахстанской фондовой 
биржи А. Алдамберген, «необходимо внедрение механизма софинансирования, когда компания для полу-
чения финансирования в рамках государственных программ должна привлечь часть средств на фондовом 
рынке через выпуск ценных бумаг». 

В целом, несмотря на все проблемы и диспропорции, рынок негосударственных ценных бумаг Ка-
захстана имеет большой потенциал и хорошие перспективы дальнейшего развития. 

Хасенова К. К. 
науч. рук. – к.э.н., профессор Дарибекова А. С. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования финансо-
вых ресурсов, обеспечивающих жизнедеятельность предприятия. 

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства предприятия, необходи-
мо при помощи финансового анализа своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой дея-
тельности и находить резервы улучшения состояния предприятия и его платежеспособности.  

Информация, необходимая финансовому менеджеру для анализа, в обобщенном виде системати-
зирована в бухгалтерском балансе, являющемся наглядной финансовой моделью предприятия. 

Под термином «финансовое состояние предприятия» мы понимаем экономическую категорию, от-
ражающую состояние капитала в процессе его кругооборота, и способность субъекта хозяйствования к 
развитию на фиксированный момент времени. 

С помощью анализа финансового состояния обосновывается целесообразность осуществления 
конкретных хозяйственных, инвестиционных и финансовых решений, устанавливается степень их соот-
ветствия целям развития предприятия. 

Мировая экономическая наука накопила богатый опыт анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий. 

Родоначальником систематизированного экономического анализа считают Жака Савари (1622–
1690), который ввел понятие синтетического и аналитического учета. В конце XIX – начале ХХ века появи-
лось течение в учете – балансоведение. Расцвет науки об анализе баланса приходится на первую поло-
вину XX века. 

Однако до сих пор финансовое состояние практически неуправляемо, так как оно фиксируется по 
фактическим данным бухгалтерской отчетности. Множество хозяйствующих субъектов не имеют возмож-
ности принимать оперативные решения по стабилизации финансового состояния. В силу чего предприя-
тия многих отраслей народного хозяйства находятся в кризисной ситуации.  

Основной инструмент финансового анализа – аналитические коэффициенты, которые могут быть 
рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности и оказываются полезными для принятия хозяйственных 
решений. 

В настоящее время разработано большое число разнообразных аналитических коэффициентов, 
для которых характерна множественность способов количественного отображения одних и тех же вели-
чин, отсутствие связей между ними, их относительная изолированность, различия в уровне их критических 
значений, несравнимость. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, отражающих состоя-
ние капитала в процессе его кругооборота, и способность субъекта хозяйствования финансировать свою 
деятельность на фиксированный момент времени. Оно может быть устойчивым, неустойчивым и кризис-
ным. Финансовые коэффициенты, являясь показателями хозяйственной деятельности предприятия и сте-
пени финансовой устойчивости, численно выражают риск неблагоприятного развития финансовой ситуа-
ции на предприятии. 

Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность 
на расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособ-
ность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии. 

Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, оно имеет преимущество перед други-
ми предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе постав-
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щиков и в подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и 
обществом, так как выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, заработ-
ную плату рабочим и служащим, дивиденды акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплату 
процентов по ним. 

Хмарський М. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.е.н., доцент Зеркаль А. В. 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах посилення впливу фінансової та політичної кризи національної економіки найважливішими 
чинниками успішного розвитку вітчизняних підприємств у довгостроковій перспективі є наявність фундаме-
нтальної мети розвитку і побудова ефективної системи управління їх фінансами, орієнтованої на досяг-
нення цієї мети. 

Досвід розвинених країн, розвиток управлінських технологій, упровадження вартісного підходу до 
управління бізнесом на українських підприємствах переконливо довели, що пріоритетною метою розвитку 
підприємства є максимізація його вартості. Управління фінансовими ресурсами в ринкових умовах спрямо-
ване на підвищення ринкової вартості й інвестиційної привабливості підприємства. Ефективне фінансове 
управління вимагає безперервності, послідовності і комплексності використання методів і важелів, завдяки 
яким фінансовий механізм підприємства найкраще пристосовується до змін в умовах утвердження ринко-
вої економіки. 

Фінансові ресурси є основою діяльності підприємства. Адже саме вони створюють ту необхідну ма-
теріальну базу для здійснення підприємством своєї функції на ринку – забезпечувати потреби споживачів. 
Їх нестача для підприємства може стати дуже потужним стримуючими фактором розвитку. Всі класифікації 
фінансових ресурсів підприємств мають деякі відмінності, які полягають в понятійно-категорійному апараті 
та ознаках за якими групуються різні види фінансових ресурсів підприємств. Так найбільш поширеною є 
класифікація фінансових ресурсів за джерелами формування, згідно якої можна виділити три великі групи: 
власні, залучені та позичені.  

Для формування механізму якісного та ефективного управління фінансовими ресурсами підприємс-
тва, необхідно дотримуватися принципів системності та комплексності, що стає особливо актуальним є у 
зв‟язку із економічною та політичною нестабільністю у світі, глобалізацією бізнесу, збільшенням підприєм-
ницьких ризиків та жорсткістю конкуренції. Рівень фінансового потенціалу й умови фінансових ринків роз-
ширюють або обмежують можливості формування підприємствами достатнього обсягу фінансових ресур-
сів. Все це зумовлює необхідність розробки ефективної політики управління фінансовими ресурсами як 
одного з найважливіших елементів в загальній стратегії діяльності та розвитку підприємств. 

Управління фінансовими ресурсами представляє собою сукупність взаємопов‟язаних елементів – 
суб‟єкта (фінансові менеджери), об‟єкта (фінансові потоки), мети (створення ресурсної бази з відповідних 
джерел та забезпечення ефективного використання сформованих ресурсів) і методів та інструментів її 
реалізації. Управління фінансовими ресурсами підприємств є одним з ключових чинників організації виро-
бничо-господарської діяльності підприємства, одним з найважливіших факторів забезпечення ефективної 
фінансово-господарської діяльності підприємства в сучасних умовах, діяльність, що спрямована на оптимі-
зацію фінансового механізму підприємства, координування фінансових операцій, забезпечення їх впоряд-
кування та точного «балансування». 

Для аналізу ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства обраховують два блоки 
показників, пов‟язаних відповідно із пасивами та активами підприємства. Насамперед динаміку складу, 
структури та напрямів використання фінансових ресурсів. Також для відображення стану фінансової бази 
використовують спеціальні показники: абсолютної та відносної фінансової стійкості, ліквідності, плато-
спроможності, ділової активності, руху та ефективності використання основних засобів, а також рентабе-
льності активів та пасивів підприємства. 

Шанидзе М. 
Учебный университет Академии наук туризма Грузии 

науч. рук. – Какауридзе М. 

ПУТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА В ГРУЗИИ 

Финансовые ресурсы, необходимые для открытия или расширения бизнеса, можно найти в коммер-
ческих банках, микрофинансовых и донорских организациях. Но перед началом бизнеса рекомендуется 
подготовить бизнес-план, который поможет вам определить и оценить сильные и слабые стороны бизне-
са, сосредоточиться на потребностях, которые в противном случае вы могли бы упустить, выявить возмо-
жности для будущего развития бизнеса и увидеть проблемы. Подробный бизнес-план – одно из обязате-
льных условий для получения наличных. 

Бизнес-план должен включать: резюме; Краткое описание проекта; Описание Компании; Анализ 
рынка, конкуренты; Описание товаров / услуг; Описание товаров / услуг; Маркетинговый план; Руководство 
и персонал; SWOT-анализ проекта (сильные и слабые стороны); Финансовый план / бюджет проекта; 
Определение цены; Определение риска; Приложения. 

Когда у бизнесмена нет собственных денежных средств для открытия или развития бизнеса, он 
имеет право обратиться в коммерческий банк за ссудой. Как известно, кредитные отношения являются 
основным источником дохода коммерческого банка, и он старается выдавать как можно больше кредита. 

Помимо коммерческих банков, финансирование бизнеса можно получить от микрофинансовых ор-
ганизаций, основная задача микрофинансовых организаций в содействии развитию малого и среднего 
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бизнеса – борьба с бедностью. Микрофинансовые организации контролируются Национальным банком 

Грузии, цель которого – способствовать стабильному функционированию микрофинансовых организаций. 
Микрофинансовые организации предоставляют так называемый «микрокредит», который представ-

ляет собой денежную сумму, выдаваемую заемщику или группе заемщиков микрофинансовой организа-

цией в соответствии с условиями, сроками погашения, стоимостью и целью займа в соответствии с усло-
виями кредитного договора. Максимальная общая сумма микрокредитования, выдаваемого микрофинан-

совой организацией на одного заемщика, не должна превышать 50 000 (пятьдесят тысяч) лари. 
Как мы уже говорили, третий способ финансирования бизнеса – это донорские организации, кото-

рых в нашей стране можно пересчитать по пальцам. Европейский Союз – уникальный политический и эко-

номический союз европейских стран, членами которого являются 28 европейских стран. ЕС – это развитая 
форма многосекторальной интеграции, которая соперничает в экономике, промышленности, правах граж-
дан, внутренней и внешней политике стран-членов. При финансовой поддержке и грантах ЕС он предос-

тавляет широкий спектр программ и проектов в следующих областях: образование, здравоохранение, 
окружающая среда, гуманитарная помощь, защита потребителей. Основными бенефициарами ЕС являю-

тся: представители малого бизнеса, фермеров, НПО и представители гражданского общества, молодые 
люди и исследователи. 

Основная задача Группы Всемирного банка, созданной в 284 странах, – способствовать устойчиво-

му экономическому росту и сокращению бедности в развивающихся странах. Приоритетами организации 
являются структурные реформы: либерализация торговли, приватизация, реформа систем образования и 
здравоохранения, инвестиции в инфраструктуру. 

Агентство США по международному развитию – это независимое агентство федерального правите-
льства, руководство внешней политикой которого осуществляет Государственный секретариат. Работа 

Агентства находит свое отражение в обеспечении долгосрочного и целенаправленного экономического 
роста и в проведении внешнеполитического курса Соединенных Штатов, который, в свою очередь, подде-
рживает: экономический рост; Торговля и сельское хозяйство; Глобальное здоровье, демократия, предот-

вращение конфликтов и гуманитарная помощь. Агентство США по международному развитию (USAID) 
оказывает поддержку четырем регионам мира: Африке к югу от Сахары; Азия и Ближний Восток; Латинс-
кая Америка и Карибский бассейн; Европа и Евразия. 

Государственный департамент США – Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции 
предоставляет помощь и устойчивые решения для беженцев, жертв конфликтов и лиц без гражданства во 

всем мире. Бюро работает с международным сообществом над поиском устойчивых решений. Бюро по 
вопросам народонаселения, беженцев и миграции признает три формы устойчивых решений: репатриация 
– возвращение, когда больше нет риска преследований; Интеграция на месте – постоянное переселение в 

место, где человек укрылся от преследований; Проживание – Постоянное проживание в третьей стране. 
Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции тесно сотрудничает с Верховным комиссаром 

ООН по делам беженцев и Международным комитетом Красного Креста по вопросам ВПЛ и оказывает им 
помощь.Учитывая вышесказанное, есть всего три способа финансировать бизнес в Грузии, но это также 
менее реально. 
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AIFC: ESSENCE AND ROLE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

International financial centre (IFC) is the most important subject and factor of the world economy. They 

take part in the development and implementation of long-term strategies for the functioning of the global financial 
system. Also, International financial centres are an integral link in the integration of world financial markets. The 

functioning of financial centers has become the basis of one of the most characteristic features of the modern 
world economy, financial globalization[1]. 

The International Financial Centre is considered as an integrated market system that provides interaction 

between various sectors of the financial market [2].  
More and more developing countries are creating their IFCs to participate in the global redistribution of 

liquid capital, which is vital for investment in the real sector of the economy. And many countries are introducing 

the latest digital and financial technologies, without which it is impossible to extract any tangible effects from the 
transition to a new post-industrial round of development. Moreover, the increased competition between the IFCs 

among themselves will undoubtedly increase their efficiency. 
«Astana» International Financial Centre (AIFC) was established on the initiative of the first President of the 

Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. The goal of the AIFC is to form a leading centre for international 

financial services. The objectives of the AIFC are to assist in attracting investments in the country‟s economy, 
creating an attractive environment for investing in financial services, developing the securities market of the 
Republic of Kazakhstan and ensuring its integration with international capital markets. 

AIFC is a new platform for management companies, investment banks, funds, companies providing 
alternative financial instruments, as well as financial technologies. Full political support for the AIFC project is a 

key tool for improving the local financial system, human and technological capital, as well as establishing Astana‟s 
position in the Eurasian region as a financial and logistic platform.  
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AIFC focuses on enhancing growth through its main strategic pillars such as capital markets, asset 
management, financial technology, Islamic finance and private banking, while paying a great deal of attention to 
green finance[3]. 

The Global Financial Centre Index 23 has positioned Astana among the top 10 financial centres in Eastern 
Europe and Central Asia, ahead of Budapest, St. Petersburg, Almaty, Baku and other centres in the region. The 
ranking profiles financial centres by evaluating the main areas of competitiveness, including business 
environment, human capital, infrastructure, financial sector development, reputation as well as the level of 
diversity, speciality and connectivity[4]. 

AIFC works not only in the interests of the state, but also in the interests of the region. Currently, the goal 
of the AIFC development is to obtain a regional status dominated by the countries of the EAEU, Central Asia and 
the Caucasus. The aim of the AIFC is to accumulate investments and attract them to major projects in the region 
that provide new opportunities for development.  
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПОДАТКОВОЇ ТА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Афендікова Н. О. 
Національний університет «Запорізька політехніка» 

к.е.н., доцент 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Існуюча в Україні система моніторингу ресурсного забезпечення соціально-економічного розвитку 
регіонів має ряд недоліків, до числа яких можна віднести відсутність єдиної узгодженої бази даних з широ-
ким доступом користувачів, розрізненість та неузгодженість суб‟єктів моніторингу, недостатня оператив-
ність при отриманні даних, відсутність механізму надання даних користувачам, використання застарілих 
методів і засобів спостереження, відсутність уніфікованої системи показників. Виходячи з вищесказаного, 
можна припустити, що склалася система моніторингу ресурсного забезпечення соціально-економічного 
розвитку регіону не в повній мірі дозволяє своєчасно отримувати достовірну та актуальну інформацію, що 
перешкоджає формуванню інформаційних баз, які є основою формування ефективної регіональної соціа-
льно-економічної політики України. 

Таким чином, очевидно, що завдання вдосконалення механізмів побудови і організації системи мо-
ніторингу ресурсного забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів, стоїть досить гостро. Очеви-
дно, що в кожному з регіонів необхідна модифікація існуючих управлінських механізмів, яка дозволить не 
тільки вирішити зазначені вище проблеми, а й більш ефективно використовувати потенціал території, тим 
самим підвищуючи конкурентоспроможність регіонів. Формування управлінської стратегії на початковому 
етапі пов‟язане з рядом труднощів, що виникають в процесі збору та аналізу інформації про регіон в ціло-
му, і про його ресурсну базу зокрема. Причому для повноцінної оцінки ресурсного забезпечення важливо 
не тільки знати кількісні та якісні характеристики регіональної ресурсної бази, а й оцінювати результатив-
ність управління цими ресурсами, тобто адміністративний чинник. Важливо оцінити взаємовплив і взаємо-
залежність ресурсної бази з внутрішніми і зовнішніми соціально-економічними та екологічними чинниками і 
умовами регіону, наприклад з ринковою кон‟юнктурою, станом навколишнього середовища і т.д. Тільки 
таке уявлення регіонального ресурсного забезпечення дозволяє в кінцевому підсумку оцінити рівень стій-
кості територіального розвитку з позиції використання регіональних ресурсів і визначити подальшу страте-
гію соціально-економічного розвитку регіону. 

Незважаючи на значний обсяг досліджень з питань проведення моніторингу ресурсного забезпечен-
ня соціально-економічного розвитку регіонів і формування інформаційних баз, не всі аспекти цієї пробле-
ми, які мають першорядне практичне значення, достатньо розроблені. Недостатньо дослідженим залиши-
вся найважливіше питання побудови комплексних систем регіонального моніторингу, що мають як уніфіко-
вані, так і індивідуальні риси. У дослідженнях приділено мало уваги створенню на основі даних моніторингу 
чітких показників лежать в основі оцінки соціально-економічного розвитку регіону. Недостатньо досліджень 
присвячено розробці механізмів обміну і надання інформації користувачам.  

Рівень розвитку ресурсного забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів визначається 
станом розвиненості галузей промисловості, агропромислового комплексу, будівництва, торгівлі та ін. Сту-
пінь благополуччя населення регіону визначають такі чинники як зайнятість населення, розвиненість соці-
альної інфраструктури і т.д. Будь-яка розробка пріоритетних напрямків ресурсного забезпечення соціаль-
но-економічного розвитку регіонів, повинна в основі своїй містити методологію стратегічного територіаль-
ного планування, так цей процес являє собою розумне об‟єднання оцінок показників економічного спряму-
вання з метою реалізації в перспективі найбільш важливих напрямків соціально-економічного розвитку 
регіону, а також розробки механізму реалізації поставлених цілей органами управління з різними повнова-
женнями. 

Брежнєва-Єрмоленко О. В. 
Дніпровський державний технічний університет 
к.е.н., доцент 

ДИНАМІКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» 

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Саламандра» зареєстроване 18 листопада 
1994 року, ПрАТ «СК «Саламандра» є учасником ринку фінансових послуг України, фінансовою устано-
вою, яка надає послуги із обов‟язкових та добровільних видів страхування, інших, ніж страхування життя. 
Страхова компанія є членом Моторного (транспортного) страхового бюро та Національного Клубу Страхо-
вої Виплати. ПАТ «Страхова компанія «Саламандра» працює на ринку страхування з 1994 року та є пра-
вонаступником ПАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ». Назва страхової компанії була змінена у жовтні 2018 року. 

На ринку страхових послуг страховій компанії «Саламандра» вдалося створити унікальну модель 
роботи страхової компанії, орієнтовану на прямі продажі та використання додаткових сервісів для клієнтів, 
що відповідає потребам та реаліям ринку й зміцнює позиції компанії на ринку страхових послуг, дозволяє 
систематизувати роботу й покращити сервіси в частині врегулювання збитків для клієнтів компанії. 

За даними фінансової звітності ПАТ «Страхова компанія «Саламандра» протягом періоду аналізу 
декларувала прибуток на дуже низькому рівні, оподатковуваний прибуток за даними податкової звітності за 
рік був позитивним [1]. За підсумками 2019 року витрати на сплату податку на прибуток знизились на 424 
тис. грн., порівняно з 2017 р., у 2018 р. показник витрат з податку на прибуток встановився на мінімальному 
значенні – 2048 тис. грн. Також у порівнянні з початком періоду у 2019 р. знизився показник фінансового 
результату до оподаткування на 9,73%, в абсолютному вимірі зниження склало 334 тис. грн. Проте варто 
відмітити, що за підсумками 2019 р. спостерігався позитивний приріст фінансового результату на 33,42% 
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порівняно з 2018 роком. Так, за підсумками 2019 року чистий фінансовий результат ПАТ «Страхова компа-
нія «Саламандра» за період дослідження збільшився на 90 тис грн., а за підсумками 2018 року – збільшив-
ся на 151 тис. грн. у порівнянні з попереднім роком.  

Графік рис. 1 наочно відображає динаміку зміни фінансових результатів діяльності ПАТ «Страхова 
компанія «Саламандра» за 2015–2018 рр. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка фінансових результатів діяльності  
ПАТ «Страхова компанія «Саламандра» за 2015–2018 рр., тис. грн 

 
Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку фінансовий результат мав позитивне значення, 

проте при визначенні суми поточних витрат на податок на прибуток враховуються суми податкових різниць 
та податкових збитків минулих років. У випадку з ПАТ «Страхова компанія «Саламандра» за підсумками 
кожного року періоду дослідження спостерігається позитивне значення показника фінансового результату 
(прибутку) до оподаткування. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ  
ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ ЦІЛЬОВИХ КОШТІВ 

Аналіз результатів розвитку фінансової сфери національного господарства в умовах тривалої кри-
зової ситуації, що й далі загострюється, засвідчує наявність ряду хиб, притаманних усім рівням бюджетної 
системи України. 

Одними з найістотніших хиб здійснення бюджетного процесу останніх років слід вважати невчасне 
прийняття бюджетів, їх недостатню обґрунтованість, невиконання дохідної та видаткової частин бюджетів і 
т. ін., що зумовлювало прийняття рішень щодо скорочення витрачання коштів на соціально-економічні про-
грами після ухвалення відповідних законів. 

Необхідність подолання названих вад потребує вжиття адекватних заходів щодо удосконалення 
управління бюджетною сферою та поліпшення контролю як його невід‟ємної функції. У зв‟язку з цим зрос-
тає нагальність усвідомлення ролі контролю як такого компонента управління бюджетним процесом, відсу-
тність чи навіть ослаблення якого призводить до руйнування бюджетної системи. Тому важливою умовою 
поліпшення управління та подолання кризових явищ у бюджетній сфері стає удосконалення контролю за 
формуванням бюджетів у державному і комунальному секторах економіки України. 

Необхідність контролю на стадії складання проектів бюджетів зумовлюється низкою особливостей, 
що мають бути врахованими при удосконаленні як безпосередньо бюджетного процесу, так і процедур 
стеження за його перебігом. Суттєвою ознакою сучасного бюджетного процесу стає урізноманітнення сут-
ності бюджету, через що з‟являється необхідність його контролю в кількох аспектах, найважливішими з 
яких є: 

 бюджет як норма контролю, яка на загальнодержавному рівні обов‟язково набуває законодавчо-
го, а на регіональному (місцевому) рівні – нормативно-правового закріплення, тому повинна бути ретельно 
обґрунтованою; 

 бюджет як баланс, цебто рівність доходів і витрат, прагнення до забезпечення якої зафіксовано 
окремим конституційним положенням, що стає додатковою передумовою здійснення процедур контролю з 
метою досягнення та забезпечення рівності доходів і витрат; 

 бюджет як план державної та муніципальної сфери, що полягає у визначенні цільових орієнтирів 
і обмежувальних параметрів розвитку кожної з указаних сфер на черговий рік; 
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 бюджет як компонент циклічного процесу, який має усталену структуру та періодичність щорічного по-
вторення. 

Для досягнення комплексності контрольних процедур жоден із цих аспектів бюджету не повинен бути проіг-
норованим. Водночас зосередження уваги на певному з указаних аспектів не повинно призводити до нехтування 
інших інтерпретацій сутності бюджетів. 

Із точки зору поліпшення контрольних процедур найсуттєвішого значення слід надати тлумаченню бюджету 
як норми контролю. Для того, щоб бюджет, інтерпретований у такому контексті, став істотним важелем подолання 
кризи, він повинен бути не лише економічно, а й науково обґрунтованим. 

Отже, головною метою здійснення контрольних процедур на цій стадії бюджетного процесу має бути пото-
чна перевірка обґрунтування бюджетів, її важливість зумовлюється тим, що в разі, коли ця вимога не витримуєть-
ся, це, як правило, зводить нанівець подальші зусилля контролюючих суб‟єктів, оскільки процедура контролю 
спрямовується на перевірку дезорієнтованих цілей та стеження за дотриманням спотворених параметрів економі-
чного й соціального розвитку, зумовлених недосконалими бюджетами. Тому стає дедалі актуальнішою перевірка 
предметності бюджетів, інтерпретованих як норми контролю, баланси та плани економічного й соціального розвит-
ку територіальних громад, регіонів чи країни загалом.  

Гнезділова О. М. 
Класичний приватний університет 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ  
В ПІДСИСТЕМІ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ 

Необхідність побудови ефективної системи контролю за наявністю і рухом грошових коштів та їх еквівален-
тів на підприємстві зумовлена тим, що останні, будучи найважливішою ланкою системи кругообігу ресурсів, фор-
мують базис для зростання платоспроможності господарюючого суб‟єкта. Однак прийняття ефективних рішень 
щодо управління грошовими коштами на підприємстві неможливе без розв‟язання комплексу задач, пов‟язаних з їх 
обліком і контролем. 

Перед нами постає завдання сформувати модель оцінки якості інформаційного потоку щодо обліку наявно-
сті і руху грошових коштів та їх еквівалентів від бухгалтерської служби до керівництва підприємства засобами еко-
номічного контролю. 

В основі пропонованої моделі оцінки якості облікової інформації про рух грошових коштів та їх еквівалентів 
лежать три взаємопов‟язані твердження: 

1. Бухгалтерська служба підприємства повинна намагатися максимально задовольнити інформаційні пот-
реби споживачів. 

2. Споживач прагне до максимізації показника цінності отримуваної ним інформації. 
3. Цінність інформації є показником її якості (чим вища якість генерованої суб‟єктом інформації тим більшу 

цінність вона має для кінцевого одержувача). Якість, в свою чергу, складається з низки споживчих характеристик. 
Основними споживчими характеристиками якості облікової інформації, які розглядаються вітчизняними та 

зарубіжними авторами, а також відзначені в законодавчо-нормативних документах є: доступність (облікові показ-
ники повинні використовуватися виключно авторизованими особами у відповідності із класифікацією інформації: 
для масового використання, для обмеженого використання, таємна); економічність (вартість отримання облікової 
інформації повинна бути нижчою за вартість очікуваних результатів від її використання); зрозумілість або ясність 
(облікові показники повинні подаватися у найбільш простій і доступній для розуміння формі з метою широкого ви-
користання їх користувачами для прийняття управлінських рішень); надійність (сукупність достовірності, законності 
та правильності, тобто облікова інформація повинна бути правдивою, не містити перекручень, які здатні вплинути 
на рішення користувачів, не повинна суперечити діючим нормам законодавства та відображатися в обліку точно, 
без помилок, згідно з прийнятою науковою методологією); об‟єктивність або нейтральність (облікова інформація 
представлена як для внутрішніх так і для зовнішніх споживачів повинна бути неупередженою і максимально віль-
ною від суб‟єктивних суджень її продуцента); повнота або комплексність (облікова інформація повинна формува-
тися в об‟ємі, що відповідає потребам управління і охоплювати всі сторони господарської діяльності підприємства); 
порівнянність або зіставність (облікові показники повинні бути зіставними із плановими, оскільки, з однієї сторони, 
останні розроблялися на основі показників обліку, а, з іншої, отримання інформації протягом виконання терміну 
планових показників є неможливим без даних бухгалтерського обліку); раціональність або простота (облікові дані 
повинні отримуватися з використанням максимально простої системи бухгалтерського обліку, організування та 
функціонування якої, однак, не повинно суперечити діючому законодавству) та релевантність або доречність (облі-
кова інформація повинна сприяти досягненню цілей користувача, тобто вона повинна мати відношення або корис-
не використання до дій, для яких вона призначалася). 

В результаті здійснення перевірки стану обліку грошових коштів та їх еквівалентів контролер повинен сфо-
рмувати висновок щодо якості наданої бухгалтерською службою інформації по даній ділянці облікових робіт та 
представити необхідні рекомендації щодо покращення (або утримання) наявного стану. 

Гудима О. В. 
Класичний приватний університет 

ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

Правильний вибір організаційної структури податкового планування, організація документообігу між її еле-
ментами створять передумови для ефективної роботи підрозділів податкового планування підприємства. 

Зараз існує необхідність в укомплектуванні цих служб кваліфікованими фахівцями, правильний розподіл 
між ними обов‟язків, наділення їх необхідними правами, створення прийнятних умов для роботи. 

Доцільно запропонувати наступні посади спеціалістів з податкового планування на підприємстві: на-
чальник відділу податкового планування (керівник податкової групи), бухгалтер, який бере участь у роботі 



24 

податкової групи, економіст з податкового планування, економіст з фінансової роботи, який бере участь у 
роботі податкової групи, податковий юрист, бухгалтер-ревізор (аудитор), який контролює роботу з вико-
нання заходів щодо оптимізації податкових платежів. 

З метою раціоналізації розподілу задач, прав і відповідальності між різними структурними ланками 
при виконанні функцій податкового планування може стати корисною лінійна карта розподілу обов‟язків 
(матричний метод). Матриця показує, хто й у якому ступені бере участь у підготовці рішення і роботі з його 
виконання. Вона відбиває обсяг і характер повноважень, реалізованих кожною посадовою особою при спі-
льній участі в реалізації функцій податкового планування, коли області повноважень і відповідальності 
двох або декількох осіб перетинаються. Матриця уточнює повноваження при розподілі між ними загальної 
роботи. Оволодіння цим методом повинне сприяти більш якісному рішенню питань розподілу задач, прав і 
відповідальності в системі планування податкових платежів підприємства. 

Крім створення адекватної сьогоднішній економічній реаліям структури податкового планування, ви-
значення повноважень і вимог до учасників процесу планування податкових платежів, для успішної поста-
новки діяльності з планування податків підприємства необхідна наявність фінансових, матеріально-
технічних і інтелектуальних ресурсів, які формуються при складанні щорічного податкового плану. 

Серед усього переліку матеріально-технічних ресурсів, необхідних для успішного здійснення функ-
цій податкового планування, істотне місце повинні займати: 

 забезпечення податкової групи сучасними інформаційно-обчислювальними комплексами, необ-
хідними для застосування статистико-математичних методів визначення варіантів розподілу заходів щодо 
податкової оптимізації; 

 використання в процесі роботи великого бібліотечного фонду, що складається з нормативної, 
наукової, практичної і періодичної літератури; 

 застосування баз даних законодавства України, які полегшують пошук необхідної документації 
нормативно-правового характеру. 

Фінансову базу організації податкового планування варто формувати виходячи з потреб у здійсненні 
заходів щодо податкової оптимізації. Крім того, керівництво підприємства повинно сформувати політику 
стимулювання працівників податкового сектора за досягнення позитивних результатів процесу податкового 
планування. 

Податковий план підприємства повинний мати наступні розділи: 
 календар платника податків за кожним податком; 

 перелік заходів щодо оптимізації податкових потоків, тимчасові параметри реалізації оптиміза-
ційних заходів, відповідальні виконавці, ресурси й інструментарій, необхідні для реалізації зазначених за-
ходів; 

 графік податкових виплат з урахуванням застосування заходів щодо оптимізації податкового 
портфеля і податкових пільг за конкретними податками; 

 графік підвищення кваліфікації фахівців податкової сфери; 

 інші питання. 
Заключним етапом постановки податкового планування підприємства повинна стати організація ро-

боти з формування, ведення і збереження бази даних планово-економічної інформації, внесення змін у 
довідкову і нормативну інформацію, яка використовується в ході обробки податкових даних. 

Кушнерук К. Р. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – старший викладач Братченко Л. Є.  

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА МАСШТАБИ УХИЛЕННЯ  
ВІД ОПОДАТКУВАННЯТА ЯК ЦЬОГО ЗАПОБІГТИ 

ХХІ століття: не існує такого підприємства, організації та самої людини, яка б не намагалася уникну-
ти оподаткування. Країни світу усіляко намагаються вирішити це досить важливе та проблемне питання 
різними способами, але для вирішення потрібна інформація про ті фактори, які впливають на ухилення від 
сплати податків. 

Метою нашого дослідження є: розкрити поняття «девіантна поведінка», «тіньова економіка»; охара-
ктеризувати причини ухилення під сплати податків; запропонувати заходи щодо запобігання ухиленню від 
податків. 

При аналізі факторів, які впливають на рішення ухилитися від оподаткування, продуктивно і перспе-
ктивно використовувати поняття девіантної поведінки. 

Девіантна поведінка – це поведінка, що відхиляється від загальноприйнятих норм і порушує соціа-
льну поведінку людей і груп, сприймається негожою з позиції переважаючих цінностей. У сфері оподатку-
вання цей термін тісно пов‟язаний з поняттями «ухилення від сплати податків» і «тіньова економіка». 

Тіньова економіка – це економічна діяльність, суб‟єкти якої уникають офіційного обліку та сплати 
податків. 

Будь-яка тіньова діяльність асоціюється у розвинених економіках саме з девіантною поведінкою 
платника податків. На жаль, у економіках, що розвиваються, такої асоціації ще не сформовано. У цих краї-
нах тіньова діяльність є нормою життя, яка не викликає осуду суспільства. Причин, що обумовлюють деві-
антну поведінку платника податків, дуже багато, а спектр їх досить широкий. З‟ясуємо основні групи та 
причини, що обумовлюють девіантність платника податку. 

1. Загальносоціальні: низький рівень податкової грамотності і несформованість податкової культури 
населення; погіршення соціально-економічного самопочуття суспільства. 

2. Економіко-політичні: високі ставки податків; множинність податків; надмірно жорстка податкова 
політика і дисципліна, що перешкоджає формуванню портфелів обігових коштів підприємств; низькі імпор-
тні мита на товари іноземних фірм-конкурентів і високий рівень контрабанди цих товарів; витік валюти за 
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кордон внаслідок надмірно ліберального валютного контролю та несприятливого інвестиційного клімату в 
країні; розвиток натурального обміну продукцією і одночасно інтенсивного готівкового грошового обігу; дос-
тупність послуг посередницьких фірм з відмивання грошей та здійснення фіктивних угод, розвиток рекету; 
високий рівень корумпованості чиновників та політиків; недовіра уряду; незадоволеність обсягом і якістю 
державних послуг; прагнення забезпечити конкурентну здатність своєї продукції.  

3. Правові: низька якість і складність податкового законодавства; нестабільність податкової системи; 
існування апробованих схем ухилення від оподаткування. 

4. Інституційні: неефективні права власності; нерозвиненість правоохоронної та судово-виконавчої 
систем; низька ефективність контрольної роботи держави; низька результативність антимонопольної дія-
льності держави.  

Проаналізувавши наведені вище основні причини ухилення від сплати податків, можна запропону-
вати такі заходи щодо запобігання девіантної поведінки платників податків, а саме: підвищити контроль 
держави над податковою політикою; всіляке її втручання у різні схеми суб‟єктів господарювання; виховання 
толерантного ставлення суспільства до податків; розробити правові покарання при несплаті податків; пе-
реконати громадян у правильності використання зібраних податків; стимулювати сплату податків; удоско-
налити систему виявлення податкових злочинів. 

Кемарська Л. Г. 
к.е.н., доцент 

Лобас І. С. 
Дніпровський державний технічний університет 

ОБЛІК ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ НА ПІДСТАВІ МІЖНАРОДНИХ 
І НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Відповідно до національних стандартів, порядок обліку розрахунків за виплатами працівників та роз-
криття інформації про такі виплати у фінансовій звітності підприємства визначається П(С)БО 26 «Виплати 
працівникам». Розрахунки з працівниками за міжнародними стандартами регулюється МСФЗ (IAS) 
19 «Виплати працівникам». Загалом, вітчизняні П(С)БО охоплюють усі чинні МСБО, але не копіюють їх. 
Деякі національні стандарти об‟єднують положення кількох МСБО, а в деяких випадках передбачаються 
державні стандарти, які не мають аналогічного міжнародного стандарту. Структура стандарту визначаєть-
ся обсягом та змістом питань, які він розглядає. Порівнюючи характеристики П(С)БО 26 «Виплати праців-
никам» та МСБО 19 «Виплати працівникам», виділимо такі відмінності:  

1. Внески на соціальне забезпечення: у П(С)БО – якщо виходити з положень Інструкції із застосу-
вання Плану рахунків, то можна дійти висновку, що відрахування на соціальні заходи не належать до вина-
город працівникам.  

2. Програми участі в прибутку та преміювання: у П(С)БО – не регулюється; у МСБО – регулюється, 
підставою для нарахування резерву премій можуть бути не тільки юридичні, але й конструктивні зо-
бов‟язання. 

3. Зобов‟язання за програмами участі в прибутку: у П(С)БО – не регулюється; у МСБО – визнається 
як витрати, а не як розподіл прибутку. 

4. Надійність оцінки зобов‟язань за програмами участі в прибутку та преміювання: у П(С)БО – не ре-
гулюється; у МСБО – установлено вимоги. 

5. Відшкодування: у П(С)БО – не регулюється; у МСБО – визнається як окремий актив у разі відпові-
дності критеріям визнання. 

6. Програми виплат по закінченні трудової діяльності (пенсійні плани): у П(С)БО – практично не роз-
криті; у МСБО – детальний опис обліку таких виплат. 

Порівняльний аналіз П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та МСФЗ 19 «Виплати працівникам» наве-
дено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика П(С)БО 26 «Виплати працівникам»  

та МСФЗ 19 «Виплати працівникам» 

Критерії МСФЗ (IAS) 19 П(С)БО 26 Відмінності 

Мета Визначення бухгалтерсь-
кого обліку та розкриття 
інформації про виплати 
працівникам 

Визначає методо-логічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про виплати (у 
грошовій і не грошовій фор-мах) за 
роботи, виконані працівниками, та її 
розкриття у фінансовій звітності 

МСФЗ (IAS) 19 не дає повно-
го розкриття інформації про 
виплати працівникам у примі-
тках до фінансової звітності 

Сфера застосу-
вання 

Застосовується роботода-
вцем для обліку всіх ви-
плат працівникам, за ви-
нятком тих, до яких засто-
совується МСФЗ (IAS) 2 
«Платіж на основі акцій» 

Застосовується роботодавцями – 
підприємствами, організаціями, 
іншими юридичними особами 
незалежно від форм власності 
(крім бюджетних установ) 

У зв‟язку з прийняттям в 
Україні П(С)БО 34 «Платіж на 
основі акцій», доцільно внес-
ти поправки в П(С)БО 26 
щодо його дії на виплати на 
основі часток у капіталі 

Кількість підпунктів 161 34 У П(С)БО інформація предста-
влена в більш стислому вигляді 

Склад виплат пра-
цівників 

Короткострокові виплати 
працівникам, виплати по 
закінченні трудової діяль-
ності, інші довгострокові 
виплати працівникам, 
виплати при звільненні 

Поточні виплати, виплати при 
звільненні, виплати по закінчен-
ню трудової діяльності, виплати 
інструментами власного капіталу 
підприємства, інші довгострокові 
виплати працівникам 

У П(С)БО виділені зо-
бов‟язання по виплатам ін-
струментами власного капі-
талу, які визначаються відпо-
відно до П(С)БО 13 «Фінан-
сові інструменти» 
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Отже, порівнявши облікові механізми розрахунків з оплати праці відповідно до національних та між-
народних стандартів бухгалтерського обліку можна стверджувати, що на шляху до уніфікації обліку вітчиз-
няні нормативні документи з бухгалтерського обліку потребують подальшого удосконалення та змін. Крім 
того, визначивши, що для практикуючих бухгалтерів основні нормативні акти стосовно обліку не завжди є 
зрозумілими та прозорими, то на наш погляд, аналогічно до міжнародних стандартів, українські положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку, особливо П(С)БО 26 «Виплати працівникам», слід удосконалити за 
допомогою наочних ситуаційних прикладів бухгалтерського обліку, що допоможе краще зрозуміти механіз-
ми багатьох облікових операцій, а також розтлумачити термінологічний словник положення наочно. 

Непомяща І. В.  
Класичний приватний університет  

наук. кер. –  к.е.н., доцент Гудима О. В. 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Оплата праці є досить важливою ланкою системи соціально-трудових відносин і найскладнішою у 
вирішенні соціально-економічною проблемою, тому питання нарахування заробітної плати, а також подат-
кового, бухгалтерського, статистичного обліку оплати праці, які займають особливе місце в роботі бухгал-
терії кожного підприємства.  

Розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною й трудомісткою роботою, яку треба виконати за 
короткий термін між наданням інформації та виплатою працівникам. Заздалегідь підготовлений порядок 
обліку допоможе зекономити час.  

Організація оплати праці має великий вплив на ефективність діяльності підприємства. Одна з най-
важливіших проблем організації заробітної плати – знайти механізм зацікавленості працівників, здатний 
забезпечити максимально тісний взаємозв‟язок їх заробітної плати з фактичним трудовим внеском.  

На кожному підприємстві можна розробити оптимальну схему нарахування заробітної плати. Важ-
ливим фактором в організації та стимулюванні праці на підприємстві є мотиваційні заходи. У сучасних умо-
вах важливо передбачити на підприємствах такі системи матеріального й морального заохочення, так по-
будувати відносини в колективі, щоб психологічний клімат сприяв поліпшенню працездатності, підвищенню 
ефективності виробництва.  

Серед найбільш розповсюджених заходів для українських підприємств є преміювання, доплати та 
надбавки. Щоб підкріплення поведінки було ефективним, заохочення повинні ґрунтуватися на результатах 
роботи. Однакове заохочення всіх працівників буде стимулювати середніх або поганих робітників та ігно-
рувати високу продуктивність кращих працівників. А відсутність заохочування стосовно працівника, що від-
різ  

Важливими завданнями вдосконалення розрахунків з оплати праці є: прискорення науково-
технічного прогресу; механізація трудомістких робіт; оптимізація використання трудових ресурсів; змен-
шення втрат робочого часу.  

Отже, бухгалтерський облік повинен забезпечувати точний розрахунок заробітної плати кожного ро-
бітника відповідно до навантаження та якості виконання роботи, які виступають формами і системами його 
оплати, правильний підрахунок утримань із заробітної плати, контроль використання часу і виконання норм 
виробітку фонду заробітної плати. 

Удосконалення обліку розрахунків неможливе без удосконалення аудиту оплати праці, оскільки він 
відіграє важливу роль у системі як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту господарської діяльності підпри-
ємства. Це пов‟язано з тим, що облік праці і заробітної плати є трудомістким, потребує уваги і сконцентро-
ваності, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу. Організовуючи систему 
внутрішнього контролю або аудиту на підприємстві, потрібно дотримуватися системного підходу, що за-
безпечує його найбільшу результативність та визначає раціональність контрольної діяльності.  

Під час дослідження виплати заробітної плати за роботи за трудовими угодами аудитор має переві-
рити, чи дійсно виконувалася така робота. Крім того, дуже важливо перевірити правильність підрахунків 
підсумків до виплати на руки працівникам як по вертикалі, так і по горизонталі.  

Після проведення аудиту потрібно сформувати належну професійну думку, аналізувати причини ві-
дхилень, розробити методику усунення виявлених порушень, вияснити їх негативний вплив на господарсь-
ку діяльність підприємства та на процес забезпечення виплат персоналу. 

Повєріна А. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. –  к.е.н., доцент Гнезділова О. М.  

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Управління будь-яким підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господар-
ські процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх викорис-
тання, про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгал-
терського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використо-
вується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інфор-
мації, необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галузей і народного госпо-
дарства в цілому. 

Процес управління підприємством нерозривно пов‟язаний зі збором, переробкою і видачею інфор-
мації, яка одночасно є предметом і продуктом управлінської праці, а відповідно система збору, зберігання і 
перетворення інформації - найважливішим елементом системи управління. 



27 

В узагальненому розумінні поняття «інформація» можна визначити як відомості про осіб, предмети, 
факти, події, явища і процеси, тобто все те, що розширює уявлення про об‟єкт дослідження.  

Для прийняття оперативних облікових рішень для управління підприємством може застосовуватися 
повна або неповна інформація про об‟єкт дослідження. Неповні дані, які піддаються швидкій обробці, у ряді 
випадків виявляються достатніми. 

Якщо ґрунтуватися на зміст поняття «ОІЗ», то виникає необхідність: 
1. Документального забезпечення планової інформації; 
2. Документального забезпечення облікової інформації; 
3. Документального забезпечення звітної інформації.  
Ціль облікового забезпечення є утворення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерсь-

кого обліку на підприємстві, забезпечити виконання вимог головного бухгалтера по питанням оформлення і 
надання для обліку документів і даних всіма структурними підрозділами і працівниками підприємства, які 
мають відношення до обліку. Бухгалтерське забезпечення має широке коло застосування, як в масштабах 
підприємства, так і в напрямках окремих видів діяльності. 

Фундаментальною основою побудови управління підприємством є облікова політика організації. 
Управлінську політику для цілей ОІЗ можна визначити як сукупність способів ведення бухгалтерського об-
ліку управління підприємством і складання внутрішньої звітності. 

Для реалізації різноманітних цілей управління використовується інформація з облікових і позаоблі-
кових джерел. Однак провідна роль зберігається за обліковою інформацією. Даний пріоритет визначається 
тим, що бухгалтерський облік, функціонуючи і охоплюючи процеси виробництва, обігу та розподілу продук-
ції, формує повну інформацію про кругообіг засобів. В обліку і контролі формуються інформаційні потоки 
зворотного зв‟язку. Отже, призначення зазначених функцій полягає в організації інформації таким чином, 
щоб найбільш точно можна було оцінити реальний стан керованих процесів у порівнянні з очікуваним і 
прийняти оптимальне регулюючий вплив. 

Отже, низька ефективність персоналу управління в українських підприємствах актуалізує необхід-
ність формування концепції обліково-інформаційної інфраструктури підприємства, адекватної новим еко-
номічним умовам.  

Таким чином, створення системи інформаційно-облікового забезпечення управління підприємством 
є необхідною умовою для правильної та оперативної оцінки рівня фінансового стану аграрного підприємс-
тва, прогнозування можливих внутрішніх та зовнішніх загроз діяльності дотримання достатності фінансо-
вих ресурсів для своєчасного погашення зобов‟язань і вироблення ефективних управлінських рішень в 
процесі управління нею. 

Продай-Вода К. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. –  к.е.н., доцент Гудима О. В. 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 

Для здійснення господарської діяльності підприємств всіх форм власності та галузей економіки ви-
користовують цілий ряд ресурсів: трудових, матеріальних, фінансових, які діють в тісному взаємозв‟язку, 
адже без достатньої кількості фінансових ресурсів неможливий вплив трудових ресурсів на матеріальні, 
що в кінцевому результаті дає новий продукт розвитку господарюючого суб‟єкта. В сукупності ресурсів під-
приємства вагома частка належить матеріальним ресурсам – засобам та предметам праці, в результаті 
поєднання яких здійснюється процес виробництва підприємства. 

Як свідчать теоретичні та практичні дослідження, питання організації обліку МШП приділяється не-
достатня увага, внаслідок чого ускладнюється дотримання основних методичних принципів ведення обліку, 
спотворюється інформація про фінансовий стан підприємства, стан розрахунків, знижується ефективність 
прийняття управлінських рішень. 

Питання обліку МШП на підприємствах мають дискусійний характер, про що свідчить наявність про-
блем, пов‟язаних з правильністю відображення на рахунках бухгалтерського обліку надходження МШП та 
зміни їх вартості в процесі експлуатації, правильність віднесення до валових витрат, нарахування зносу та 
списання МШП. Не буде перебільшенням стверджувати, що головною причиною помилок у відображенні 
надходження МШП є нестабільність та неоднозначність трактування законодавчої бази в Україні. 

Термін «МШП» означає активи підприємства, котрі утримуються для споживання при виробництві 
продукції, виконанні робіт та наданні послуг, а також при управлінні підприємством. МШП визначається як 
актив у тому випадку, коли існує ймовірність, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, 
пов‟язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірна визначена.  

В цілому малоцінні засоби праці поділяють на дві групи: одна належить до запасів (які відповідно ві-
дображаються в складі запасів у другому розділі активу балансу «Оборотні активи»), а друга частина до 
складу «Малоцінних необоротних матеріальних активів»(які, в свою чергу, відображаються в першому роз-
ділу активу балансу «Необоротні активи» в складі основних засобів). 

Особлива увага до МШП викликана тим, що вони мають принципову розбіжність з іншими виробни-
чими запасами, йдеться про те, що при їх використанні (експлуатації) не відбувається їх зменшення (зник-
нення) так, як це, наприклад, відбувається з матеріалами, сировиною чи паливом. МШП до кінця їх викори-
стання (експлуатації), як правило, своїх якостей не втрачають і зовні майже не змінюються (пластиковий 
стілець до кінця експлуатації так і залишиться пластиковим стільцем, звісно, якщо він не зламається). 

Для МШП характерна багаторазова участь у виробництві та збереження натуральної (речової) фор-
ми. Однак необхідно пам‟ятати, що будь які предмети, що купуються для подальшого продажу, до МШП не 
належать і обліковуються як товари. 

До основних методів узагальнення і реалізації результатів аналізу надходження МШП є системати-
зація результатів, групування і узагальнення результатів, кількісне обчислення невикористаних можливос-
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тей та результатів підвищення ефективності використання МШП на підприємстві, прийняття управлінських 
рішень і контроль за їх використанням. 

Отже, облік малоцінних та швидкозношуваних предметів розглядається в тісному зв‟язку з процеса-
ми обробки облікової інформації, займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі 
витрат підприємства у сфері діяльності, при визначенні результатів господарської діяльності та при висвіт-
ленні інформації про його фінансовий стан. 

Пушкар І. В.  
Запорізький національний університет 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ 

Становлення ринкових відносин в нашій державі обумовлює необхідність удосконалювати госпо-
дарський механізм і зокрема управління економічними процесами на підприємствах і об‟єднаннях незале-
жно від форм власності. Важливе місце в системі управління ланками економіки – підприємством і їх під-
розділами займає бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності. 

Чітка побудова бухгалтерського обліку підвищує роль його як основного засобу контролю за додер-
жанням режиму економії і комерційного успіху в усіх підприємствах. 

Перехід виробництва на ініціативний шлях розвитку передбачає прискорення темпів економічного 
росту, посилення режиму економії і ресурсозбереження. 

Важливе значення відіграє науково – обґрунтований бухгалтерський облік витрат виробництва, що 
формує інформацію про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості вироб-
ництва і реалізації, а в кінцевому результаті показники ефективності роботи підприємства і об‟єднань. 

Облік затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції має найбільшу специфіку в зв‟язку з 
особливостями технології виробництва на підприємствах різних галузей і підгалузей промисловості. 

Поряд з необхідністю вивчення загальних завдань організації і методології обліку і калькулювання 
собівартості в промисловості виникає суттєва необхідність засвоєння тих особливостей формування за-
трат, розподілу комплексних витрат, прийомів і способів калькулювання собівартості виробів, які визнача-
ються галузевими факторами. 

Мета обліку затрат і калькулювання собівартості продукції заключається в своєчасному, повному і 
достовірному визначенні фактичних затрат, зв‟язаних з виробництвом і збутом продукції, визначенні фак-
тичної собівартості окремих видів і всієї продукції, контролі за використанням ресурсів і грошових коштів. 
Неперевершений поточний облік витрат в місцях виникнення затрат, виявлення можливих відхилень від 
встановлених норм, причин, винуватців цих відхилень повинен задовольнити потреби оперативного 
управління виробництвом. 

Первинна фіксація витрат сировини за кожну зміну здійснюється записом в спеціальний журнал, але 
ж на практиці немає можливості стежити за своєчасністю і правильністю цих записів. Тому слід було б за-
мість журналу фіксувати фактичні витрати сировини і основних матеріалів в спеціальних нагромаджу валь-
них програмах. Було б доцільним фіксувати фактичні вихід готових виробів за кожну зміну, і не стільки як 
засіб контролю за збереженням цінностей, скільки для того, щоб мати інформацію про результати викорис-
тання сировини і основних матеріалів. 

Більше уваги слід було б приділити обліку і розподілу непрямих витрат. Варто було б вести облік ви-
трат на утримання і експлуатацію машин і устаткування в підрозділах підприємства. Доцільно було б фік-
сувати в спеціальних журналах фактичну завантаженість окремих апаратів і обладнання з ним щоб можна 
було оцінити рівень ефективності їх використання. Крім цього це дало б змогу більш чітко і точно визначити 
фактичну участь конкретних видів обладнання в виробництві конкретних видів виробів, таким чином більш 
точно розподілити витрати на утримання і експлуатацію машин і механізмів в розрізі видів виробів. 

Вирішення цих та інших питань удосконалення первинного обліку витрат за елементами являється 
своєчасним ще і тому що в недалекому майбутньому виробничий облік відділиться від фінансового і виро-
бничими будуть в більш повній мірі змушені до обліку операцій виробничого процесу. 

Саніна О. О.  
Класичний приватний університет 

наук. кер. –  к.е.н., доцент Гудима О. В. 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ 

Рівень оплати праці в Україні істотно відстає від загальносвітових норм. Сьогодні основна проблема 
полягає в тому, що як економічна категорія заробітна плата майже перестала виконувати свої функції – 
відтворення робочої сили і стимулювання праці. Заробітна плата фактично перетворилася на один з варі-
антів соціальної допомоги, який мало залежить від результатів праці. 

Ефективність використання робочої сили залежить від багатьох факторів: організаційних, соціально-
економічних, матеріально-технічних тощо. Разом з тим забезпечення ефективності праці багато в чому 
залежить від досконалості застосування системи мотивації трудової діяльності працівників.  

Сучасний рівень заробітної плати лише сприяє збільшенню плинності кадрів, відтоку високопрофе-
сійних кадрів, неформальній зайнятості та штучному зниженню вартості людського капіталу, що негативно 
впливає на мотивацію до праці, а отже, й на якість виконання службових завдань. 

Важливим шляхом реформування заробітної плати має стати підвищення її купівельної спроможно-
сті (зростання реальної зарплати).  

Вирішити цю проблему можливо через: зниження податків на зарплату та відрахувань з неї; знижен-
ня індексу цін на споживчі товари та послуги; істотне підвищення номінальної заробітної плати до реальної 
вартості робочої сили. 
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Система матеріальної зацікавленості повинна будуватися як система інвестування працівників. Пот-
рібен підхід, відповідно до якою оплата праці набуває функції інвестицій у робочу силу. Такі інвестиції на-
багато ширші, ніж традиційна заробітна плата, вони не зводяться до неї і не обмежуються нею. Основне їх 
джерело – це кінцевий дохід. Систему матеріального стимулювання потрібно орієнтувати не на кваліфіка-
цію, одержану за дипломом, а на рівень кваліфікації виконуваної роботи. Також можна відмовитися від 
погодинної оплати праці і платити працівникам зарплату за кваліфікацію, а не за кількість людино-годин, 
проведених на своєму робочому місці. Під фактичною кваліфікацією розуміється здатність працівника не 
тільки виконувати свої обов‟язки, а й здатність брати участь у вирішенні виробничих проблем, знати їх і 
розбиратися в будь-якому аспекті господарської діяльності свого підприємства. 

Падіння реальної заробітної плати, її надмірна диференціація – наслідок втілення помилкової кон-
цепції переходу до ринку, за відсторонення держави від економічних процесів. Отже, програма дій має 
спрямовуватися на відновлення заробітної плати як реальної, ефективної діючої категорії ринкової еконо-
міки, повертаючи її основні функції – відтворювальну, стимулюючу, регулюючу. 

Таким чином, визначені пропозиції можуть суттєво посилити організуючу та стимулюючу функції за-
робітної плати державних службовців, що забезпечить тим самим, окрім підвищення ефективності функці-
онування, конкурентоспроможність на національному ринку праці. 

Метою подальших досліджень є розробка рекомендацій із запровадження у практику відновлення 
заробітної плати як реальної, ефективної діючої категорії ринкової економіки, повертаючи її основні функції 
– відтворювальну, стимулюючу, регулюючу, що дасть змогу активно вплинути на рівень життя населення 
як у кількісному так і в структурно-якісному плані.  

Спекова О. Р. 
Дніпровський державний технічний університет 
наук. кер. – к.е.н., доцент Кемарська Л. Г.  

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ В КОНТЕКСТІ  
НАБЛИЖЕННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

Сучасний розвиток економіки, що характеризується нестабільністю внаслідок значного впливу кри-
зових явищ, висуває перед підприємствами проблему пошуку фінансових ресурсів для забезпечення ста-
лого розвитку та реалізації різноманітних стратегічних ініціатив. У підвищенні ефективності використання 
необоротних активів, реформуванні відносин власності та забезпеченні розвитку підприємництва в Україні 
важливу роль відіграє оренда, так як вона сприяє відтворенню основних фондів, дає можливість залучати 
в господарський оборот необхідне майно без значних одноразових вкладень, дозволяє підвищити рівень 
інтенсивного та екстенсивного використання майна. За таких умов особливої уваги потребують питання 
обліку орендних операцій та особливості відображення їх наслідків у фінансовій звітності підприємств, що 
використовують національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 

Міжнародною радою з МСФЗ з 1 січня 2019 року розроблено та введено в дію новий МСФЗ 16 
«Оренда». Введення цього стандарту виключає поділ оренди на операційну та фінансову. Для обох видів 
оренди використовується єдина методологія обліку, яка повторює метод обліку об‟єктів фінансової оренди. 
У разі отримання об‟єкта у фінансову оренду орендар одночасно відображає його як актив, так і як довго-
строкове зобов‟язання. 

Для надання неупередженої та достовірної інформації щодо орендних операцій пропонуємо набли-
зити норми П(С)БО 14 «Оренда» до норм МСФЗ 16 «Оренда», що подано на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Шляхи наближення П(С)БО 14 «Оренда» до МСФЗ 16 «Оренда» 

 
Згідно МСФЗ 16 передбачається визначення ідентифікованого активу протягом певного періоду ча-

су з встановленим зобов‟язанням за орендними операціями. Встановлюються також правила щодо оцінки 
орендованих або переданих в оренду активів і зобов‟язань. При визнанні зобов‟язання з оренди важливи-
ми показниками є строк оренди, протягом якого сплачуються орендні платежі, та ставка дисконту. При ви-
значенні ставки дисконту в якості такої може бути прийнята відсоткова ставка за кредитом банку на момент 
отримання активу в оренду на аналогічний термін з аналогічним забезпеченням для того, щоб придбати 
актив, подібний орендованому. Вважаємо, що поділ оренди на фінансову та операційну є недоцільним, що 
викликає необхідність відповідних змін у П(С)БО 14 «Оренда». 

П(С)БО 14 

Фінансова оренда Операційна оренда 

Актив Фінансові вит-

рати 

Поточна забор-

гованість 

Операційні 

витрати 
Довгострокова заборго-

ваність 

Актив 
Заборгованість 

Витрати 

МСФЗ 16 
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Отже, в цілому можна констатувати, що МСФЗ 16 «Оренда» є більш деталізованим обліковим стан-
дартом, що надає керівні засади для бухгалтерського відображення орендних операцій у порівнянні із на-
ціональним стандартом. Це обґрунтовується значно більшим поширенням кількості орендних операцій в 
зарубіжній практиці. Варто додати, що зміни в обліку оренди загалом, сприяють практичному розвитку ме-
тодичних підходів до бухгалтерського відображення оренди.  

Суртаєва Н. О.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.е.н., доцент Гнезділова О. М.  

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

Виробничі запаси займають особливе місце не лише у складі майна підприємства, а й у структурі 
витрат, оскільки вони є основною складовою формування собівартості готової продукції. Для забезпечено-
сті підприємства виробничими запасами та ефективності їх використання необхідно вживати комплекс за-
ходів щодо виявлення, кількісного вимірювання та аналізу результатів. Це можливе при здійсненні систе-
матичного обліку виробничих запасів.  

Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства використовують виробничі запаси, 
які є важливою і значною частиною оборотних активів підприємства. 

При усталеній практиці нормування виробничих запасів, розрахунку потреби в них, обліку витрат у 
виробництві вихідні дані для розрахунку норм виробничих запасів не відображають фактичних величин 
споживання матеріалів на підприємствах. Немає фактичного обліку руху матеріалів у виробництві. Усе це 
приводить до того, що величини запасів постійно ростуть. Реалізація на практиці дійових методик прогно-
зування потреби в матеріальних ресурсах на нові зразки виробів, що запускаються у виробництво повинна 
підвищити якість розрахунку норм виробничих запасів і запобігти утворенню на підприємстві наднорматив-
них запасів сировини і матеріалів. 

Самооплатність і самофінансування як діючий економічний механізм, який використовується у рам-
ках самостійності промислових підприємств, відкриває широкі можливості в справі економії і раціонального 
використання матеріальних ресурсів, скорочення запасів і доведення їх обсягів до необхідного мінімуму, 
запобігання утворенню наднормативних запасів і не використовуваних матеріальних ресурсів. 

Розвиток науково-технічного прогресу, розв‟язуючи одні протиріччя шляхом реалізації досягнень на-
уки і техніки, супроводжується виникненням інших протиріч об‟єктивного характеру. І ці протиріччя 
розв‟язує вже господарський механізм, що повинен бути готовий до їх виникнення. 

Сучасне виробництво динамічне і характеризується частою змінюваністю об‟єктів продукції, що ви-
пускається, появою принципово нових матеріалів, впровадженням високоефективних і маловідходних тех-
нологічних процесів. Отже, розвиток науково-технічного прогресу повинен супроводжуватися підвищенням 
якості поточного планування виробництва – організаційною стороною, що забезпечує суворий фактичний 
облік матеріальних ресурсів на промислових підприємствах, прогнозуванням потреби в тих чи інших видах 
сировини і матеріалів. Тісний взаємозв‟язок розвитку НТП і вдосконалення господарського механізму до-
зволить уникнути цілого ряду негативних явищ, зокрема й постійного збільшення обсягів наднормативних 
запасів, що утворюються в промисловому виробництві, і не використовуваних матеріальних ресурсів. 

З метою безперебійного забезпечення потреб споживачів у різноманітних матеріально-технічних 
ресурсах виробничо-технічного призначення протягом звітного періоду в кожній постачальницько-збутовій 
організації крім річного обсягу постачань і реалізації товарів потрібно визначити плановий розмір запасів. 
Ці запаси забезпечують задоволення попиту на ресурси, що підлягають постачанню і реалізації у визначе-
ному чи сезоні підготовці до цього у випадках порушення рівномірності надходження продукції і т.д. У цих 
умовах особливо зростає значення виявлення резервів скорочення (ліквідації) наднормативних запасів 
шляхом прискорення оборотності товарних запасів. 

Щодо оцінки запасів, то тут існує проблема у самому їх вибутті. Річ у тім, що один і той же виробни-
чий запас може мати дві різні вартості. Це залежить від його фізичних властивостей, а не від ціни постача-
льника. А тому відпуск у виробництво відображатиметься різними сумами. 

Щоб уникнути перекручень і можливих випадків зловживань необхідно на кожен вид запасу оформи-
ти матеріальний ярлик. Це дасть змогу відпускати зі складу і виробництво саме ті виробничі запаси, які 
потрібно. 

Удосконалення системи обліку за рахунок вирішення вище наведених проблем дасть змогу підви-
щити ефективність функціонування підприємств в цілому. 

Тресцова А. Ю.  
Криворізький державний педагогічний університет 

наук. кер. – старший викладач Братченко Л. Є. 

ПРОБЛЕМА НЕСПЛАТИ ПОДАТКІВ В ПЕРІОД КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ В УКРАЇНІ  

Державна податкова політика - це діяльність держави у сфері встановлення, правового регламенту-
вання та організації стягнення податків і податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів 
держави. 

Відповідно до п. 3 Положення «Про Міністерство фінансів України» Міністерство фінансів України 
забезпечує серед іншого формування та реалізацію єдиної державної податкової політики, державної полі-
тики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов‟язкове державне соціальне страхування, держав-
ної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а 
також законодавства з питань сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). 
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Саме навколо ЄСВ і постає одна з головних економічних проблем підприємців (ФОП), які відносять-
ся до спрощеної системи оподаткування під час карантинних заходів в Україні. Оскільки за новою рефор-
мою ФОП поділили на 4 групи і в кожній групі підприємець повинен сплачувати за себе та кожного найма-
ного працівника 22% від мінімальної заробітної плати (на 01.11.20р. – це 1100грн) або 22% від окладу. При 
цьому ФОП додатково сплачує єдиний податок: для другої групи – 20% від мінімальної заробітної плати (на 
01.11.20р. –1000 грн); для третьої групи-єдиний податок на 01.11.20р. складає 5% від доходу(без сплати 
ПДВ); для третьої групи ФОП платників ПДВ єдиний податок складає 3% від доходу та плюс 20% ПДВ. Для 
четвертої групи ФОП (сільгоспробітники) сплачують податки залежно від видів земельних ділянок. Для цієї 
групи ФОП ставка єдиного податку встановлюється у відсотках залежно від нормативної грошової оцінки 
землі.  

Підприємців спрощеної системи оподаткування напружують ці значні податку, особливо ЄСВ з най-
маного працівника під час коронавірусу в Україні. Тому, підприємці, вважаючи ЄСВ досить великою сумою, 
ухиляються від сплати, шляхом не оформлення офіційно на роботу працівників. Тим самим роблять нову 
проблему для українського бюджету, надаючи заробітну плату «в конвертах». Звідси і «дирки» в бюджеті 
країни, звідси недофінансування усіх соціальних сфер.  

Сьогодні в Україні спостерігається нестабільність економічного розвитку, однією з причин якої є ка-
рантинні обмеження під час коронавірусу, які ми споглядаємо з кінця березня 2020 року. В цій ситуації ма-
лий бізнес закрився та перестав отримувати прибуток. Сплату податків було відтерміновано та надано 
певні пільги з боку держави.  

І це стало проблемою не тільки для підприємців малого бізнесу, але й для найманих працівників. В 
цей час відбулось посилення впливу великих монополістичних компаній, що призвело до підвищення цін 
під час скрутної економічної ситуації для більшості членів суспільства. 

Отже, недосконала податкова система (спрощена система оподаткування) призводить до ухилення 
сплати податків ФОП, а для фізичних осіб -унеможливлює працювати легально, мати соціальний пакет, 
який надає гарантії у майбутньому отримувати пенсійне забезпечення, оскільки сьогодні ФОП за наймано-
го працівника сплачує ЄСВ. Особливо ця проблеми загострилися в період карантинних обмежень, у зв‟язку 
з коронавірусом 

Україна повинна скористатись досвідом провідних країн світу щодо реформування податкової сис-
теми, видів, ставок податків, а також рішень, які слід приймати до підприємців - платників податків у скрутні 
економічні часи.  

Список використаних джерел 
1. Податкова політика. URL: https://mof.gov.ua/uk/tax-policy (дата звернення: 04.09.2020). 
2. Ставки єдиного податку та застосування РРО для ФОП. URL: https://portfel.ua/stavki-yedinogo-

podatku-ta-zastosuvannya-rro-dlya-fop/ (дата звернення: 04.09.2020). 

Фадєєва О. М.  
Дніпровський державний технічний університет  

наук. кер. – д.е.н., доцент Будько О. В. 

РОЛЬ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Для ведення ефективної діяльності суб‟єктам господарювання необхідно суттєво змінити усталені 
підходи до управління. Зростаюча невизначеність та динамічність зовнішнього середовища об‟єктивно 
впливає на методи управління з позиції вдосконалення його інструментів. 

Серед таких інструментів важливе місце відводиться системі обліково-аналітичного забезпечення. 
Формування системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством передбачає необхід-
ність побудови моделі управління сталим розвитком підприємства. При формуванні системи обліково-
аналітичного забезпечення для цілей ефективного управління підприємством важливо враховувати взає-
мозв‟язок її функціональних складових – підсистем (облікової, аналітичної, контрольної) зі складовими ста-
лого розвитку (економічною, екологічною і соціальною), що сприятиме генеруванню інформації для форму-
вання ефективних управлінських рішень. 

Метою облікової підсистеми є інформаційне моделювання процесу управління підприємством, яке 
залежить від специфіки обліку. Діючи в системі управління і здійснюючи свої функції, підсистема зачіпає 
процеси виробництва, обігу і розподілу суспільного продукту, при цьому створюючи інформацію про круго-
обіг засобів і результати їх використання. Критерієм відбору окремого показника в якості елемента струк-
тури облікової підсистеми є його цінність для задоволення потреб в інформації осіб, які приймають управ-
лінські рішення. 

Аналітична підсистема є базою для прийняття найбільш оптимальних управлінських рішень з метою 
забезпечення сталого розвитку. Внаслідок здійснення аналізу можна виділити невикористані внутрішні ре-
зерви, що дає можливість динамічного розвитку підприємства 

Контрольна підсистема дає можливість контролювати процес реалізації управлінських рішень, гара-
нтує їх здійснення і підвищує ефективність управління. За її допомогою здійснюється перевірка відповідно-
сті діяльності підприємства правилам і вимогам, встановленим законодавчими та нормативно-правовими 
актами 

У межах обліково-аналітичної системи створюється обліково-аналітичне забезпечення управління 
підприємством. Мета обліково-аналітичного забезпечення полягає у формуванні та гарантуванні своєчас-
ного постачання обліково-аналітичної інформації системам операційного, тактичного і стратегічного мене-
джменту. Облікова інформація проходить послідовні стадії виявлення, вимірювання, реєстрації, накопи-
чення та узагальнення. Її цінність та ефективність проявляється через зв‟язок з терміном «аналітична ін-
формація». Аналітичну інформацію слід розуміти як частину облікової інформаційної сукупності, яка відпо-



32 

відає вимозі аналітичності, або як вид економічної інформації, отриманої з облікової інформації в резуль-
таті дій функцій управління: аналізу і синтезу [1, с. 24]. Обліково-аналітична інформація формує основу 
обліково-аналітичного забезпечення як процесу, що гарантує збір, обробку, передачу і аналіз обліково-
аналітичної інформації, її необхідну кількість і якість з метою використання результатів для прийняття ефе-
ктивних управлінських рішень. 

Розкриття запропонованих аспектів певною мірою сприятиме вдосконаленню обліково-аналітичного 
забезпечення управління ефективним розвитком підприємства. 

Список використаних джерел 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬ-
НОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Розробка і реалізація ефективної регіональної політики продовжує залишатися однією з найважли-
віших стратегічних цілей в Україні. На сьогоднішній день ряд важливих регіональних проблем залишається 
невирішеними. До числа таких можна віднести: спад виробництва, зниження якості життя населення, руй-
нування територіальної, в тому числі і соціальної інфраструктури. Диспропорції в регіональному соціально-
економічному розвитку країни свідчать про необхідність формування ефективних регіональних систем 
управління, що носять з одного боку уніфікований характер, з іншого - відповідають принципам регіональ-
ної специфіки та диференціації. Практично не розглянута можливість використання найменш витратних 
методів при проведенні моніторингу ресурсного забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. 

Важливою умовою ефективної реалізації регіональної політики є створення регіональних інформа-
ційних баз для оцінки ресурсного забезпечення регіону, що зумовлює необхідність вдосконалення одного з 
найважливіших управлінських інструментів – моніторингу. 

Вибираючи стратегію розвитку регіону і пошук умов, які її реалізують, необхідно розробити кілька 
сценаріїв розвитку ситуації. Регіон будучи значною соціально-економічною системою, яка має певною стій-
кістю, деяким властивим йому різноманітністю, різним ступенем відкритості і діяльністю спрямованої на 
автоматизацію і формування своїх структурних компонентів, має сформовані протиріччя з центром, але 
пов‟язана з ним нерозривно, потребує особливого підходу до прогнозування його розвитку. 

Отже, на сучасному етапі реалізації державної системи управління та забезпечення модернізації ре-
гіонального соціально-економічного розвитку треба сформулювати наступні його завдання: 

 модернізація економічного механізму природокористування і охорони навколишнього середови-
ща з внесенням відповідних змін до податкового і бюджетного законодавства; конкретизація природоохо-
ронних норм і вимог; 

 державна політика, спрямована на стимулювання соціально-економічного розвитку та поліпшен-
ня екологічних умов проживання людини; 

 спрощення оформлення дозвільної документації для природокористувачів; 

 підвищення дієвості та ефективності контролю і нагляду в сфері природокористування і охорони 
навколишнього середовища; 

 вдосконалення екологічного правового порядку в частині забезпечення реалізації природоохо-
ронних повноважень громадян і громадських організацій. 

Перспективи вдосконалення напрямів реалізації державної системи управління та забезпечення мо-
дернізації регіонального соціально-економічного розвитку пов‟язані з посиленням ролі її регіонального ком-
понента і передбачають розширення прав органів місцевої влади в сфері регулювання екологічних відно-
син. У чинному законодавстві регіональний компонент надзвичайно низький в силу несуттєвої ролі, яку 
відіграють територіальні суб‟єкти, відповідальні за даний напрямок діяльності. Розвиток державної системи 
управління та забезпечення модернізації регіонального соціально-економічного розвитку має бути спрямо-
ваний на правову інституціоналізацію діяльності місцевих органів влади в сфері охорони навколишнього 
середовища, контролю за природокористуванням, включаючи законодавчу діяльність в сфері модернізації 
регіонального соціально-економічного розвитку. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ В УКРАЇНІ 

Інформаційну прозорість всі більше визначають як один з головних факторів формування позитив-
ного іміджу компаній та організацій, їх інвестиційної привабливості, підвищення рівня довіри зі сторони 
стейкхолдерів. Впровадження сучасних інформаційних технологій формує нові форми взаємодії та дає 
можливість оптимізації інформаційних потоків та сприяє більш прозорим відносинам між всіма економічним 
агентами [1]. Високий рівень інформаційної прозорості стає конкурентною перевагою не тільки для еконо-
мічних агентів, але й у системі освіти, соціальній сфері та, навіть, виборі місця проживання.  

За дослідженням [2] інформаційна прозорість визначено як слабко структуровану категорію, що ви-
ступає якісною ознакою інформації, та доведено необхідність її дослідження з використанням методології 
когнітивного моделювання та імпульсних процесів. Також у дослідженні зазначається, що зниження рівня 
інформаційної прозорості знижує вплив на систему таких факторів, як рівень відповідальності та рівень 
довіри. А збільшення рівня інформаційної прозорості веде до зниження рівня корупції. 

Але зазвичай при досліджені інформаційної прозорості аналізується наявність чи відсутність відпо-
відної інформації на офіційному веб-ресурсі організацій. В Україні дослідженням рівня прозорості займа-
ється Центр «Розвиток КСВ» [3]. Оцінюванню підлягають сайти компаній, які увійшли до топ-100 найбіль-
ших платників податків в Україні у 2019 р. [3]. За дослідженням динаміки індексу прозорості (рис. 1) бачимо 
поступове зростання цього показника, тобто все більше компаній стають відкритими, проте цей показник 
загалом залишається на низькому рівні. 
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Рис. 1. Динаміка індексу прозорості сайтів українських компаній  
за 2012–2019 рр. (побудовано за даними [3]) 

 
Найвищий рівень розкриття інформації за дослідженням [3] демонструють компанії фінансової сфе-

ри, транспорту та постачання електроенергії. До першої десятки компаній входить АТ «Укргазбанк» (62,5 
бали), ПрАТ «Карлсберг Україна» (60 балів), АТ «ПУБМ» (55,5 балів), ДП «НАЕК «Енергоатом» (53 бали), 
НАК «Нафтогаз України» (52 бали), НЕК «Укренерго» (50 балів), ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (49,5 
балів), ПрАТ «Укргідроенерго» (48 балів), АТ «Фармак» (47 балів), АТ «Укрзалізниця» (46 балів). 

Індекс прозорості сайтів розраховується як інтегральний показник за такими критеріями: загальна 
інформація про компанію та політику корпоративної соціальної відповідальності (КВС), корпоративного 
управління, прав людини, сфери трудових відносин, захисту довкілля, впровадження КВС у ланцюг поста-
чання, роботи із громадами, лідерство керівництва компанії, відповідальне споживання, аналізується звіт-
ність компанії, навігація сайту та його доступність [3]. З цих показників найбільше значення мають показник 
корпоративної відповідальності та звітності, а найменше інформацію на сайтах компаній розкрито про пра-
ва людини. 

Отже, можна говорити про загальний низький рівень розуміння компаніями важливості прозорості та 
відкритості, адже за вісім років рівень прозорості збільшився лише на 10 відсотків. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В ПЕРІОД КРИЗИ 

Перехід на ринкові умови господарювання, запровадження комерційних засад у діяльність підпри-
ємств, приватизація державних підприємств потребують нових підходів до формування фінансових ресур-
сів. Так, нині важливе місце в джерелах фінансових ресурсів належить пайовим та іншим внескам фізичних 
та юридичних осіб, членів трудового колективу. Водночас значно скорочуються обсяги фінансових ресур-
сів, які надходять від галузевих структур, обсяги бюджетних субсидій від органів державної влади. Збіль-
шується значення прибутку, амортизаційних відрахувань та позичкових коштів у формуванні фінансових 
ресурсів підприємств. Усе це змушує підприємства виявляти ініціативу та винахідливість, нести повну ма-
теріальну відповідальність. 

Як правило, підприємство виступає юридичною особою, що визначається сукупністю ознак: відокре-
мленістю майна, відповідальністю по зобов‟язанням цим майном, наявністю розрахункового рахунку в бан-
ку, виступом від свого імені. Відокремленість майна виражається наявністю самостійного бухгалтерського 
балансу, на якому значиться майно підприємства. 

Фінансові відносини підприємства виникають тоді, коли на грошовій основі відбувається формуван-
ня власних ресурсів підприємства, його прибутків, залучених позичкових джерел фінансування господар-
ської діяльності, розподіл прибутків, що утворюються в результаті цієї діяльності, їхнє використання на цілі 
розвитку підприємства. 

Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є власні та залучені кошти. До 
власних належать: статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток. До залучених 
– отримані кредити, пайові та інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку. 

Власні фінансові ресурси формуються з власних джерел фінансування. Вони утворюються вже під час 
організації підприємства при формуванні його статутного капіталу. Їх формування зумовлено потребою забез-
печити підприємству фінансову незалежність (автономію), господарсько-оперативну самостійність тощо. 

Для розв‟язання проблем формування і використання фінансових ресурсів підприємств потрібна вива-
жена, довгострокова політика держави щодо розвитку підприємництва та його ролі у піднесенні національної 
економіки, яка б спиралася на інтереси основних суб‟єктів підприємницької діяльності, відповідала потребам 
основної частини населення і відображала реальний стан у розв‟язанні соціально-економічних проблем у країні. 
Економічно обґрунтоване використання податкових, інвестиційних та цінових механізмів сприятиме виходу з 
фінансової кризи, надходженню коштів до бюджету, збільшення дохідності підприємств. 

Отже, функціонування ринкової економічної системи в Україні можливе за умови зростання ефективності 
використання фінансових ресурсів. Використовувані ресурси, формуючи ресурсний потенціал окремого підпри-
ємства, є часткою ресурсного потенціалу народного господарства в цілому чи окремих його галузей. Отже ресу-
рсне забезпечення окремих підприємств залежить від ресурсного насичення в країні в цілому. 

Для збільшення фінансових ресурсів підприємства в період фінансової кризи пропонуються наступні 
рішення:  

1. Вишукування додаткових грошових надходжень від більш ефективного використання основних засо-
бів, для чого необхідно: організувати здачу в оренду або продати мало використовуване обладнання / майно; 
розглянути можливість консервації майна. Акт консервації надається в податкову інспекцію. Це дозволить ви-
ключити це майно з розрахунку оподатковуваної бази при розрахунку платежів з податку на майно. 

2. Стягнення дебіторської заборгованості з метою прискорення оборотності грошових коштів. Для 
цього необхідно розглянути можливість продажу дебіторської заборгованості. 

Бібіченко А. Д.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.е.н. Кулько-Лабинцева І. В.  

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА І НАПРЯМКИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 

Фінансова стійкість на підприємстві – це один з найголовніших показників фінансового стану, який 
гарантує успішну діяльність в цілому. Нестабільний стан економіки України призвів до погіршення умов 
фінансової діяльності підприємств. Значний вплив на рівень фінансової стійкості спричинили кризові яви-
ща в економіці України. Проте слід зазначити, що сучасне становище підприємств неспроможне подолати 
негативних явища через низький рівень адаптаційних можливостей до подолання наявних загроз. 

Сучасний стан українських підприємств характеризується новим етапом різноманітних змін, а також 
зростанням політичної та економічної нестабільності та появи кризових явищ у діяльності підприємств. 
Наведені негативні тенденції вимагають від власників підприємств швидких управлінських дій на зміну фа-
кторів зовнішнього середовища та передбачають застосування ефективних управлінських заходів щодо 
управління фінансовою стійкістю, які допоможуть оперативно виявити негативні зміни, ідентифікувати їх, а 
отже досягти шляхів покращення.  

Отже, важливим завданням для підприємств є забезпечення їх фінансової стійкості.   
Фінансова стійкість – комплексне поняття, яке характеризує стабільний фінансовий стан на підпри-

ємстві, при якому відбувається ефективний розподіл, формування та використання фінансових ресурсів, 
що забезпечує дохідність, платоспроможність, та розвиток діяльності на довгостроковий період. 

Розвиток підприємств повинен відбуватися за рахунок стабілізації фінансового стану всіх суб‟єктів 
господарювання, забезпечуючи їх стійкий та стабільний розвиток, адже саме фінансово стійке підприємст-
во в змозі забезпечити безперебійність виробничої діяльності, інвестиційну привабливість та здатність фі-
нансувати подальший інноваційно-технологічний розвиток, а головне отримувати стабільний прибуток.  
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Фінансова стійкість підприємства є головною умовою життєдіяльності, за якої відбувається забезпе-
чення високого рівня конкурентоспроможності підприємства.  

За рахунок фінансової стійкості характеризується ефективність операційного, фінансового та інвес-
тиційного розвитку, а також надається необхідна інформація для інвесторів, як наслідок, відображається 
здатність підприємства відповідати за своїми боргами і зобов‟язаннями. 

Отже, фінансова стійкість підприємства є однією з найважливіших характеристик його фінансового 
стану, що формується у процесі виробничої та фінансово-інвестиційної діяльності. Аналіз факторів, що 
мають безпосередній вплив на фінансову стійкість підприємства, надасть змогу виявити рівень фінансово-
го ризику, пов‟язаного з формуванням структури джерел капіталу, що у свою чергу, показує стабільність 
фінансової системи підприємства на перспективу.  

Можна виділити наступні основні внутрішні фактори, які значно впливають на фінансову стійкість: 
належність до певної галузі;структура витрат у порівнянні з прибутком; структура продукції підприємства, 
частка продукції в загальному попиті. 

Також досить великий вплив на фінансову стійкість підприємства спричиняють зовнішні чинники: 
економічні і політичні процеси, які відбуваються в країні; технологічний розвиток і податкова політика; пла-
тоспроможність населення; законодавча база; соціальна ситуація; конкуренція на ринку.  

Можна сказати, що процес зміцнення фінансової стійкості має бути спрямований на подолання не-
гативного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на підприємство та створення умов ефективно-
го застосування запланованих дій. 

Гай Н. С.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.е.н., професор Семенов А. Г.  

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

Міжнародне економічне співробітництво здійснюється в різних формах: зовнішня торгівля; вивіз ка-
піталу; науково-технічне співробітництво; надання різного роду послуг; міжнародний туризм; спільне будів-
ництво об‟єктів та інше. 

Механізм управління та регулювання зовнішньоекономічних зв‟язків здійснюють: урядові органи, 
державний апарат, недержавні вітчизняні та міжнародні організації. З недержавних організацій найбільший 
вплив на розвиток і здійснення ЗЕД надають торгово-промислові палати. 

Торгово-промислова палата є недержавною некомерційною громадською організацією, що об‟єднує 
підприємства та підприємців, вона є юридичною особою, вона створюється з метою сприяння розвитку 
економіки країни, її інтегрування у світову господарську систему, формуванню сучасної промислової та 
торгівельної інфраструктури; всесвітньому розвитку всіх видів підприємництва, торгівельних і науково-
технічних зв‟язків із зарубіжними країнами. 

Міжнародне економічне співробітництво країн на сучасному етапі розвитку світової економіки здійс-
нюється на принципах відкритості національних економік. Експортна квота є показником рівня розвиненості 
експортної сфери країни, який розраховується як відношення вартісних обсягів експорту до вартісних обся-
гів ВВП. Оцінка рівня відкритості економіки країни проводиться на основі визначення її місця в міжнарод-
ному економічному середовищі шляхом дослідження різних світових рейтингів країни. 

Поняття диверсифікації в економіці набуває все більшої актуальності і трансформується в якісно 
нову, більш досконалу категорію, представлену комплексом багатофункціональних механізмів, що забез-
печують реальний мультиплікативний ефект від їх реалізації. Функціональна диверсифікація, посилення 
ролі зовнішньоекономічних факторів у розвитку національних економік нині стає головним чинником відт-
ворення та однією з вирішальних передумов підвищення їх ефективності. З метою диверсифікації госпо-
дарських зв‟язків України, виходу їх за межі економічного європейського простору необхідно розвивати 
вигідну торгівлю із країнами всього світу 

Торговельна співпраця України не обмежується країнами ЄС. Минулого року український експорт 
впав на $16 млрд, $4 млрд з яких – втрата за європейським напрямом – обумовлена тим, що ми продовжу-
вали продавати світові переважно необроблену сировину. Тож тепер стоїть завдання – не просто збіль-
шення експорту, а його якісна диверсифікація та технологічне ускладнення на противагу тому примітивіз-
му, який ми бачимо сьогодні. Відтак, нам потрібна співпраця і з країнами Африки.  

Сьогодні країни Африки входять в топ-3 ключових покупців української аграрної продукції. Лише за 
чотири місяці цього року експорт українських харчових продуктів до цього континенту становив 1,175 млрд. 
дол. США Найбільшим попитом наші товари користуються на ринках Марокко, Алжиру, Тунісу, Єгипту та 
Лівії. Але, звісно, обидві сторони мають ще нереалізовані напрямки для поглиблення співпраці. 

Зараз відбувається перехід від глобального виміру торгівлі з однаковими стандартами для всіх в 
рамках СОТ до відпрацювання регіональних більш глибоких зон торгівлі. Україні також слід проводити по-
літику розвитку регіональних партнерств, куди відносно легко потрапити, тому Африка представляє коло-
сальний інтерес, оскільки не має нетарифних обмежень, що існують на інших ринках. Посилення співробіт-
ництва з країнами Африки – в інтересах українського економічного розвитку. 

Глушко Б. Ю. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.е.н., доцент Дяченко О. Г. 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В АНАЛІЗІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В ринковій економіці основним показником ефективного управління підприємством є прибуток. Він є 
абсолютним аргументом та основою для прийняття рішень по управлінню. Будь яке підприємство або на-
віть держава зацікавленні у його примноженні, отже в його управлінні. Основою правильної розробки 
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управлінських рішень є аналіз процесу формування прибутку. Математичні методи призвані вдосконалити 
систему аналізу та подальшого управління, підвищити точність моделювання певних економічних ситуацій. 
Максимальна точність розрахунків досягається урахуванням повного списку різноманітних чинників, які 
можуть впливати на економічну ситуацію. На підприємствах з високими виробничими потужностями та за-
вантаженим планом робіт розробка економічної моделі може зайняти багато часу, тому однією з важливих 
характеристик є також швидкість розрахунків. Задля успіху в цьому напрямку активно використовуються 
інформаційні технології, які дозволяють обробляти величезні масиви даних з машинною точністю [1].  

Застосування математичних методів можливо якщо використовуються такі технології:  
1. Дослідження певного об‟єкта з урахуванням усіх можливих зв‟язків з іншими об‟єктами системи. 
2. Наглядне відображення діяльності працівників та формування процесів системи підприємства че-

рез моделювання математичних моделей. 
3. Використання інформаційних технологій задля своєчасного отримання даних системи та її комуні-

кації. 
Основні методи, що використовуються у вирішенні економічних задач представлено у таблиці 1. Як 

видно зі скороченого опису, усі економічні методи поєднує те, що в їх основі лежить статистика, математи-
ка та сама економіка. 

Таблиця 1 
Методи для вирішення економічних задач [3] 

Назва методу Сфера використання 

Методи елементарної мате-
матики 

Основа усіх економічних формул та описання ресурсів, планів, проектів.  

Методи математичного аналі-
зу 

Допоміжний інструмент в інших методах від диференціювання до математичного 
програмування або статистики. 

Статистичні методи Аналіз масових, відтворюваних явищ. Можуть використовуватись разом з ймовірні-

сними методами у разі стохастичного зв‟язку між характеристиками, що піддаються 
аналізу. 

Методи множинного та парно-

го аналізу 

Економічний аналіз. 

Закон розподілу та вибірковий 

метод 

Визначення невідомих характеристик за даними статистики. 

Методи регресії, дисперсії, та 
кореляції 

Аналіз багатомірних сукупностей. 

Метод дослідження операцій Формування плану дій або операцій та вибір кращого варіанту на основі кількісних 
рішень 

 
Задля оптимізації процесів у виробничо-господарській діяльності використовуються методи матема-

тичного програмування, за допомогою яких оцінюють недостачу певних дефіцитних матеріалів, складність 
планових завдань або ефективність використання певного обладнання, аналізують взаємозв‟язки між 
об‟єктами виробничої системи та їх економічними показниками. З використанням спеціальних програмних 
засобів формують план дій та обирають кращий варіант на основі кількісних рішень [2].  

Ефективність управління підприємством в цілому залежить від формування та розробки ефективних 
управлінських рішень. математичні методи та моделі є основними інструментами, що використовуються 
для оптимізації та підвищення ефективності процесу аналізу, прийнятті управлінських рішень та прогнозу-
ванні розвитку підприємства. Отже, дослідження або впровадження математичного моделювання безумо-
вно є актуальною темою. 
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Гончаренко Ю. В. 
Класичний приватний університет  
старший викладач 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ САЙТІВ ЗВО 

Інформаційна прозорість є вагомим соціально-еколого-економічним критерієм, високі оцінки якої за-
безпечують визнання суб‟єктів чи об‟єктів на  міжнародній арені стандартів якості. Саме тому максимізація 
параметрів інформаційної прозорості є першочерговим завданням на рівні всіх соціально-еколого-
економічних процесів та систем. 

Наразі сайти ЗВО потребують негайного перегляду в контексті реформи системи освіти в Україні, 
динамічних змін у розвитку інформаційних технологій, зокрема і у навчанні, цільової орієнтації на інформа-
ційну прозорість діяльності. Наразі необхідним є оцінювання поточного інтерфейсу сайтів ЗВО з точки зору 
користувачів, якими є стейкхолдери ЗВО. За критеріями юзабіліті доцільно оцінити публічний інтерфейс 
сайтів ЗВО, доповнити результати оцінювання оглядом інтерфейсу інформаційної платформи, на якій реа-
лізується он-лайн навчання. Критерії юзабіліті необхідно переглянути з точки зору особливостей побудови 
сайтів ЗВО та вимог стейкхолдерів до їх змісту.  

Наприклад, на сайті ЗВО оцінити швидкість завантаження сторінки, наявність адаптивної верстки на 
мобільних пристроях, однорідність інтерфейсу, простоту  сприйняття, вільність доступу до кнопок Call to 
action,  (тобто наявність оберненого зв‟язку), оптимізація під географію цільової аудиторії, відсутність при-
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мусово запущеного контенту, анімації тощо, адекватність кнопки та її посилання, сковзне головне меню, 
можливість реєстрації через соціальні мережі та  присутність ЗВО у них, наявність пропозицій (запрошення 
до навчання, до участі у конференціях тощо), наявність вартості навчання, ремаркетинг, простота форми 
реєстрації, інтерфейсу особистого кабінету, якість графічного, текстового та кольорового  контенту та інші. 
При чому, оцінювання необхідно проводити стейкхолдерами та безпосередньо фахівцями SEO-аналізу. 
Оскільки експертне бачення може пояснити та доповнити результати оцінювання стейкхолдерів та пред-
ставити фахові рекомендації. 

Сайти ЗВО оцінюватимуться за критеріями юзабіліті та бальною шкалою від 0 до 10, що дасть змогу 
отримати кількісні результати. Для обґрунтування інтегрованої або комплексної оцінки інформаційної про-
зорості сайтів ЗВО рекомендується застосувати методологію нечіткого логічного висновку (алгоритм Мам-
дані або Сугено). 

На наступному етапі моделювання інформаційної прозорості сайтів ЗВО пропонується дослідити 
поведінку онлайн стейкхолдерів щодо їх зацікавленості в окремих із ЗВО методами фрактального та реку-
рентного аналізу динаміки частоти запитів конкретних ЗВО за даними Google Trеnds. Результати R/S ана-
лізу та побудовані рекурентні діаграми дадуть змогу перевірити часові ряди на персистентність та охарак-
теризувати зміни інтересів стейкхолдерів ЗВО в онлайн середовищі у певні проміжки часу.  

Дослідивши стан щодо інформаційної прозорості сайтів ЗВО та поведінки стейкхолдерів онлайн по 
відношенню до окремих з них, рекомендується оцінити фінансово-економічне становище ЗВО, можливості 
їх фінансувати трансформацію інформаційного контенту, зокрема, за показниками фінансового та ринково-
го скорингів інформаційно-аналітичної системи Youkontrol.com.ua. Доцільно врахувати обмеженість у дос-
тупі даних за державними ЗВО. Крім того, особливість їх фінансування та регламентованість витрат значно 
обмежує  суб‟єкти у прийнятті управлінських рішень щодо внесення змін у інформаційний контент ЗВО. 
Зазначені питання не є пріоритетними у ЗВО державних форм власності.  

Концептуальний підхід до моделювання інформаційної прозорості сайтів ЗВО є комплексним, вра-
ховує суб‟єктні та об‟єктні відносини, що виникають при формуванні та використанні інформаційного конте-
нту сайтів ЗВО. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах посилення конкуренції на фінансовому і грошово-кредитних ринках банки вимушені засто-
совувати нові фінансові інструменти для забезпечення стійкості, розвитку та конкурентоспроможності своїх 
фінансових установ. А оскільки сучасний комерційний банк можна розглядати як підприємство з виробниц-
тва і надання фінансових послуг – то наявність і розробка потужних маркетингових стратегій щодо просу-
вання своєї продукції до споживачів (клієнтів) є актуальною і затребуваною для ефективного функціону-
вання комерційного банку.  

Дуже важливим аспектом банківського маркетингу є виявлення потенційних клієнтів банку. Маркети-
нгова діяльність безпосередньо пов‟язана діяльність по формуванню клієнтської бази банку. У сучасних 
умовах, коли зростає роль соціального чинника, банківський маркетинг все частіше починають трактувати 
як поєднання конкретних технічних прийомів з проведенням цілеспрямованої соціальної політики та впро-
вадженням нового мислення банківського службовця. В основі нового підходу лежить принцип «все для 
клієнта». Банк несе повну відповідальність за клієнта, за отримання останнім обумовленого прибутку. Чер-
говість пріоритетів така – в першу чергу прибуток клієнта, а після цього інтерес банку. Орієнтація комерцій-
ного банку на клієнта є головним чинником, який приводить до успіху. Клієнт завжди має рацію. Це справ-
жня сучасна філософія поведінки банку.  

Мета банківського маркетингу – створення необхідних умов для пристосування до вимог ринку, під-
вищення конкурентоспроможності й прибутковості. Основними функціями банківського маркетингу є: ви-
вчення попиту на ринку капіталу і його окремих сегментах, що являють особливий інтерес для бан-
ків;аналіз і вивчення процентної політики, всього конкурентного середовища; розширення активів і пасивів 
банку; розробка системи планування банківської діяльності; розробка нових банківських продуктів; органі-
зація обслуговування клієнтів. Визначено основні класифікаційні ознаки банківських послуг. Встановлено, 
що для підвищення ефективності реклами необхідно розробити план рекламної кампанії, що враховує ма-
ркетингову стратегію банку, і, можливо, із залученням фахівців з рекламних агентств. Розглянуто проблеми 
банківського маркетингу Серед актуальних тенденцій розвитку вітчизняного банківського маркетингу – 
впровадження концепції маркетингу відносин, «Івент–маркетинг», Creative Banking, децентралізація марке-
тингу в банку. Методика аналізу маркетингової діяльності банку повинна передбачати аналіз конкурентів, 
збутової, товарної, цінової та комунікативної політики. 

Аналіз результатів впровадження концепції маркетингу інновацій вітчизняними банками свідчить про 
те, що на даному етапі розвитку вітчизняні банки впроваджують лише окремі елементи комплексу марке-
тингу інновацій і мають ряд прикладних проблем у сфері налагодження відносин з клієнтами, а саме: відсу-
тність розробленого алгоритму реалізації сучасних клієнтоорієнтованих концепцій з визначенням етапів, 
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параметрів та умов їх впровадження в банку; невисока якість обслуговування клієнтів і необхідність впро-
вадження системи спеціальних заходів з метою підвищення рівня банківського сервісу; нерозуміння важ-
ливості розроблення клієнтської політики банку та відсутність стратегій взаємодії банку з окремими група-
ми клієнтів; відсутність спеціальних клієнтських підрозділів, відповідальних за окремі аспекти роботи із за-
лучення, обслуговування, утримання споживачів; низька ефективність реалізації програм лояльності, що 
пов‟язано з невисоким рівнем сервісу у вітчизняних банках як обов‟язкового компонента формування лоя-
льності(прихильності) клієнтів до банку та відсутністю чіткого розуміння банками запитів власних спожива-
чів; нерозуміння стратегічної ролі маркетингу у функціонуванні банківської установи в цілому, що знижує 
ефективність впровадження інновацій у ведення банківського бізнесу. 

Каспірович А. А. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.е.н., доцент Ярошевська О. В.  

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Безперечним фактором розвитку дієвої товарної політики повинна бути орієнтація на специфіку 
споживача, що формується на засадах ефективних маркетингових заходів та стратегії маркетингової підт-
римки. У мінливих економічних умовах, зміна товарної політики, її насичення новинками, різні форми парт-
нерства мають головне значення. Від того, як підприємство сформує основи товарної політики та стратегії, 
залежить направленість інших складових комплексу маркетингу та стратегічних рішень, і, як результат, 
успішність підприємства на ринку. На даному етапі розвитку вітчизняної економіки все більше значення у 
свідомості споживачів набуває структура продукції і наявність можливості вибору товару з пропонованого 
асортименту. Саме тому управління маркетинговою товарною політикою – один найперспективніших на-
прямків діяльності кожного сучасного підприємства.  

Особливу важливість цей напрямок набуває зараз, коли до товару з боку споживача висуваються 
підвищені вимоги, і від ефективності роботи підприємства з виробленим товаром залежать всі економічні 
показники суб‟єкта господарювання і частка його на ринку. Як свідчить світовий досвід, лідерство в конку-
рентній боротьбі одержує той, хто найбільш компетентний в товарній політиці, володіє методами її реалі-
зації і може максимально ефективно нею управляти. 

Основними цілями маркетингової товарної політики підприємства при розробці нового товару або 
вдосконалення існуючого є збільшення доходів і прибутку, досягнення конкурентних переваг, вихід на нові 
ринки збуту, збільшення існуючої частки ринку, посилення уваги. При обслуговуванні товару цілями є за-
безпечення стабільності отримання доходів і прибутку, забезпечення стабільності характеристик товару, 
які користуються постійним попитом. При знятті товару з виробництва, підприємство має на меті зберегти 
існуючий рівень доходів, оптимізувати товарний асортимент, скоротити витрати виробництва і обігу това-
рів, попит на який знижується. 

На даний період часу економіка України знаходиться на етапі небаченого загострення конкурентних 
відносин між виробниками, які застосовують різноманітні інструменти та підходи в збутовій діяльності і то-
му їх використання неможливо без ефективно діючої маркетингової системи. Визначальним напрямком цієї 
системи, крім ведення вдалої збутової діяльності, є забезпечення надійних позицій на цільових ринках та 
подальше утримання їх. Існуюча ситуація вимагає від виробників орієнтації своєї діяльність на довгостро-
кове отримання прибутку та ефективність господарської діяльності. Досягти це можливо лише шляхом по-
кращення якості продукції та, відповідно, підвищення конкурентоспроможності продукції і підприємства на 
основі розробки успішної цінової стратегії з формуванням і використанням гнучкого механізму управління 
маркетинговою діяльністю підприємства.  

Кірнос М. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.е.н. Діденко А. В. 

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 

Промисловість є провідною галуззю господарства для нашої країни, вона об‟єднує підприємства, що 
виробляють електроенергію, знаряддя праці, предмети побуту, забезпечує потреби в паливі, сировині, ма-
теріалах та різноманітних товарах [1]. Стан промисловості в Україні за останні 10 років зазнає значних пок-
ращень. У 2018-му році обсяг реалізованої продукції становив у млн. грн. майже у 3 рази більшу суму, ніж у 
2010-му. Але, не дивлячись на це, у 2019-му році збільшення цієї суми зупинилося, що говорить о призупи-
ненні розвитку.  

Стратегічно важливим елементом економіки України є металургійна промисловість, до якої відно-
сять підприємства і організації гірничо-металургійного комплексу, що об‟єднує підприємства чорної і кольо-
рової металургії, а також гірничо-збагачувальні комбінати, феросплавні заводи, збагачувальні фабрики, 
коксохімічні заводи і підприємства, які виготовляють вироби з металу [2]. Проте, останнім часом частка 
металургійної промисловості від загального обсягу реалізованої промислової продукції зменшується. 

Розглянемо більш детально динаміку обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) та 
обсягу металургійної продукції у 2010–2019 роках (рис. 1).  

Згідно рис. 1, у 2010–2014 роках обсяг усієї реалізованої продукції зазнав незначного росту, тоді як 
обсяг металургійної продукції знаходився на одному рівні з легкими коливаннями, що не можна сказати про 
проміжок з 2015-го по 2018-й рік. У цей час обсяг металургійної продукції почав зростати і у 2018-му році 
досяг свого піку. У тому ж часовому проміжку обсяг усієї продукції значно виріс і різниця між 2018-м та 
2010-м роками становила збільшення майже в 3 рази. У 2019-му році обсяг реалізованої продукції усієї 
промисловості та, зокрема, металургійної зазнав легкого спаду. 
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Рис. 1. Динаміка обсягу продукції (товарів, послуг)  
у 2010–2019 роках, млн. грн. (побудовано на основі даних [3]) 

 
У той же час, говорячи про процентну частку металургійної промисловості від усієї промисловості, 

картина виглядає значно менш радісно. У 2010–2014 рр. металургійна промисловість зазнала сильного 
спаду у обсягах реалізованої продукції відносної усієї промисловості з 19% до 16,5%. У 2015–2019 рр. час-
тка обсягу реалізованої продукції залишається приблизно на одному рівні з невеликим спадом у 2019 році. 

В сучасних кризових умовах стійкий розвиток будь-якого підприємства є важливою задачею для йо-
го керівництва. У наші часи металургійна промисловість переживає не найкращий період та потребує ви-
користання математичних методів для аналізу та прогнозування діяльності підприємств та усієї промисло-
вості в цілому як одного з найкращих варіантів вивчення об‟єкту дослідження. Це допоможе збільшити час-
тку металургійної промисловості у загальних показниках промисловості та забезпечить більший приток 
коштів до бюджету країни. 
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ВПЛИВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Розвиток туристичної сфери для багатьох країн, на сьогодні, є однією з головних задач. Сучасна ту-
ристична індустрія у світовій господарській системі посідає провідні позиції: на неї припадає близько 10% 
від виробленого у світі валового продукту, близько 30% світової торгівлі послугами, 7% загального обсягу 
світових інвестицій, 11% світових споживчих витрат. 

Україна, яка розташована в центрі Європи на перехресті транспортних шляхів, і яка має для посту-
пального розвитку своєї рекреаційної сфери сприятливі природно-кліматичні умови, значний історико-
культурний потенціал, необхідні людські та матеріальні ресурси, значно відстає від більшості європейських 
країн за рівнем розвитку рекреаційно-туристичних послуг. Перетворення України на туристичну державу 
світового значення вимагає також забезпечення координації діяльності різних галузей економіки, від яких 
залежить якісне надання туристичних послуг, зокрема транспорту, торгівлі, виробництва сувенірної проду-
кції, видавничо-рекламної діяльності тощо. 

Треба підкреслити, що розвиток підприємництва стимулює розвиток окремих регіонів і всієї країни через 
суму сплачених податків. Податкові доходи дозволяють зробити необхідні інвестиції в туризм. Це, в свою чергу, 
підвищує привабливість даної країни. Через попит на туристичні послуги, який росте з кожним роком, розвиток 
цього сектора на глобальному рівні впливає на рівень підприємництва, інвестицій та інновацій.  

Зміна напрямку розвитку і функцій економіки відбувається через стимулювання, що сприяє появі нових 
туристичних напрямків, привабливих для туристичного трафіку. Крім того, туризм включає в себе цивілізаційні, 
культурні та політичні аспекти. Процес застосовується, зокрема, до питань безпеки, культури, торгівлі.  

На ринках надання туристичних послуг спостерігається посилення концентрації капіталу туристич-
них підприємств на основі їх злиття, поглинання є більш конкурентоспроможним на дрібних підприємствах, 
що характерно як для внутрішньодержавного туристичного бізнесу, так і для міжнародного. Це сприяє фо-
рмуванню транснаціональних туристичних корпорацій з вертикальною та горизонтальною інтеграцією, що 
дозволяє їм, крім надання туристичних послуг, надавати товари комплементи – супутні послуги в сфері 
комунікацій, транспорту, розваг, фінансової сфери, а також розташовувати свої підприємства на територіях 
країн, що користуються популярністю у туристів. Як показав проведений аналіз, в України є об‟єктивні мо-
жливості збільшити свою участь у міжнародному туризмі: економічне зростання, ознаки якого вже можна 
спостерігати, стимулюватиме виїзний туризм, є перспективні напрямки розвитку в‟їзного туризму, пробле-
ми залучення інвестицій, проблеми поліпшення туристичної інфраструктури. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Можна визначити перспективи розвитку туристичної галузі України, через аналіз інвестиційного клі-
мату галузі, який показав, що сприятливий інвестиційний клімат та підтримка є основою для економічних 
систем успішного її розвитку. Під час економічної та фінансової кризи, система туризму, яка є важливою 
складовою, вимагає залучення інвестицій, які можуть стати пусковим механізмом для економічного зрос-
тання за рахунок:  

 створення і експлуатації інвестиційно-привабливих об‟єктів (на мікро-, мезо- і макрорівні) і досяг-
нення мультиплікативного ефекту. 

 створення інституційних та інфраструктурних основ для стимулювання економічного розвитку; 

 активація, популяризація, більш повного використання стратегічного потенціалу територій і під-
вищення зайнятості; 

 формування передумов і умов для динамічного, збалансованого і стійкого розвитку територій 
шляхом усунення відмінностей у розвитку різних економічних систем. 

Кравцова Л. А.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.е.н., професор Семенов А. Г.  

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  
НА ЗАСАДАХ УПРАВЛІННЯ ГРАНТОВИМИ ПРОЕКТАМИ 

Соціальне підприємництво – це насамперед бізнес. Проте, на відміну від традиційного, створюється 
в тому числі задля вирішення суспільних проблем. Недоліків у ринковій економіці українського зразка над-
мірно багато. За всього бажання держава не може розв‟язати всі соціальні проблеми. Так само традиційне 
підприємництво нечасто зацікавлене в їх подоланні. До того ж і влада, і бізнес орієнтуються на масштаби 
мільйонів. Адже мільйони – це електорат, який забезпечить владне місце. Також саме мільйонних доходів 
хочуть корпорації. 

Тому соціальне підприємництво в Україні має зайняти вільну нішу в економіці та суспільстві. Воно 
хоча б частково вирішує проблеми малих груп. Зокрема, допомагає у подоланні соціальної ізольованості, 
працевлаштовуючи людей з обмеженими фізичними та психічними можливостями, безробітних, представ-
ників груп ризику.  

Також знаходить шляхи для реформування державних соціальних послуг. З‟являються і нові види 
сервісу, які залишаються поза увагою звичайного бізнесу через мало прибутковість, відсутність належної 
професійної підготовки. Звісно, знижує навантаження на місцеві бюджети у вирішенні суспільних проблем. 

Враховуючи ситуацію, в якій зараз перебуває Україна, та її наслідки, соціальне підприємництво для 
нас стає ще більш актуальним. 

Можливість № 1: відсутність закону, який би регулював соціальне підприємництво. На сьогодні в 
Україні, нажаль, не існує законодавчо затверджених понять соціального підприємництва. Однак у різних 
нормативно-правових джерелах існують положення, що дозволяють створювати підприємства, які за між-
народними визначеннями можуть бути класифіковані як соціальні. Організаційно-правовою формою, яка 
досить часто використовується СП в Україні, є громадська організація, яка є засновником СП. 

Хоч що б там говорили скептики, але це справді велика можливість вибрати для соціального підп-
риємства найбільш оптимальну організаційно-правову форму (ОПФ), як з точки зору бізнес-моделі, так і з 
точки зору особливостей оподаткування.  

А це означає, що зародок соціального підприємства може еволюціонувати від комерційного проекту 
громадської організації до публічного акціонерного товариства. 

Варто наголосити, що не важливо, чи існує така форма, як соціальне підприємство, а важливо, з 
якою метою створюється бізнес. Тут інший підхід до бізнесу: не заради пільг ми створюємо підприємство, а 
для покращення якості життя вразливих груп населення чи громади загалом. 

Широкий спектр ОПФ успішних соціальних підприємств лише засвідчує перевагу цієї можливості. Діяль-
ність соціального підприємства не обмежується лише наданням соціальних послуг, як багато хто вважає.  

СП можуть робити рівно те, що й звичайні комерційні підприємства, єдина відмінність – соціальна спря-
мованість: розподіл прибутку, залучення волонтерів, працевлаштування соціально вразливих груп населення. 

Можливість № 2: наявність ресурсів, які не задіяні традиційним бізнесом. В останні роки в Україні 
соціальне підприємництво набуває все більшої популярності серед громад, як ефективний механізм вирі-
шення локальних соціальних та економічних проблем територіальних громад. 

Соціальні підприємства, які створюють робочі місця для соціально незахищених людей, дають їм 
можливість набути трудових навичок і знань у сфері управління, кар‟єрного зростання, і права власності 
експерти називають «ствердними».  

Більшість соціальних підприємств України забезпечують робочими місцями представників цільових 
груп, з якими вони пов‟язані своєю основною діяльністю. Їхня головна мета діяльності, як і будь-яких інших 
бізнес-структур, досягти позитивних фінансових і соціальних результатів за рахунок інвестицій. 

Лазарєв В. А. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.е.н., професор Порохня В. М.  

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ CRM-СИСТЕМИ  
ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ 

Телемедицина є досить новим напрямком, що розвивається на перетині декількох областей – ме-
дицини, телекомунікації, інформаційних технологій. Ця сфера медичних послуг дозволяє пацієнту і лікарю 



41 

заощадити час і сили, тому що спілкування відбувається он-лайн. Це актуально для жителів мегаполісів, 
які хочуть стежити за своїм здоров‟ям і не сидіти в чергах. Але телемедичні технології – це ще і вихід для 
людей, які живуть у сільській місцевості, адже висококваліфіковані лікарі працюють у містах. Загалом за-
вдяки ринку телемедицини значно скорочуються витрати на лікування, підвищується якість діагностики і 
реалізується можливість віддаленого моніторингу стану здоров‟я. А для пацієнтів з хронічними захворю-
ваннями і літніх людей це вкрай важливо [1]. 

В умовах боротьби з COVID-19 все більше медзакладів України долучаються до формату дистан-
ційних відеоконсультацій, що дозволяє зберегти здоров‟я лікарів і пацієнтів, а також взаємодіяти лікарям з 
колегами в особливо складних випадках. Це відбувається завдяки ініціативам IT-активістів, які швидко реа-
гують на виклики часу. Так, у квітні цього року на базі всеукраїнської системи «Поліклініка без черг» впро-
вадили функцію он-лайн консультацій пацієнтів. І попит на телемедицину в Україні лише набирає обертів, 
що відкриває можливості якісно змінити систему охорони здоров‟я в країні. 

Зростаюча конкуренція, значне насичення ринку ідентичними товарами, зростаюча вимогливість спожи-
вачів, що диктують виробникам і продавцям свої умови, загострює боротьбу за клієнтів. Клієнту сьогодні важли-
ва не тільки наявність потрібних йому товарів, а й те, як до нього ставляться, наскільки швидко й ефективно 
готові вирішувати його проблеми. Відсутність стратегії бізнесу, орієнтованої на клієнта, становить проблему для 
більшості вітчизняних компаній, тому підвищення ефективності взаємодії з клієнтами для багатьох підприємств 
сьогодні є ключовим фактором розвитку. Розв‟язання проблеми підвищення лояльності клієнтів потребує нако-
пичення та обробки великих обсягів інформації. Тому в умовах інформаційного суспільства цілком закономірним 
є застосування сучасних інформаційних технологій, зокрема використання систем автоматизації відносин із 
клієнтами – CRM (Customer Relationship Management – управління відносинами з клієнтами). 

Медична CRM-система дозволяє поєднати клієнтів клініки в окремі сегменти та вести з ними інди-
відуалізовану комунікацію – інформувати про знижки та акції на послуги, що їх цікавлять, інформувати про 
нові методи лікування, що актуальні саме для певного сегменту тощо. Тобто медична CRM дозволяє підт-
римувати зв‟язок з клієнтами, формувати їх лояльність та сприяти повторному продажу медичних послуг. 
Як правило, CRM-система для медичних центрів інтегрується з іншими інформаційними системами, 
оскільки можливостей однієї CRM недостатньо для управління медичним закладом в цілому. Головна мета 
медичної інформаційної системи (МІС) – організувати процес роботи з клієнтом від запису на прийом до 
сплати за надані медичні послуги, а також в цілому процесу управління медичним закладом. МІС для кліні-
ки – це головний інструмент для роботи адміністратора, лікаря, медичної сестри, касира, бухгалтера, еко-
номіста, керівника [2]. 

Отже, щодо актуальності створення CRM-системи у сфері телемедицини слід зауважити на таких 
елементах як: клініка, пацієнт, доктор. При чому існування такої системи в клініці дозволяє проводити при-
йоми докторами без ризику як для їх здоров‟я так і для здоров‟я пацієнта. Дана система дозволяє вести 
пацієнта безпосередньо доктору, призначати схеми лікування, обирати найбільш прийнятний графік при-
йому, визначати перелік ліків, контролювати історію лікування пацієнта, вести фінансові розрахунки.  

При чому взаємодія між доктором та пацієнтом безпосередня, і вплив клініки на їх взаємодію (як 
елемента системи) може бути зведено до мінімуму, оскільки клініку можна розглядати як зовнішнє середо-
вище для елементів пацієнт-доктор, що здійснює контроль відповідності докторів, рівень задоволення па-
цієнтів та певні маркетингові заходи задля загальноприйнятних умов функціонування. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Головним засобом виробництва в сільському господарстві є земля. Її ефективне використання сіль-
ськогосподарськими товаровиробниками сприяє зростанню прибутковості галузі і водночас забезпечує 
продовольчу безпеку країни. З огляду на вказане, питання земельних відносин завжди було і є визначаль-
ним у будь-якій економічній системі господарювання. Основою земельних відносин є землеволодіння, тоб-
то привласнення і належність певної земельної ділянки конкретному суб‟єкту. 

В такому статусі землевласник наділяється певними правомочностями щодо володіння, користу-
вання і розпорядження своєю земельною ділянкою. Невід‟ємним атрибутом системи правомочностей зем-
левласника є право її відчуження, тобто передачі у спадщину, дарувати і продавати. Останнє зумовлює 
функціонування особливого виду ринкових угод – ринку земельних ділянок. 

У країнах з ринковою економікою – цей ринок є традиційним, хоча і знаходиться під контролем дер-
жави, яка його суттєво обмежує. У радянський період земля не була об‟єктом купівлі-продажу, а відповідно 
і не існувало ринку землі. З початком земельної реформи в Україні більшість земель сільськогосподарсько-
го призначення була приватизована, що надало актуальності питанню запровадження їхнього ринкового 
обігу. В такому разі власники земельних ділянок (паїв) мали б право вільно здійснювати всі операції руху 
землі: надати в оренду, заставу, дарувати, передавати в спадщину і продавати. 

Причому останній момент особливо важливий для економічного обороту земельних ділянок. Розвиток 
земельних відносин в аграрній сфері економіки України відбувається тернистим шляхом. Як і на початку земе-
льних реформ, так і на сьогоднішній день в цій сфері залишаються спірними цілий ряд питань. Чи можна прода-
вати землі сільськогосподарського призначення і за якою схемою? Чи потрібно негайно впроваджувати в Україні 
повноцінний ринок землі? Скільки коштує земля сільськогосподарського призначення в Україні? 



42 

Світовий досвід формування та розвитку економіки чітко змоделював систему господарювання, в якій 
сільськогосподарські землі та ринкові земельні відносини займають вагому складову у функціонуванні аграрного 
сектора. Інтегруючись у світове співтовариство, Україні важливо враховувати сучасні тенденції та максимально 
використовувати наявні земельні ресурси, які мають потужний потенціал, дозволяють не лише забезпечити 
продовольчу безпеку держави, але й стати одним із вагомих гравців на світовому аграрному ринку, де спостері-
гається зростання попиту на продукти харчування. Водночас, незавершеність аграрної реформи, обмеженість 
ринкових операцій із сільськогосподарськими землями, відсутність послідовної державної політики щодо земле-
користування, розпорядження та володіння стримує надходження інвестицій в аграрний сектор, спричиняє нега-
тивні соціально-економічні наслідки розвитку сільської економіки. Сучасні потреби у регулюванні земельних 
відносин зумовлені якісно новим підходом до розвитку процесів землекористування, володіння і розпорядження 
та умов, на яких має формуватися вільний земельний ринок.  

Незважаючи на найвищий у світі рівень залучення земельних ресурсів у господарський обіг, високу 
родючість ґрунтів, різноманітність земельно-ресурсного потенціалу, в Україні за період незалежності так і 
не вдалося реалізувати основне завдання земельної реформи – передачу земель у володіння ефективним 
землевласникам на умовах науково обґрунтованого використання та перетворення їх у ключовий детермі-
нант економічного зростання. 

Пархоменко І. І.  
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.е.н., професор Семенов А. Г.  

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ  
З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

На сьогоднішньому етапі розвитку світового господарства зростає роль міжнародних фінансових ор-
ганізацій (МФО), які охоплюють соціальну і економічну сфери господарювання та є одним із важливих фак-
торів забезпечення економічного розвитку країн, зокрема України, яка потребує структурних реформ для 
уникнення кризових явищ, а також прагне відновити перспективи зростання. Тому питання взаємовідносин 
України із міжнародними фінансовими організаціями є актуальним, а його дослідження має значний науко-
во-практичний інтерес. 

Нинішній стан розвитку України пов‟язаний зі значними викликами зовнішнього та внутрішнього ха-
рактеру. Результатом фінансово-економічної кризи стали проблеми платіжного балансу, зниження ВВП, 
девальвація національної валюти, значне скорочення сировинних доходів, падіння індексу промислового 
розвиту, зростання інфляції, масове безробіття, відсутність соціальних гарантій, крах банківської сфери, 
скорочення можливостей доходів регіонів. Все це посилено політичною нестабільністю в зв‟язку з тимчасо-
вою втратою контролю над частиною території країни у поєднанні зі стрімким зростанням витрат бюджету, 
детермінованим необхідністю збільшення фінансування оборони країни. 

Україна з метою недопущення дефолту звернулася по допомогу до міжнародних фінансових органі-
зацій, зокрема Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку та Європейського банку реконстру-
кції та розвитку (ЄБРР). Залучення коштів від МФО має суперечливий вплив як на економіку так і на полі-
тичний стан країни, що спонукає до дискусії науковців, експертів та громадськості щодо необхідності спів-
праці з ними та подальшого поглиблення відносин.  

Дослідження впливу міжнародних фінансових організацій на процес включення суб‟єктів фінансової 
глобалізації, зокрема країн, до світової фінансової системи дозволяє розподілити їх на ті, до компетенції 
яких входить діяльність у сфері регулювання, підтримки та трансформації елементів національної фінан-
сової системи, зокрема вирівнювання платіжних балансів, валютне співробітництво через встановлення 
норм регулювання валютних курсів, контроль за їх дотриманням, розвиток багатосторонньої системи пла-
тежів і усунення валютних обмежень (МВФ), банківське регулювання, управління золотовалютними резер-
вами центральних банків, та тих, що забезпечують країну необхідним рівнем капіталу для інтегрування в 
глобальний економічний простір. 

Міжнародні організації сприяють формуванню ринкового середовища в країнах, стимулюють інвес-
тування в державні інститути та приватні підприємства, створюють умови для залучення та гарантування 
іноземних інвестицій в країнах-реципієнтах. Важливість діяльності міжнародних фінансових організацій 
пояснюється необхідністю забезпечення країн, що інтегруються до світового фінансового простору позити-
вними результатами фінансової глобалізації та усунення передумов та наслідків можливих ризиків. 

Роль фінансових інституцій обумовлюється забезпеченням у всіх країнах економічного розвитку, ви-
сокого рівня диверсифікації та інтенсифікації інноваційного розвитку, розвитку фінансових технологій та 
інструментів. Важливим є підвищення стандартів країн, глобальних суб‟єктів господарювання в управлінні 
фінансовими потоками, забезпечення ефективного розподілу капіталу у світовому масштабі, а також 
спрощення процедури доступу національних суб‟єктів господарювання до міжнародних ринків фінансових 
ресурсів. 

Діяльність міжнародних фінансових організацій в основному зосереджена в країнах, що розвива-
ються. Виключенням є окремі розвинуті країни Єврозони, у програмах виходу яких з боргової кризи бере 
участь МВФ. У цілому така ситуація пояснюється низкою причин. 

По-перше, це нижчий ступінь отриманих країнами, що розвиваються, переваг фінансової глобаліза-
ції порівняно з розвинутими країнами. По-друге, країни-реципієнти фінансової допомоги характеризуються 
низьким рівнем інвестиційної привабливості. Поясненнями можуть бути соціокультурні, політичні, економі-
чні та інші чинники, однак співробітництво країни з міжнародними фінансовими організаціями збільшує до-
віру інвестиційних інвесторів до таких країн. Це також вирішує проблему фінансування державного дефіци-
ту за рахунок доступу країни до міжнародного ринку фінансових ресурсів. 
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Пашко А. І.  
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.е.н., професор Семенов А. Г.  

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ  
РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Відбір і вибір професіоналів на вакантні посади - це один з основних напрямків роботи відділу 
управління персоналом. Адже тільки експерт на правильно підібраному робочому місці здатний бути най-
більш результативним для компанії. Саме кадровий склад встановлюють долю компанії: успішність, конку-
рентоспроможність і її майбутнє - гарантують ефективне використання різних типів ресурсів, наявних в 
розпорядженні компанії. Низький ступінь підготовки професіонала, його необізнаність і невмотивованість 
можуть виконати важливу роль в долі як самої компанії, так і працівника. Проблема є перед нами таким 
чином, що будь-хто, ймовірно, вважається фахівцем в тій або іншій області, однак підбір даної сфери не 
завжди вірний, а тому ніяк не результативний. При вдосконаленні саме української моделі пошуку і підбору 
персоналу можливо зменшити рівень безробіття і вивести економіку держави на більш високий ступінь.  

Основними етапами відбору персоналу на дослідженому підприємстві є виявлення наявності вільної 
посади; вибір типу задоволення потреби в персоналі; спеціаліст з персоналу використовує для пошуку, 
оголошення на дошках, на вулиці; ознайомлення з резюме кандидата, проведення первинної співбесіди, 
де фахівець з персоналу розповідає кандидату про умови праці, просить заповнити особливу анкету і 
пройти тестування. Далі назначення на вторинну співбесіду вже з керівником магазину, де керівник вирішує 
приймати кандидата на певну посаду чи він не підходить. 

Перш ніж вийти на ринок праці кадрова служба ТОВ «Сільпо-Фуд» пробує шукати кандидатів всере-
дині компанії. Тим більше, що 90% найманого на роботу персоналу - це торговий персонал. Пошук всере-
дині організації не вимагає значних фінансових витрат, сприяє зміцненню авторитету керівництва в очах 
співробітників. Пошук кандидатів через оголошення в засобах масової інформації, виїзд в інститути та інші 
навчальні заклади, державні агентства зайнятості, приватні агентства з підбору персоналу. 

Відділ по роботі з персоналом ТОВ «Сільпо-Фуд» використовує весь набір прийомів для залучення 
кандидатів, можливий зараз в даній організації, і використовує їх в залежності від конкретного завдання. 

Виявлені проблеми можна вирішити за допомогою наступних заходів: поліпшення комунікацій в організа-
ції, чіткий розподіл повноважень і відповідальності;вдосконалення системи розробки критеріїв підбору: комплек-
сний аналіз вимог і інструментів оцінки кандидатів;розвиток системи наставництва або піклування для нових 
співробітників;підвищення рівня кваліфікації співробітників, які здійснюють підбір персоналу. 

В організації часто використовується анкетування. З метою уніфікації процесу анкетування, пропо-
нується створити єдину анкету для всіх посад, яка буде служити першим етапом при прийомі на роботу. 

Пропонується більш чітко структурувати обов‟язки по кожній посаді торгових працівників і знайомити 
здобувача з обов‟язками ще по прийому на роботу з тим, щоб здобувач представляв не тільки необхідний 
обсяг роботи, але і можливості замін, підмін і виконання додаткової роботи. 

Півник С. Л. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.е.н., доцент Ярошевська О. В.  

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ 
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Бурхливі глобалізаційні перетворення, які відбуваються у світі протягом останнього століття, чинять 
визначальний вплив на розвиток міжнародних економічних відносин, зокрема, посилюючи значення міжна-
родних міграцій населення як складової розміщення продуктивних сил у світовому господарстві. Разом з 
тим, необхідність вироблення ефективних механізмів регулювання міграційних процесів на національному 
та наднаціональному рівні, які були б адаптовані до існуючих численних проблем, зумовлених міграційни-
ми переміщеннями у світі, вимагає трансформації концептуальних засад сучасних регуляторних моделей 
інтеграційних угруповань або національних моделей міграційної політики. 

Сутність поняття міжнародна трудова міграція полягає у переміщенні осіб, в іншу країну на постійне 
місце проживання з метою найму на роботу, покращення їх матеріальних або соціальних умов проживання 
та поліпшення перспектив для себе та членів сім‟ї. Нині Україна постала перед загрозою п‟ятої хвилі украї-
нської міграції, охопила молодь, причому, перш за усе, добре освічену, та на відміну від попередньої (еко-
номічної), вирізняється переходом до міграції населення як способу життя. З‟ясовано, що за період 15 ро-
ків (2002-2017 рр.) 6,3 млн осіб виїхало з України і не повернулося (3 млн виїхало через західний кордон, 
3,2 млн осіб – через східний).  

Оцінка та прогнозування обсягів зовнішньої міграції дозволяють приймати рішення про необхідність 
та засоби регулювання міграційних потоків. При дослідженні міграційних процесів застосовують якісні ме-
тоди, що полягають у структурному описі міграційних потоків, та кількісні методи, які полягають в обробці 
статистичної інформації і базуються на розрахунку детермінованих 93 показників. Вплив держав на мігра-
ційні процеси відбувається у формі регулювання кількісного та якісного складу мігрантів, захисту їх прав і 
свобод і може здійснюватися прямо чи опосередковано. 

Міжнародна міграція сприяє оптимізації розподілу людського капіталу і зменшенню міжрегіональних 
відмінностей, дозволяє поліпшити функціонування ринків праці приймаючих і країн походження. Узагаль-
нення результатів попередніх емпіричних досліджень свідчить про те, що позитивний ефект від міграції є 
вищим за негативні наслідки впливу на національні ринки, при цьому цей вплив є різним для робітників 
високої і низької кваліфікації, для фірм і найманих працівників, для виробників і споживачів. В приймаючих 
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країнах міграція дозволяє заповнювати робочі місця, на яких корінне населення не згодне працювати, 
сприяє розширенню виробництва, зниженню податкового навантаження на працююче населення. В краї-
нах походження міграція знижує безробіття і робить національний ринок праці більш еластичним. 

Вплив грошових переказів мігрантів на економіки країн походження. Грошові перекази мігрантів 
прямують на інвестування в ті сфери економіки, які найменше відповідають стандартним вимогам, сприя-
ють реалізації принципу «самодопомоги», сприяють інтеграції країни в глобальну фінансову систему, ство-
рюють ринкові механізми формування соціально-орієнтованої інфраструктури фінансових ринків, під час 
фінансово-економічної кризи демонструють відносно стабільні обсяги надходжень і мають антициклічний 
характер. В України грошові надходження мігрантів є чинником коригування платіжного балансу та стиму-
лятором споживання та зростання ВВП. При цьому, ці кошти є умовно 176 безкоштовними для української 
економіки, порівняно з кредитами і позиками від МВФ, і являють собою потенціал для банківського сектору 
країни. 

Ротань Н. Г.  
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.е.н., доцент Ярошевська О. В.  

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

У сучасному світі глобалізації економіки раціональне використання інвестицій є запорукою успішного 
функціонування національної економіки та забезпечення їх конкурентоспроможності на світовому ринку. 
Протягом останніх років в Україні зростає роль іноземного інвестування в економічний розвиток. Пов‟язано 
це з тим, що держава набирає обертів економічного розвитку, про це свідчить збільшення обсягів інозем-
ного капіталу.  

Інвестиції в сучасних умовах є найважливішим та найпоширенішим засобом виходу з економічної 
кризи, структурних зрушень як у сільському господарстві, так і в народному господарстві, в цілому, зрос-
тання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності.  

А для України вони є рушійною силою розвитку національної економіки та важливим індикатором 
умов підприємницької діяльності в країні. У зв‟язку з цим необхідно зосередити увагу на питаннях механіз-
му іноземного інвестування в Україні. А особливо проблема іноземного інвестування в Україні набуває ак-
туальності саме зараз, коли не лише національна економіка, а і українське суспільство, опинилось у стані 
загострення кризових явищ. 

Іноземні інвестиції сприяють економічному розвитку держави, що забезпечує ефективне вико-
ристання її національних ресурсів, вирішує проблеми зайнятості, формує загальний рівень заробітної 
плати, змінює умови конкуренції в економіці, що приймає, тощо. Результати залучення іноземних інве-
стицій впливають на всі аспекти розвитку суспільства, зміну економічного середовища країни, способи 
забезпечення її існування та розвитку. Схема такої взаємодії показана на рис. 1. Створення сприятли-
вих умов для залучення інвестицій, інвестиційна привабливість країни – нагальна проблема, яка пот-
ребує невідкладного вирішення, оскільки приплив коштів в економіку дасть  поштовх для її стабільного 
розвитку. Україна потенційно може бути однією з провідних країн з іноземними інвестиціями, але ця 
діяльність характеризується високим рівнем невизначеності та ризиків, що вимагає постійного ви-
вчення інвестиційних процесів. 

 

 
Рис. 1. Схема впливу іноземних інвестицій на різні сторони життя 

 
Широкомасштабна корупція і відсутність довіри до судової системи третій рік поспіль є основними 

перешкодами для інвестування в Україну. Про це свідчать результати опитування, проведеного українсь-

кою інвесткомпанією DragonCapital і Європейською бізнес асоціацією (ЄБА). 
Уже третій рік, на жаль, на першому місці серед зазначених інвесторами проблем, що стримують ін-

вестування в Україну, є корупція. Показник дещо знизився порівняно з минулим роком, але все одно зали-
шається на першому місці (рис. 2). Інвестор, який зацікавився українським сільським господарством, авіа-
космічними технологіями, транзитним потенціалом або ж недорогою і досить кваліфікованою робочою си-
лою, стикається з перешкодою вже під час свого першого ділового візиту до України.  
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Рис.2. Перешкоди для іноземних інвестицій в Україні 

Сметанін М. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.е.н., професор Семенов А. Г.  

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

Сучасний розвиток економічних відносин у суспільстві ставить якісно нові вимоги до наукових роз-
робок в цілому і, зокрема, у сфері маркетингових комунікацій.  

Трансформаційні процеси в економіці та наслідки економічної кризи призвели до того, що підприєм-
ству вже не вистачає можливостей існуючих технологій маркетингу. Актуальним стає питання запрова-
дження на підприємстві узгоджених інтегрованих маркетингових комунікацій, які забезпечують гнучкість 
маркетингової політики, довгострокові орієнтири підприємства, багатократні продажі, формування лояль-
ності споживачів, зміцнення партнерських стосунків тощо. 

Маркетингові комунікації потрібно розглядати з погляду як соціально- психологічного, так і економіч-
ного аспекту, тобто як форми самостійного впливу на суб‟єкти зовнішнього та внутрішнього середовища з 
метою формування економічно вигідного становища підприємства на ринку. 

На даний час все більшу популярність завойовує концепція інтегрованих маркетингових комунікацій, 
як одночасного та синергічного застосування реклами, стимулювання збуту, персонального продажу, про-
паганди, та паблік рілейшнз, що застосовується для досягнення максимальної ефективності комунікаційної 
діяльності підприємства. 

Організація та планування інтегрованих маркетингових комунікацій – складний і багатогранний про-
цес. Це своєрідне мистецтво гри, яка спрямована на маси споживачів, партнерів і працівників підприємства 
для створення певного іміджу підприємства та його торгової марки, інформування цільової аудиторії про 
стан підприємства; мистецтво формування психологічного настрою споживачів у потрібному для замовни-
ка руслі, налагоджування тривалих партнерських відносин між ринковими суб‟єктами. 

В рамках системи інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) різноманітні суб‟єкти і елементи ко-
мунікаційної діяльності знаходяться у відносинах і зв‟язках один з одним і утворюють систему відносин. В 
рамках ІМК здійснюють свою діяльність різні власні структурні підрозділи і сторонні організації, які орієнту-
ються на загальну цільову установку в рамках обраної підприємством рекламної стратегії з урахуванням 
наступних системних принципів: єдність управління; спільність процесу реклами; взаємозамінність матері-
альних і фінансових ресурсів; необхідність досягнення єдиного результату при мінімізації витрат на утри-
мання і функціонування системи. 

Ефективність системи інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства являє собою комплекс-
не відбиття кінцевих результатів продажів за підсумками введення даної системи за певний проміжок часу. 
З урахуванням цього положення критерієм соціальної ефективності буде співвідношення досягнутого підп-
риємством результату до поставленої мети. 

Розроблені рекомендації дозволяють підприємству створити відділ маркетингу, перейти на більш 
дешеві рекламні носії, зокрема активізувати Інтернет-рекламу. До ефективності від запропонованих захо-
дів можна віднести наступні показники: підвищення ступеня впізнаваності підприємства, розширення кліє-
нтської бази, підвищення конкурентоспроможності та збільшення масштабів діяльності підприємства. 

Тюпа Є. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.е.н., професор Порохня В. М. 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

Сьогодні стрімко розвивається не тільки ринкова економіка, але й все, що її стосується – це інфор-
маційні технології, наука, конкуренція, потреби до якості та обслуговування. Дуже швидко змінюється по-
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ведінка та реакція на навколишні події, пропозиції, рекламу та на світ взагалі. А це підтверджує актуаль-
ність та необхідність використання на практиці українських підприємств ідей стратегічного маркетингу та 
сценарного моделювання розвитку. 

Стратегія в економіці – це довготермінові плани керівництва, що спрямовані на закріплення її пози-
цій, задоволення споживачів та досягнення перспективних цілей. Наряду з цим є і таке розуміння стратегії, 
як довготермінові рішення керівників підприємств у відношенні до маркетингу, виробництва, фінансів, ко-
мерції, персоналу та ін. Таким чином фірма повинна виробляти стратегії та керувати ними в наступних 
трьох сферах:  

 внутрішні ресурси підприємства;  

 бізнес-коло, в якому компанія функціонує;  

 можливість компанії створювати доповнювану вартість.  
Стратегія потрібна кожному підприємству, що прагне успіху. Вибір стратегії означає, що з усіх мож-

ливих варіантів розвитку та способів діяльності, що відкриваються перед фірмою, воно обирає свій конкре-
тний шлях. Добре розроблена стратегія – основа зростання конкурентоспроможності фірми, сильної конку-
рентної позиції на ринку та формуванню такої організації, що за допомогою удосконалення структури 
управління та зростанню організаційної культури мала б можливість з успіхом працювати в жорстких рин-
кових умовах. 

При розробці економічної стратегії створюється підсистема функціональних стратегій, розроблюва-
льних для основних напрямків діяльності компанії. До основних функціональних стратегій, що розробля-
ються як окремі блоки в рамках головної стратегічної концепції, відносяться:  

 фінансова стратегія;  

 продуктово-маркетингова;  

 виробнича;  

 стратегія управління персоналом; 

 стратегія технологічного розвитку. 
Реалізація функціональної маркетингової стратегії спрямована на створення комплексу конкурент-

них переваг і ефективне використання підприємством можливостей з боку ринку для досягнення його стра-
тегічної мети [1]. 

Стосовно дослідження дослідження ефективності діяльності торговельного підприємства можна за-
уважити, що виробнича стратегія втрачає свою актуальність, а стратегія технологічного розвитку займає 
головну позицію в розвитку підприємства шляхом ІТ-розробок та використання програмних продуктів спря-
мованих на розвиток сегменту ринку, що в off-лайн режимі можна вважати потенційним. При чому актуаль-
ним постає питання моделювання алгоритму on-лайн діяльності торговельного підприємства та аналізу 
ефективності діяльності відносно діяльності в off-лайн режимі. Для торговельного підприємства основною 
та першочерговою функціональною стратегією можна вважати стратегію технологічного розвитку, виходя-
чи з результатів якої слід розробляти продуктово-маркетингову стратегію, стратегію управління персона-
лом та фінансову стратегію. 
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ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Аліменко В. М. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.е.н. Бургман М. К. 

НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Податкова система в кожній країні є однією з основ економічної системи. Вона, з одного боку, забез-
печує фінансову базу держави, а з іншого – виступає головним знаряддям реалізації її економічної вчення. 

Одним з найважливіших факторів кризових явищ в Україні стала невиважена податкова політика 
держави, у результаті якої відбулося гальмування інноваційно-інвестиційних процесів, що у свою чергу 
призвело до зниження рівня реальних податкових надходжень. Виникає брак коштів на підтримку освіти, 
культури, гуманізації суспільних відносин. Отже, виникає необхідність дослідження питань, пов‟язаних із 
впливом податкової системи на основні економічні процеси. 

Чинні закони про оподаткування приймалися у різний час, за різними принципами, багато законода-
вчих актів було схвалено внаслідок просування певних цілей. Близько двох тисяч законодавчих i нормати-
вних актів із нескінченними змінами та доповненнями – це навряд чи прийнятна цілісна правова база у 
сфері оподаткування.  

Захарій Варналій, науковець, що досліджує проблеми в податковій сфері Україні, наголошує, що за 
таких умов становище суб‟єктів підприємництва є критичним: більшість із них не в змозі відстежити всі змі-
ни, а тому не знають, що саме, коли та в якому порядку вони повинні платити.  

Робота над проектом Податкового кодексу розпочалася в Україні ще наприкінці 1990-х років, але не 
закінчилась ухваленням цього стратегічного документа. Узагальнювальним показником, що характеризує 
податкову систему в цілому, є показник обтяжливості. Так, за обтяжливістю для ведення бізнесу українська 
податкова система вже кілька років поспіль посідає передостаннє місце серед усіх податкових систем сві-
ту, поступаючись лише білоруській. 

Підприємства змушені вести подвійний облік – бухгалтерський і податковий, щомісяця готувати чис-
ленні звіти, впроваджувати нові та дорогі засоби автоматизації облікової роботи, відстежувати часті зміни 
нормативної бази. Методи обчислення податків встановлено у законодавчих актах та обумовлено в інстру-
кціях Державної податкової адміністрації України, але часто надто складні алгоритми обчислення податків 
перетворюються на широке поле для помилок і зловживань як з боку платників, так і з боку податківців.  

Податковий тягар нині розподілено між платниками різних галузей нерівномірно, а практику надання 
податкових пільг не можна визнати справедливою та суспільно корисною. Необґрунтована структура пільг 
сприяє посиленню ринкової влади тих учасників, які користуються податковими перевагами, та, навпаки, 
дестимулюють конкурентоспроможність інших.  

Не викликає сумніву й той факт, що через нагромадження податкових пільг набули розвитку тіньові 
схеми ухилення від оподаткування та утворилася національна олігархія.  

Інша проблема – податок на додану вартість, який забезпечує найбільше надходження до держав-
ного бюджету, в Україні уже давно став предметом суперечок політиків і науковців. Підприємствам дово-
диться дуже довго чекати повернення ПДВ з бюджету після його сплати, а головне – й дотепер спрацьовує 
«вибірковий» принцип повернення цього податку, що завдає істотної шкоди економіки України. 

Прикладом дискримінації розрахунку такого податку у минулому році стала пропозиція Державної 
фіскальної служби, яка хотіла звільнити від оподаткування ПДВ сільгосппродукцію, що переважно експор-
тується. Це мало бути варіантом для вирішення проблеми зловживання з ПДВ тіньового ринку сільськогос-
подарського виробництва. Але ідея викликала невдоволення сільгоспвиробників, оскільки такі обмеження 
призводили до значних втрат коштів з прибутку їхнього бізнесу.  

Андрієнко С. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.е.н. Бургман М. К. 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

Важливим аспектом реформування сучасної інноваційної системи стає створення функціонуючого 
механізму фінансування інноваційної сфери, що включає в себе різні джерела інвестиційних ресурсів, а 
також формування ефективної системи фінансових інститутів, створених як державою, так і сектором при-
ватного бізнесу, яка покликана стимулювати активність інноваційних процесів в державі. 

Економічне зростання є результатом успішної діяльності підприємств усіх галузей національної еко-
номіки і залежить значною мірою від інноваційної діяльності підприємств. І оскільки національна економіка 
України перебуває на стадії розвитку ринкових відносин, питання пожвавлення інноваційної діяльності та 
залучення досягнень науково-технічного прогресу на промислові підприємства набуває особливого зна-
чення. Сучасний етап розвитку національної економіки обумовлює безперервний пошук нових технологіч-
них ідей, прискорення науково-технічного прогрессу та впровадження нової або вдосконаленої техніки. 

Інновації на сьогоднішній день складають основу конкурентоспроможності фірм, галузей та цілих 
країн, сприяють завоюванню більших об‟ємів на ринках збуту та закупівель шляхом освоєння нових, більш 
привабливих для споживача продуктів та послуг, що мають зовсім нові споживчі властивості. Реальні інве-
стиції здійснюються на підприємствах у різних формах (реконструкція, модернізація, перепрофілювання, 
оновлення окремих видів основних фондів, нове будівництво, інвестиції в НДДКР, нематеріальні активи та 
продукти інтелектуальної діяльності тощо). 
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Інновації характеризуються більш високим технологічним рівнем, новими споживчими якостями то-
вару чи послуги в порівнянні з попереднім продуктом. Поняття «інновації» застосовується до всіх нововве-
день як у виробничої, так і в організаційній, фінансовій, науково-дослідній, навчальній та іншій сферах, до 
будь-яких удосконалень, що забезпечують економію витрат чи навіть створюють умови для такої економії. 
Інноваційний процес охоплює цикл від виникнення ідеї до її практичної реалізації. 

Нововведення – оформлений результат фундаментальних досліджень, розробок або експеримен-
тальних робіт у певній сфері діяльності по підвищенню її ефективності 

Важливим моментом на підприємстві є впровадження нововведення, перетворення його у форму 
інновації, тим самим здійснюючи інноваційну діяльність і досягаючи необхідної ефективності. Для цього 
слід провести маркетингові дослідження, НДДКР, організаційну і технологічну підготовку виробництва, 
здійснити виробництво та оформити результати. 

Сучасні умови розвитку України, події у світі та внутрішня політична й економічна нестабільність ди-
ктують необхідність розробки економічної стратегії, яка має спиратися, насамперед, на інноваційну компо-
ненту, оскільки інновації передбачають не лише технічно і технологічно нові продукти, але й нові ринки, 
залучення і використання творчого потенціалу нації. 

Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств показав, що для підвищення 
потенціалу промисловості України необхідно виконати комплекс фінансових, інституційно-правових, зовні-
шніх та внутрішніх заходів на різних рівнях управління підприємством: 

 розширити напрямки державної підтримки; 

 збільшити надходження інвестицій для здійснення технічної модернізації;  

 провести науково-дослідні та дослідноконструкторські роботи; 

 створити нові енергонезалежні науково-виробничі об‟єднання, які можуть концентрувати ресурси 
на виробництві перспективних зразків нової техніки для забезпечення промислових підприємств; 

 створити індустріальні парки, технологічні інкубатори, бізнес-інкубатори на базі профільних ви-
щих навчальних закладів, провідних освітніх та науково-дослідних установ;  

 удосконалити механізми співпраці ринку освітніх послуг та ринку праці. 
Інвестиційна діяльність промислових підприємств створює систему для здійснення капітальних 

вкладень в процеси інноваційної діяльності з метою отримання кінцевого результату, що приносить дохід і 
соціально – економічний корисний ефект. 

Особливості інноваційного процесу створюють умови для взаємного впливу інноваційних та інвес-
тиційних циклів в процесі створення нововведень і можливості для їх взаємодії з метою мінімізації обсягів 
інвестиційних ресурсів і оптимального використання авансованих коштів; скорочення тривалості інвести-
ційного та інноваційного циклів і досягнення комерційного ефекту від реалізації інноваційного продукту. 

Бараненко А. О. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – к.соц.н., старший викладач Комарова А. О. 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ 

Інвестиції – невід‟ємна частина економіки будь-якої держави. Високий рівень інвестиційних надхо-
джень свідчить про достатній економічний розвиток, постійні позитивні ринкові перетворення, покращення 
рівня життя населення. Низький рівень, у свою чергу, знижує конкурентоспроможність країни на світовому 
рівні, що приводить до зменшення виробництва, підвищення собівартості товарів та зростання інфляції. 

Дати єдине визначення інвестиціям – неможливо, адже різні розділи економічної науки трактують 
його по-своєму. Т.В. Майорова у своїй роботі визначає інвестиції у макроекономіці як частину валового 
внутрішнього продукту, яка не спожита у поточному періоді, а забезпечує приріст капіталу в економіці краї-
ни в майбутньому. Мікроекономіка розглядає інвестиції як процес створення нового капіталу, у той час як у 
теорії фінансів їх розуміють як придбання реальних чи фінансових активів з метою отримання прибутку [1]. 

Інвестори прагнуть вкладати гроші лише у вигідні проекти, які в майбутньому принесуть лише при-
буток, тому спершу необхідно оцінювати ефективність інвестиційних проектів, що відбувається за певними 
критеріями: чистий дохід, чистий дисконтова ний дохід, внутрішня норма дохідності, необхідність у додат-
ковому фінансуванні, індекси дохідності витрат та інвестицій, період окупності інвестицій та показники, які 
характеризують фінансовий стан підприємства – учасника проекту [2, с. 79]. 

Для заохочення інвестиційного капіталу в Україну було створено Державні гарантії захисту інвести-
цій. Вони полягають у тому, що створюють інвестиційно-сприятливе середовище у політичній, правовій, 
соціальній та економічній сферах.  

Порівняння інвестиційних капіталовкладень, наприклад у Львівській області, за 2010, 2015 та 2019 
роки допоможуть зрозуміти чи змінився інвестиційний клімат у країні в цілому. У 2010 році у цій області 
було інвестовано 8830,2 мільйонів гривень, у 2015 році – 13386, 5 млн грн., а у 2019 році ця сума складає 
31061,5 мільйони гривень, що у свою чергу нам доводить, що інвестиційний клімат в Україні потрохи пок-
ращується, особливо останнім часом, адже за період 2015-2019 року ця сума виросла більше, ніж на 50%, 
а за період останнього десятиріччя збільшилась на 8%. 

Україна – держава, яка могла би бути дуже привабливою для інвесторів (через вигідне геополітичне 
розташування, велику кількість природних ресурсів та робочу силу із вищою освітою. Але такі фактори, як 
втручання держави в економічні справи, адміністративні перепони, велика кількість паперів, необхідних 
для ведення інвестиційного бізнесу в Україні, уповільнюють її розвиток. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЬЯНСОМІСТКОСТІ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Останнім часом спостерігається збільшення різноманіття форм спільного підприємництва. Проведе-
не дослідження дозволяє відзначити те, що зростання інтересу вітчизняного підприємництва до створення 
та вступу до партнерських альянсів викликане високим рівнем ефективності їх роботи. Наукові досліджен-
ня свідчать про те, що протягом найближчого часу партнерські альянси відіграватимуть важливу роль у 
забезпеченні стійкого конкурентного становища. Дані досліджень [1; 2] показують тенденцію зміни двосто-
ронніх партнерських альянсів у бік альянсів за участю декількох партнерів. У результаті конкурентами ста-
ють не окремі підприємства, а групи підприємств та організацій, які об‟єднані стратегічними інтересами.  

За даними [3], у період з 2015 по 2019 рр. частка кількості інноваційно активних підприємств, залу-
чених до партнерського співробітництва, збільшилася майже в 1,8 разів. Партнерські альянси створюються 
вітчизняними підприємствами достатньо широкого спектра діяльності, зокрема, оптової торгівлі, інформації 
та телекомунікації, випробувань та досліджень, наукових досліджень та розробок тощо. На підставі аналі-
зованої статистики, можна зробити висновок, що найбільше число партнерських альянсів утворюється у 
сфері випробувань та досліджень між постачальниками обладнання, матеріалів, компонентів програмного 
забезпечення. Отже, необхідно зазначити, що більшість вітчизняних партнерських альянсів утворено у всіх 
сферах діяльності інноваційно активних підприємств, окрім промисловості. Отже, інноваційно активні підп-
риємства цих видів економічної діяльності викликають найбільшу зацікавленість для подальшого дослі-
дження та визначення, так званого, індексу привабливості для утворення партнерського альянсу [4].  

Таким чином, дослідження, проведене автором, свідчить про те, що перевага, на сучасному етапі 
розвитку економічного співробітництва, зберігається за внутрішніми партнерськими альянсами, створени-
ми у непромисловій сфері.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Автомобілебудування – провідна галузь машинобудування, що суттєво впливає на вирішення еко-
номічних, соціальних, екологічних і науково-технічних проблем у будь-якій індустріально розвинутій країні. 
Розвиток цієї галузі є активною державною політикою багатьох країн, націленою на збільшення темпів еко-
номічного зростання, рівня зайнятості та підвищення якості життя населення [2] 

Автомобілебудування багато експертів оцінюють як дзеркало рівня індустріального розвитку еконо-
міки (на відміну, наприклад, від авіа- або суднобудування, доступних одиницям країн, автомобілі роблять в 
більш ніж півсотні країн на всіх континентах). 

У даний час вітчизняне автомобілебудування є малорозвиненим, його внесок в національну еконо-
міку незначний. Так, частка галузі в промисловому виробництві складає лише 0,8%, у створенні національ-
ного внутрішнього валового продукту – 0,4%, частка галузі в обсязі реалізованої промислової продукції 
становить 1,2% [3] 

Характерними рисами вітчизняної автомобільної промисловості є низька конкурентоспроможність 
автотранспортних засобів, особливо легкових автомобілів, спрямованість на внутрішні ринки й переви-
щення обсягів імпорту порівняно з виробництвом. Слід зазначити, що у наповненні вітчизняного ринку лег-
кових автомобілів частка імпорту постійно зростає (лише протягом останніх восьми років зросла з 44 до 
80%). Основними проблемами розвитку автомобілебудування в Україні є: недозавантаження виробничих 
потужностей, які використовуються в середньому на 30–40%; високий рівень морально та фізично застарі-
лих основних фондів автомобілебудівних підприємств – 50-60% та 60-70% відповідно; недостатня забез-
печеність сировинними ресурсами; залежність від імпорту запасних частин; відносно низький техніко-
економічний рівень, слабко розвинуте виробництво комплектуючих; фінансові та інтелектуальні ресурси не 
зосереджуються на провідних напрямках науково-технічного прогресу; не вирішені проблеми утилізації 
старих автомобілів тощо [2] 

Розвиток автомобілебудування України безпосередньо залежить від приходу серйозних іноземних 
інвесторів, що принесуть у галузь не тільки капітал у фінансовій формі, але й нові технології, що так необ-
хідні у виробництві автомобілів. За рахунок інноваційного розвитку автомобілебудування Україна зможе 

http://global-national.in.ua/issue-4-2015/12-vipusk-4-berezen-2015-r/605
http://global-national.in.ua/issue-4-2015/12-vipusk-4-berezen-2015-r/605
http://www.ukrstat.gov.ua/
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реалізувати конкурентоспроможну продукцію як на національному, так і на світових ринках, що забезпе-
чить входження України в міжнародне економічне співтовариство. [2] 

Можливо виділити наступні заходи, спрямовані на підтримку вітчизняних підприємств автомобілебу-
дівної галузі: створення умов для пільгового кредитування підприємств-виробників автомобілів; звільнення 
підприємства-виробників автомобілів від місцевих податків і зборів; створення привабливого інвестиційно-
го клімату; стимулювання та проведення власних конструкторських розробок з метою створення конкурен-
тоспроможних моделей.  

Головним напрямом розвитку автомобільної промисловості України має бути значне підвищення 
якості продукції із використанням новітніх науково-технічних досягнень. Перспективи розвитку автомобіле-
будування в Україні, здатного задовольнити потреби внутрішнього ринку, залежать від: активізації держав-
ної політики у напрямах стимулювання розвитку та розміщення на її території сучасних високотехнологіч-
них виробництв; проведення реструктуризації і модернізації потужностей; зниження рівнів енерго- та ресу-
рсоємності підприємств, освоєння виробництв гібридної техніки; реалізації підприємствами ефективної 
соціальної політики; вдосконалення виробничого, фінансового, маркетингового, логістичного менеджменту 
на підприємствах галузі; розширення послуг автосервісу. [2] 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ПРИ МАРКЕТИНГОВОМУ АНАЛІЗІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

У сучасному бізнесі для покращення показників прибутку, сервісу та оптимізації робочого процесу 
необхідно впроваджувати інформаційні технології. Вже недостатньо просто мати смачні страви та доступні 
ціні для стабільної і прибуткової роботи великого ресторанного закладу. Фінальне відношення клієнта до 
ресторану формується під впливом інтер‟єру та обслуговуванню. Здавалося би, до чого тут ІТ і як це 
пов‟язано із маркетингом?  

Сьогодні маркетинг є діяльністю, спрямованою на досягнення цілей підприємств, установ, організацій 
шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів. У широкому сенсі призначення 
маркетингу полягає у «визначенні та задоволенні людських і суспільних потреб». Тобто, наприклад, у власника 
ресторану є пропозиція щодо задоволення потреби споживача ефективно провести час у закладі.  

Інформаційні технології можна впроваджувати на різних етапах роботи закладу ресторанної сфери: по-
чинаючи від відстеження продуктів на складі і завершуючи замовленням клієнтом блюда. Наприклад, системи 
відстеження кількості продуктів на складі можуть повідомляти власника та шеф-кухаря про наявність чи відсут-
ність якогось продукту та автоматично замовити потрібну кількості відсутнього продукту. Те само у цифровому 
зошиті можна приймати замовлення клієнта, фіксувати вільні та зайняті місця і більш ефективно відстежувати 
касу. Інформацію із загальної бази можна використовувати як в економічних цілях, так і для обслуговування 
клієнту. У першому випадку власник в реальному часі відстежує витрати та чітко розуміє стан закладу на конк-
ретний момент. До того ж в нього є точна інформація за минулий час і програмне забезпечення, а з існуючих 
даних програма може прораховувати ймовірні майбутні витрати. На сьогоднішній день таке можна реалізувати у 
вигляді WEB-додатка. Це універсальне рішення, що буде працювати із більшістю існуючих операційних систем 
та однаково працювати і на Персональному комп‟ютері та у смартфоні. Тобто власник може у реальному часі із 
будь-якого місця на планеті прямо у кишені мати актуальні дані.  

Аналізуючи цифрові дані ми можемо пропонувати діджитал-сервіс клієнту та новий інтерфейс дода-
тку. Наприклад, можна зробити сайт чи додаток із цифровою версією меню. Додаток знає про наявність тих 
чи інших інгредієнтів та не відображує ті страви, які наразі неможливо приготувати, а із доступних блюд 
клієнт може самостійно на сайті чи додатку сформувати власний заказ, корегувати склад (зазначити не 
додавати щось або навпаки), відстежувати стан приготування, оплатити замовлення та залишити відгук на 
конкретні блюда або ресторану в цілому. На основі цих даних можна аналізувати популярність тих чи інших 
блюд, читати рецензію і корегувати роботу закладу.  

В умовах карантину актуальна тема мінімізації контакту обслуговування із клієнтом і використовую-
чи онлайн систему можна запровадити онлайн бронювання столів та мінімізувати контакт людей. Також в 
карантин стала більш затребувана опція доставка їжі додому. Велика кількість закладів додали послугу 
доставки. В такому випадку обов‟язково мати привабливий та інтуїтивно зрозумілий веб-сайт або додаток. 
Задля ефективної та своєчасної роботи менеджера, кухні та кур‟єра можна розробити додаток або веб-
додаток. За допомоги нього керівник або менеджер може в реальному часі відстежувати стан замовлення: 
від його першої обробки до вручення замовлення клієнту. Це позитивний досвід клієнта від взаємодії із 
рестораном: прозора система гарантує більшу лояльність та довіру, і як результат, клієнт із більшою ймо-
вірністю буде рекомендувати заклад своєму оточенню.  

Таким чином оптимізуючи роботу менеджерів, кухарів, кур‟єрів, клієнт отримує найкращий сервіс, що 
сприяє його повернення до ресторанного закладу знову. За рахунок оптимізації роботи персоналу заклад 
більш ефективно зможе обробляти одночасно велику кількість замовлень і підвищити якість сервісу та 
власних послуг.  
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  

Конкурентоспроможність підприємства є одним із важливих аспектів ринкового середовища, який харак-
теризує можливість підприємства адаптуватися до умов ринку, посісти провідне місце і втримати його якомога 
довше. На сучасному етапі конкурентний ринок характеризується стрімким зростанням вимог споживачів, що 
свідчить про посилення конкурентної боротьби, зміцнення позицій конкурентів і скорочення строків впроваджен-
ня інноваційних технологій. Конкуренція змушує суб‟єктів ринку постійно тримати під контролем дії власних су-
перників, ухвалювати рішення, що зумовлюють подолання негативних наслідків їхнього конкурентного тиску та 
сприяють стабільному розвитку суб‟єкта господарювання в умовах конкуренції, тобто забезпечують його конку-
рентоспроможність. 

Питання дослідження конкурентоспроможності промислових підприємств є важливими й актуальними як 
для економіки країни в цілому, так і для окремих виробників. У ринкових умовах висока конкурентоздатність 
суб‟єктів господарювання є запорукою отримання високого і стабільного прибутку. Висока конкурентоспроможність 
– основна умова розвитку і життєдіяльності підприємства. Проблема управління конкурентоспроможністю підпри-
ємства стає нагальною для сучасних підприємців, адже світова криза загострила важку ситуацію в конкурентній 
боротьбі підприємств. За відсутності проведення адекватної та своєчасної оцінки рівня власного конкурентного 
потенціалу, виявлення й аналізу факторів безпосереднього впливу на конкурентні позиції підприємства, його керів-
ництво унеможливлює розробку та впровадження стратегії існування та функціонування організації. 

Для підвищення конкурентоспроможності підприємства, важливе значення має виявлення, обґрунтуван-
ня і класифікація факторів і резервів, що обумовлюють її рівень. За ступенем залежності від підприємства всі 
фактори можна поділити на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів можна віднести умови інвестування в 
галузі, регіоні, країні; тенденції технічного розвитку; рівень конкуренції; ресурсозабезпеченість тощо. Під внутрі-
шніми факторами розуміють впровадження у виробництво нової техніки, прогресивної технології, дієвих еконо-
мічних стимулів; підвищення кваліфікаційного рівня працівників; формування системи конкурентних відносин у 
діяльності персоналу та інше. Вони можуть регулюватися на рівні підприємства в цілому, структурного підрозді-
лу, первинного колективу і робочого місця.  

Поняття конкурентоспроможності містить у собі великий комплекс економічних характеристик і може 
включати характеристики товару, обумовлені сферою виробництва, а також фактори, що формують у цілому 
економічні умови виробництва, і збуту продукції. Рівень конкурентоспроможності підприємства – це дзеркало, в 
якому відображаються сукупні підсумки роботи практично всіх служб підприємства. З метою забезпечення ди-
ференційованого розвитку підприємству доцільно запровадити нову швидкопереналагоджувану технологічну 
лінію, що забезпечує виробництво продукції широкого асортименту. Для забезпечення конкурентоздатності пот-
рібно займатись врахуванням взаємозв‟язку між елементами всередині підприємства та не забувати враховува-
ти її зв‟язки із зовнішнім мінливим середовищем. 

Для забезпечення зростання конкурентоздатності на фірмі у момент здійснення виробничої діяльності 
необхідно вдосконалювати наявні машини та обладнання, максимально економно використовувати матеріали 
та енергію, вчасно покращувати якість та безперервно забезпечувати своє підприємство достовірною та своє-
часною інформацією. 

Таким чином, підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно розглядати як довгостроко-
вий послідовний процес пошуку й реалізації управлінських рішень у всіх сферах його діяльності, здійснюваний 
планомірно, відповідно до обраної стратегії довгострокового розвитку. 
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наук. кер. – старший викладач Братченко Л. Є. 

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ – ЦЕ ЗМІНИ НА КРАЩЕ 

Для будь-якої країни економічна сфера є дуже важливою і необхідною частиною існування. Жодна країна 
не може існувати без економіки, навіть якщо вона примітивна. Україна не є винятком в цьому питанні. Україна, 
як і будь-яка сформована країна має певну систему і рівень економіки. І за рівнем економіки будується вся краї-
на в плані життя населення. 

Існує багато різних рейтингів, за якими визначається певний рівень економіки країни, відносно інших роз-
винених країн в цьому плані. Україна також є в цьому рейтингу, і за останні роки вона значно підняла рівень в 
різних сферах економіки.  

Світовий банк опублікував черговий (сімнадцятий) рейтинг легкості ведення бізнесу, в якому Україна по-
сіла 64-у сходинку, покращавши свій результат на сім позицій (з 71 до 64 місця), порівняно до 2019 року. В роз-
різі сфер, найвище 20 місце Україна посіла у сфері «дозволів на будівництво», 37 місце – за показником «доступ 
до кредитів» та 45 – за показником «захист прав міноритарних акціонерів». Найгірші справи з «підключенням до 
електромереж» – 128 місце та «вирішенням питань неплатоспроможності» – 146 місце [1]. 

Україна посіла 134 місце у новому Індексі економічної свободи. Це стало результатом макроекономічної 
стабілізації та перспективних зрушень у сфері правосуддя, що відбулися за період оцінки, що припав на другу 
половину 2018го та першу половину 2019го року. 

І, зрозуміло, такі досягнення не з‟явилися просто так. Їм щось передувало. І це щось – є реформи. Уряд 
завжди проводить реформи в інших сферах, які в тій чи іншій мірі впливають на економіку. Реформ було досить, 
і ось одні з них: 

 судова реформа: у 2018-2019 році завершилось формування довгоочікуваного Антикорупційного су-
ду, а кроки для збільшення прозорості у відносинах між бізнесом та органами влади призвели до зменшення 
корупції у цій сфері; 
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 реформа інфраструктури: (на період до 2030 року) створення ефективного транспортного комплексу 
України, інтегрованого у світову транспортну мережу, та забезпечення його безпечного функціонування, задо-
волення потреб населення в перевезеннях і покращення умов ведення бізнесу для забезпечення конкурентосп-
роможності та ефективності національної економіки; 

 земельна реформа: забезпечення реалізації конституційних прав громадян на вільне розпоряджання 
своєю власністю; формування спроможних територіальних громад шляхом передачі в їх розпорядження сільсь-
когосподарських земель державної власності як основного засобу виробництва та економічного розвитку тери-
торій; прозоре та ефективне управління земельними ресурсами. 

 реформа фінансового сектору: гармонізація національного законодавства у сферах бухгалтерського 
обліку та аудиту із законодавством Європейського Союзу сприятиме підвищенню прозорості та достовірності 
даних фінансової звітності підприємств та суб‟єктів державного сектору, що зменшить відсоток тіньового ринку. 

 реформа надрокористування: покращення якості та збільшення прозорості надання адміністративних 
послуг у сфері надрокористування (газу, нафти, води тощо) та наближення українського законодавства до зако-
нодавства ЄС. 

Отже, реформування в усіх сферах економіки України повинно дати українському суспільству європейсь-
кий рівень життя, сталий розвиток, зменшення соціального навантаження на бізнес та державу. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

На сьогодні в Україні досі триває становлення ринкових відносин, а сектор економіки орієнтований на-
самперед на споживача. Для підтримки стабільної позиції на ринку та підвищення власної конкурентоздатності, 
вітчизняні підприємства активізують заходи маркетингової діяльності, де ключовим елементом є саме реклама. 
У порівнянні із зарубіжними країнами, рівень розвитку рекламної діяльності українських торговельних підпри-
ємств знаходиться ще на початковому етапі. Що не дивно, адже вітчизняна сфера торгівлі почала своє станов-
лення як окрема складова економіки лише із здобуттям Україною незалежності. 

На жаль, підприємства, які не застосовують рекламу – банкротують, а у новостворених суб‟єктів господа-
рювання ймовірність успіху в даному випадку схиляється до нуля. Тому вивчення та розробка методологічних 
та методичних засад організації рекламної діяльності для будь-якого підприємства набуває сьогодні значної 
актуальності. 

Організація рекламної діяльності – система планування рекламного процесу під керівництвом рекламо-
давця, результатом функціонування якої є рекламна кампанія. Система організації рекламної діяльності на тор-
говельному підприємстві має будуватись на довготривалих цілях з одночасним вирішенням поставлених на 
поточний момент тактичних завдань. Також вона повинна мати риси цілісного логічного процесу з виділенням 
ряду етапів: маркетингові дослідження (підготовчий етап); виділення цілей реклами (встановлення цілей відпо-
відно до спеціалізації та потреб підприємства); рекламні дослідження (відбір джерел інформації); прийняття 
рішення про рекламне звернення (розробка стратегії та оцінка альтернативних варіантів); тестування звернення 
на відповідність міжнародним вимогам (перевірка та коригування звернення); вибір засобів поширення реклами. 

До основних засобів реклами відповідно під час проведення рекламної кампанії для торговельних підп-
риємств відносяться: друкована реклама, реклама у пресі, реклама на радіо, реклама на телебаченні, кіно- та 
відеореклама, виставки та ярмарки, рекламні сувеніри, реклама в мережі Інтернет. Засоби реклами служать для 
передачі рекламного звернення підприємстві сприяють досягненню комунікативної мети рекламної компанії. 
Основна вимога, що пред‟являється до обраного засобу реклами, - це його ефективність: він повинен переда-
вати творчий зміст компанії відповідно до поставлених цілей комунікації.  

До основних етапів організації рекламної діяльності відносяться: розробка рекламного бюджету (фінан-
сування, формування та виконання рекламного бюджету); оцінка ефективності рекламної діяльності (вимір 
впливу реклами на обсяг продажів та інше). 

Кожен з перелічених етапів організації рекламної діяльності грає вагому роль для досягнення кінцевого 
результату. Крім того, сфера реклами постійно розвивається та використовуються інновації, тому рекламна 
діяльність – це також безперервний моніторинг новинок та творчий процес. 

Для підприємств кінцевою метою реклами є забезпечення попиту на товари або послуги, представлені 
на ринку, шляхом залучення до їх споживання максимально можливої кількості потенційних споживачів. Для 
досягнення цієї мети підприємствам необхідно установити контакт з потенційним клієнтом і представити йому 
свій товар (послугу); створити у разі потреби образ товару або послуги та сформувати попит на нього; заохотити 
та переконати потенційного покупця придбати пропонований товар, що пропонується. 

Отже, рекламна діяльність є ключовим фактором у процесі розвитку і успішності діяльності підприємства. 
У сучасних умовах саме рекламна діяльність відіграє ключову роль, оскільки вона впливає на репутацію та рі-
вень популярності підприємства. 

Єременко О. С. 
Філія Класичного приватного університету 
наук. кер. – к.е.н. Кабанова О. О. 

ОМНІКАНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ДИЛЕРСЬКИХ ПРОДАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИХ БРЕНДІВ 

Омніканальний підхід – явище, порівняно нове для української практики маркетингу. Омніканальность 
має на увазі інтеграцію всіх каналів комунікації в єдину і органічну систему для створення умов безперервного 
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взаємодії компанії зі споживачем. Основа успішного функціонування такої системи – в узгодженості роботи ком-
понентів: мобільної платформи, соціальних медіа, веб-сайту – в іншому випадку бізнес отримає звичайну мно-
гоканальность, але не більше того. Омніканальний підхід стає виграшним за рахунок об‟єднання всіх можливих 
способів, що забезпечують клієнту зручність взаємодії з компанією, без зайвого дублювання опцій або тимчасо-
вих витрат. Видатні технологічні досягнення, пов‟язані з цифровою екосистемою, надають величезні можливості 
для автомобільного бізнесу і дозволяють створити нові моделі отримання прибутку і підвищення залученості 
клієнтів. Багато в чому це пов‟язано з розвитком омніканального підходу, завдяки чому з‟явилося три тренда, які 
істотно вплинули на автобізнес: 

1. Великі дані і хмарні технології дозволяють зробити роботу дилерського автоцентру більш гнучкою. Від-
гуки клієнтів, історія взаємодії з сайтом і поведінка покупців (при наявності відповідних технологій і кваліфікова-
ної підтримки) можуть стати одним з найважливіших джерел даних. 

2. Зв‟язок з клієнтом. Покупці автомобілів можуть отримати найактуальніші пропозиції та дізнатися їх ці-
ни, зробивши лише пару рухів пальцями. Це означає, що клієнти стають більш поінформованими і можуть ви-
бирати будь-який з безлічі способів взаємодії з дилером. 

3. Нові методи роздрібних продажів. У наші дні люди звикли до доставки додому, до персоналізованих 
сторінок і брендових магазинів. Зрозуміло, люди чекають того ж рівня і від дилерських центрів. 

Сучасний покупець автомобіля очікує безперервного взаємодії через всі канали зв‟язку з брендом. З ура-
хуванням того, що є дуже багато таких каналів, автомобільному бізнесу як ніколи необхідно навчитися правиль-
но їх використовувати і максимізувати їх потенціал залучення нових клієнтів. На це і спирається багатоканаль-
ний підхід до роботи. Якщо дилерський центр може забезпечити стабільну, високоякісну і безперервну взаємо-
дію з клієнтом через соціальні мережі, по телефону, в ході відвідин сервісу та веб-сайту компанії, то ви викорис-
товуєте омніканальний підхід. Правильно організувавши робочі процеси, можливо домогтися успіху і процвітан-
ня в умовах цифрової економіки. 

1. Брендовий досвід в шоу-румі повинен бути узгодженим Омніканальний підхід ставить особливий ак-
цент на цифрові взаємодії, проте звичайні відвідування дилерського центру досі грають важливу роль  

Досвід взаємодії з тим чи іншим брендом, отриманий клієнтом онлайн, повинен бути узгодженим і безпе-
рервним чином продовжитися і в ході відвідування дилерського центру. До важливих факторів можливо віднес-
ти гнучкий графік тест-драйвів, унікальний і мотивуючий досвід взаємодії з менеджерами дилерського центру, 
спеціальні програми навчання для співробітників. 

2. Підвищення кваліфікації співробітників відділу продажів. Омніканальний підхід марний без кваліфіко-
ваних співробітників відділу продажів.Менеджери з продажу, що працюють в сучасних дилерських центрах, по-
винні мати багатий досвід роботи з потенційними клієнтами як в цифровому, так і телефонному форматі, а та-
кож мати компетенції фінансових фахівців.Це забезпечить клієнтам більш якісний і позитивний досвід роботи з 
дилерським центром незалежно від задіяного каналу. 

3. Участь в процесі покупки. Прийнявши на озброєння технологію омніканального маркетингу і працюючи 
з потенційними клієнтами за методами безперервного маркетингу, можливо передати дані клієнтів менеджерам 
з продажу та гарантувати максимально повне використання бізнесом всіх пов‟язаних з цим можливостей. 

4. Використання цифрових робочих платформ. Для того, щоб успішно впровадити омніканальний підхід, 
потрібні відповідні технології – фактично, потрібна система, яка дозволить відділу продажів дилерського центру 
використовувати спеціальні потокові робочі процеси. Потокові робочі процеси, пов‟язані з продажем автомобі-
лів, дозволяють розмістити на ключових етапах подорожі клієнта спеціальні тригери. І тоді, коли клієнти будуть 
взаємодіяти з брендом по телефону, в соціальних мережах, безпосередньо в дилерському центрі або через 
веб-сайт, співробітники відділу продажів зможуть в дуже вдалий час зробити їм найвигіднішу пропозицію, при 
цьому керівники дилерського центру отримають відповідне повідомлення в режимі реального часу. Омніканаль-
ность стає реальністю, коли технології об‟єднують автоматизацію з потоковими робочими процесами. 

Інвестування в омніканальние технології дозволяє розвивати і покращувати клієнтський досвід, домага-
тися стабільного зростання доходів і високих показників ефективності. Але що особливо важливо, омніканаль-
ность безумовно радує клієнта і залишає позитивне враження від взаємодії з компанією. Ось чому моніторинг та 
оптимізація каналів комунікації з цільовою аудиторією залишаються важливою умовою успішності омніканаль-
ного маркетингу. 
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
ОСНОВНИМИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ 

Агропромисловий комплекс є складовою частиною економіки будь-якої країни та повинний забезпечува-
ти виробництво й переробку сільськогосподарської продукції, а також матеріально-технічне обслуговування 
даного процесу. 

Споживання продуктів харчування є фізіологічною потребою людей. Тому, здатність АПК задовольняти 
вказані потреби населення, безпосередньо впливає на продовольчу безпеку держави. Дослідженням вказаних 
проблем займались багато вітчизняних науковців, зокрема: Бойко В., Битова В., Грицюк П., Губені Ю., Немчен-
ко В., Новойтенко І., Осипова О., Піскунова О., Саблук П., Тарасюк О., Товста Т., Хорунжий М. та інші [1, 2, 4–7]. 

На рис. 1 показана щорічна динаміка забезпеченості населення України основними продуктами харчу-
вання у 2016–2018 р., в розрахунку на 1 особу. 
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Раціональні річні норми споживання визначались на основі наказу МОЗ України [3]. З рис. 1 видно, 
що станом на 2019 р. значне перевищення вказаних норм мало місце лише за споживанням картоплі, де 
даний показник становив 109,4%. 

Певна відповідність фізіологічним потребам спостерігалась за такими групами основних продуктів 
харчування, як: овочі (102,3%), яйця (97,2%), хліб (96,6%) та олія (92,3%). 

За всіма іншими видами продуктів мало місце значне відхилення від раціональних норм. Так, у спо-
живанні молока та молочних продуктів рівень задоволення потреб населення був найнижчим та протягом 
2016–2019 р. зменшився з 55,1% до 52,8%. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка забезпеченості населення України основними продуктами харчування у 2016–2018 р. 
 
Одні з найнижчих показників забезпеченості, що мали позитивну динаміку, були характерними у ви-

робництві: риби, де рівень задоволення зріс з 48,0% до 62,5%; фруктів – від 55,2% до 65,2%; м‟яса – від 
64,3% до 67,0%. Щодо цукру, він мав найгіршу динаміку забезпеченості – від 87,6% у 2016 р. до 75,8% у 
2019 р. 

Таким чином, можна констатувати, що на сьогоднішній день агропромисловий комплекс України не 
покриває потреб населення у продуктах тваринного походження. Розвиток даного виду економічної діяль-
ності дозволить стимулювати й інші сфери виробництва, від рослинництва до сільськогосподарського ма-
шинобудування та харчової промисловості. 
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СПЕЦИФІКА ПРОДУКТУ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОГО РИНКУ 

Ринок автомобілебудівної продукції України є ринком олігопольним, представленим продукцією віт-
чизняних й іноземних виробників, як первинною (новою), так і вживаною, і поділений на 3 сегменти: легкові 
автомобілі, комерційні (вантажні) автомобілі та автобуси [1] 
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Автомобіль як товарна категорія є базовим продуктом і об‟єктом просування автомобільних корпо-
рацій. 

Головною функціональною цінністю автомобіля як засобу пересування є його просторова мобіль-
ність. Споживачі пред‟являють такі вимоги, як швидкість автомобіля, комфортність їзди і т.д. Однією з ви-
значальних цінностей для цільових аудиторій в процесі вибору автомобіля є час. Інші цінності – кар‟єра, 
сім‟я, міжособистісні відносини, і т.д. – співвідносяться для споживачів саме з можливістю «економити» і 
«управляти» часом. Очевидно, що сам автомобіль, сукупність його матеріальних характеристик (якість, 
дизайн і т.д.), будучи одним з елементів маркетингу-мікс, являє собою головну продуктову комунікацію ав-
томобільних компаній з цільовим ринком до, під час і після просування продукту на ринок, і несе об‟єктивну 
інформацію про просувається на ринок товар. Автомобіль як соціально-економічний об‟єкт дає можливість 
людині відчути свою значимість в соціумі, може підвищити якість життя, комфортність пересування і рішен-
ня деяких соціально-економічних проблем. На рішення про покупку автомобіля впливають не тільки ціна і 
необхідність предмета в господарстві, а й бажання продемонструвати соціальний статус його власника – 
автомобіль часто є не тільки транспортом, а й способом соціальної самоідентифікації. Автомобіль є висо-
котехнологічним, наукомістким товаром, що вимагає участі фахівців з купівлі, експлуатації та обслугову-
ванні. [2,3] 

Автомобіль є джерелом проблем в суспільстві - він стає для людини джерелом якісно нового рівня 
витрат, створює екологічні та соціальні проблеми для суспільства, пов‟язані з ростом проблем безпеки, 
аварійності і стресових ситуацій на дорогах. Для мінімізації негативних наслідків діяльності автомобільних 
компаній використовується концепція освіченого, екологічного маркетингу. Купівля автомобіля в багатьох 
випадках розглядається споживачем і з економічного боку – це об‟єкт вкладення коштів, нове джерело ви-
трат/доходів. Особливого значення набуває «вартість володіння» автомобілем, яка складається з витрат 
на паливо, сервісне обслуговування, сплату податків і т.д. [3] 

Ідентифікатором успішності даного механізму буде продукт комунікаційних зусиль - автомобільний 
бренд. Наступним елементом в ієрархії об‟єктів просування на автомобільному ринку є модельний бренд 
автомобільної корпорації (суббренд першого рівня) – торгова марка, що ідентифікує сукупність асортимен-
тних позицій виробничого відділення автомобільної корпорації, що має відмінне від автомобільного бренду 
найменування, але просувається в рамках корпоративного бренду і володіє певним набором атрибутів , 
індивідуальністю і цінністю, що дозволяють відрізняти її в модельному ряду автомобільної корпорації. Мо-
дель автомобіля – це асортиментна позиція виробничого відділення автомобільної корпорації, що пред-
ставляє певний модельний бренд. Дилерські бренди (суббренди другого рівня) – торгові марки збутових 
відділень автомобільних корпорацій, які сприяють просуванню продукції на автомобільному ринку. [3] 

Таким чином, стосовно специфіки автомобіля як товарної категорії використовуються шість ключо-
вих показників, що впливають на споживчий вибір: надійність, економічність, естетичність, безпека, іннова-
ційність та екологічність автомобіля. [3] 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ 
СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Найбільш вразливою до змін в суспільстві і здатною до швидкого формування нових адаптаційних 
механізмів є молодь, яка становить одну четверту частину населення України. Спосіб життя молоді визна-
чає не тільки якість людського потенціалу, але і можливості майбутнього розвитку територій і країни в ці-
лому. Аналіз робіт дослідників виявив значний інтерес до проблематики способу життя та його визначення. 
Одностайності щодо даного визначення не існує. Нами було виокремлено поняття, що спосіб життя (СЖ) - 
складна система відносин людини з навколишнім середовищем, що володіє характерним набором взаємо-
діючих основних елементів: повторюваного способу життєдіяльності людини і компонентів природного, 
історичного, економічного, соціального та культурного середовища, в яких ця діяльність здійснюється. 

При дослідженні літератури, нами було виявлено, що Дмитрієва Ю. М. виділяє такі соціально-
економічні фактори формування способу життя, якими виступають економічні фактори; демографічні пока-
зники; розвиненість інфраструктури; показники здоров‟я і рівень освіти. 

Розглядаючи економічні фактори Дніпропетровської області, треба зазначити, що це регіон з потуж-
ною диверсифікованою економікою, яка забезпечує стабільне зростання валового регіонального продукту 
(ВРП) як джерела наповнення регіонального та національного бюджетів і зростання бюджету розвитку об-
ласті та територій, а також високий рівень доходів населення. Дніпропетровська область посідає друге 
місце серед двадцяти семи регіонів України за загальною чисельністю населення 3 191 562 осіб та за ВРП 
на особу 114 784 грн, і за внеском до валового внутрішнього продукту України на другому місці з показни-
ком 10,5% [2]. 

Демографічні показники регіону значно впливають на формування способу життя населення, зокре-
ма молоді. Так середня чисельність наявного населення Дніпропетровської області в січні-серпні 2020 ро-
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ці, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року знизилась приблизно на 0,93% і склала 3 166 962 осіб. 
Згідно Закону України, молоддю вважається населення віком 14-35 років, а в Дніпропетровській області 
молоді проживає 861 845 осіб, і показники свідчать про постійне її скорочення. Головною причиною такого 
скорочення, на нашу думку, є виїзд молоді регіону за кордон. 

Фактори міграційної рухливості молоді є досить складними і різноманітними, однак, в більшості ви-
падків, основними причинами є демографічні, соціальні та економічні (низькі заробітки, відсутність роботи, 
неможливість реалізувати свої здібності, незадоволеність побутовими умовами) [1]. 

Призупинити скорочення молоді у регіоні, як і в усій Україні, можливо за рахунок створення нових 
робочих місць з достойною оплатою праці, гідних умов праці, можливості відкриття власного бізнесу, нор-
мальних умов кредитування, доступності іпотеки.  
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ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ 

На рівні виробничого підприємства властивість його стійкості інтерпретується різними способами. 
Але, як правило, багато фахівців стійкість підприємства безпосередньо пов‟язують тільки з його фінансо-
вим станом, тобто стійкість підприємства – це такий фінансовий стан підприємства, при якому господарсь-
ка діяльність забезпечує виконання всіх його зобов‟язань перед працівниками, іншими організаціями та 
державою. 

У свою чергу фінансова стійкість підприємства визначається як характеристика рівня ризику діяль-
ності підприємства [1] з точки зору ймовірності його банкрутства, збалансованості або перевищення дохо-
дів над витратами, а коефіцієнт фінансової стійкості показує частку активів компанії, що фінансуються за 
рахунок власного капіталу. 

Асоціація стійкості підприємства тільки з його фінансовим станом, як це найчастіше інтерпретується 
в економічному аналізі (при розрахунку статичного коефіцієнта фінансової стійкості як відносини частки 
активів підприємства, що фінансуються за рахунок власного капіталу, до величини всіх активів), представ-
ляється обмеженою, оскільки при цьому не враховуються інші ключові чинники ефективного функціонуван-
ня виробничої системи, найважливішими з яких є виробничо-технологічний потенціал підприємства і його 
здатність до продовження виконання своєї основної функції - робити затребувану споживачем продукцію. 
Разом з тим під час банкрутства підприємства стан його виробничого потенціалу обліку не підлягає. 

Зношений виробничий апарат, застарілі технології, нечутливий до нововведень людський капітал 
завжди тягнуть за собою ослаблення стійкості підприємства, оскільки при цьому порушуються його функці-
ональні властивості. Тому не менш важливою є зв‟язок стійкості підприємства не тільки з фінансовим ста-
новищем, а й з його виробничо-технологічними параметрами, з їх динамікою, тобто зі станом процесу відт-
ворення і його адаптивними здібностями реагувати на зміни кон‟юнктури і технологічні досягнення [2]. 

Отже, до поняття стійкості підприємства як виробничої системи виправданий більш зважений, ком-
плексний підхід, що враховує не тільки фінансову, а й інші сторони його соціально-економічного стану, що 
змінюються в процесі тривалої еволюції господарських відносин. 

Фінансово-економічна стійкість підприємства характеризується системою спеціально підібраних 
економічних показників його діяльності, значення і діапазон зміни яких в умовах прояву збурень внутріш-
нього або зовнішнього середовища підприємства, що не порушують його виробничої функції, прийняті но-
рмативними, а будь-яке порушення встановлених меж розглядається як прояв чинників, що перешкоджа-
ють ефективному господарюванню та розвитку підприємства. 

Сутність стійкості діяльності підприємства полягає в його здатності адаптуватися до змін зовнішніх і 
внутрішніх умов і протистояти цим змінам таким чином, щоб підтримувалася стійко-рівноважна динаміка 
функціонування підприємства відповідно до поставлених перед ним поточними і перспективними цілями і 
завданнями. 

Дослідити проблему стійкості системи має сенс тільки в разі її знаходження в стані рівноваги або 
наявності здатності швидко приходити в рівновагу, а це відбувається тоді і до тих пір, коли і поки залиша-
ються незмінними характеристики виробництва і ринку - функції корисності, технології, доходи, запаси ре-
сурсів. 

Насправді ж вони безперервно змінюються, тобто стійкість системи, що розвивається є таким же ха-
рактерним її властивістю, як і нестійкість (втрата стійкості); руйнування однієї структури та створення іншої 
стійкої структури. Наслідком цієї властивості є те, що гіперстійка система не здатна до саморозвитку, якщо 
всі відхилення від рівноважного стану нівелюються. Виходить, що для переходу в якісно новий стан систе-
ма повинна на якийсь час не тільки втратити стійкість, але і придбати здатність незворотності в стару зруй-
новану структуру [3]. 

Завдання ефективного управління як раз в тому й полягає, щоб не тільки вміти передбачати, яким 
буде нове рівновагу при тих чи інших варіаціях характеристичних параметрів, а й впевнено вести систему в 
цей новий стан стійкої рівноваги [4–9]. Особливо важливо і складно вміти це робити в умовах ринкової еко-
номіки або кризових періодів її розвитку, коли саме ці характеристики, їх параметри найбільш розбалансо-
вані і у господарюючих суб‟єктів, і у споживачів. 

http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp
http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp
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Таким чином, основні фактори, що ослабляють можливість стабілізації роботи українських підпри-
ємств, пов‟язані, з одного боку, з низькою передбачуваністю макроекономічних показників і невідповідністю 
їх динаміки нормальним ринковим циклам, а з іншого, – з відсутністю методичного забезпечення стратегіч-
ного управління на рівні самих підприємств. Для того щоб діяльність підприємства мала високий ступень 
результативності, менеджменту слід дотримуватися стратегії, спрямованої на підвищення його фінансово-
економічної стійкості і платоспроможності. Невід‟ємною частиною стратегічного управління підприємством 
є аналіз його поточної діяльності та оцінка подальших перспектив розвитку. Господарська практика вима-
гає розвитку теорії фінансового управління, і перш за все методології оцінки фінансового стану підпри-
ємств в напрямку підвищення якості аналізу. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В yмoвaх пoсилення глoбaлiзaцiйних i iнтегрaцiйних прoцесiв, зaгoстрення кoнкyрентнoї бoрoтьби, 
зрoстaє неoбхiднiсть збереження ринкoвих пoзицiй тa yдoскoнaлення yмoв для пoдaльшoгo перспективнoгo 
рoзвиткy пiдприємств реклaмнoї гaлyзi. Стрaтегiчнo вaжливим aспектoм є нaбyття знaнь з мaркетингy й 
oвoлoдiння йoгo технoлoгiями.  

Сучасна мaркетингoвa дiяльнiсть пiдприємств реклaмнoї гaлyзi пoвиннa включaти в себе дiї, 
oрiєнтoвaнi нa реклaмoдaвцiв i спoживaчiв реклaми для зaдoвoлення їх пoтреб, a тaкoж пoстiйнoмy 
вдoскoнaленнi реклaмнoї прoдyкцiї для якiснoгo рiвня збyтy тa зaбезпечення кoнкyрентoспрoмoжнoстi. Для 
якiснoгo зaбезпечення yпрaвлiння пiдприємствaми зaстoсoвyють мaркетингoвy iнфoрмaцiйнy системy 
пiдприємств реклaмнoї гaлyзi, щo склaдaється з тaких пiдсистем: пiдсистемa внyтрiшньoї звiтнoстi 
пiдприємствa; пiдсистемa aнaлiзy мaркетингoвoї iнфoрмaцiї; пiдсистемa фoрмyвaння метoдiв i метoдoлoгiй 
дoслiджень; пiдсистемa збoрy зoвнiшньoї пoтoчнoї мaркетингoвoї iнфoрмaцiї.  

Для дoсягнення стрaтегiчнoї мети фyнкцioнyвaння пiдприємств реклaмнoї гaлyзi слiд придiляти 
oсoбливy yвaгy oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoмy мехaнiзмy зaбезпечення ефективнoстi мaркетингoвoї 
дiяльнoстi пiдприємств реклaмнoї гaлyзi, який бaзyється нa взaємoдiї oргaнiзaцiйнoї тa екoнoмiчнoї 
склaдoвих тa їх елементiв, спрямoвaних нa ефективне фyнкцioнyвaння тa дoсягнення пoстaвлених цiлей. 
Системy зaхoдiв щoдo yдoскoнaлення oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзмy зaбезпечення ефективнoстi 
мaркетингoвoї дiяльнoстi слiд рoзглядaти з тoчки зoрy кoмплекснoгo пiдхoдy дo рoзрoбки мaркетингoвoї 
стрaтегiї рoзвиткy пiдприємств реклaмнoї гaлyзi тa прoведенням експертнoї oцiнки гoтoвнoстi пiдприємств 
дo реaлiзaцiї зaпрoпoнoвaнoї стрaтегiї. 

Новітні засоби реклами та загострення конкуренції на ринку інформаційних послуг, що повязано з 
поширенням новітніх технологій, великого значення набуває пошук нових засобів комунікації з споживача-
ми та підвищення ефективності існуючих засобів маркетингових комунікації. Формування комплексу комуні-
кативної політики підприємтва для підвищення конкурентоспроможності продукції має відбуватись після 
проведення детального аналізу галузі та визначення пріорітетних напрямків розвитку. Різноманітні елеме-
нти маркетингових комунікацій, що використовуються на тлі мінливих соціальних, економічних і конкурент-
них сил мають безпосередній вплив на конкурентоспроможністю продукції підприємства.  

До системи маркетингових комунікацій відносяться засоби, процеси збору і надання інформації про 
ринок, організацію продажів, про продукцію, що пропонується, тобто все, що дає змогу налагоджувати 
зв‟язки, обмінюватися інформацією, створює можливості взаєморозуміння, згоди між партнерами. Особливо 
важливим використання правильно сформованого комплексу маркетингових комунікацій стає для підприємс-
тва, що працює на ринку інформаційних послуг, а прийняття рішення про використання продукту чи здійснен-
ня купівлі здебільшого відбувається лише на основі отриманою у рекламному повідомленні інформації.  

В цілому формування системи маркетингових комунікацій на сучасному етапі розвитку інформацій-
них технологій, в умовах посилення конкуренції, стає визначальним фактором формування конкурентосп-
роможності інформаційних агенств і спонукає їх до використання інноваційних засобів комунікації з існую-
чими та потенційними клієнтами.  
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Отже, система маркетингових комунікацій фірми спрямована на інформування, переконання, нага-
дування споживачам про її товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу фірми. Фор-
мування комунікаційної політики підприємства передбачає прийняття великої кількості різноманітних рі-
шень, пов‟язаних із визначенням цільової аудиторії, вибором оптимальних засобів розповсюдження рек-
лами, створенням ефективних текстів рекламних звернень, використанням засобів комерційної пропаган-
ди, методів стимулювання збуту тощо. 

Ликов А. Ю. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.е.н., доцент Селезньова О. В. 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Основна мета кожної компанії, що функціонує всередині мінливого оточенні, полягає в скороченні 
рівня ризику і невизначеності, також в забезпеченні зосередження ресурсів у визначених пріоритетних тен-
денції формування. Місія її нездійсненна без обґрунтованого і чіткого дослідження, яке повинно встановити 
варіативні напрями розвитку компанії в зв‟язку з сценаріями формування зовнішнього середовища, а також 
дозволить визначити необхідні спроможність компанії до швидкої адаптації за різними сценаріями. Тож 
основна маркетингова мета - підібрати найкращу маркетингову стратегію для суб‟єкта господарювання, 
відштовхуючись від реальної оцінки його характеристик. 

Аналіз ринкових можливостей компанії, що представляють із себе ті тенденції роботи, які розкрива-
ються перед підприємством, відштовхуючись з сукупності обставин, в яких воно діє. При цьому в першу 
чергу передбачаються відомості про умови роботи в цільовому сегменті, отримані при минулому аналізі 
зовнішнього середовища. Одна частина отриманих даних може розкривати сприятливі можливості в цілях 
компанії, інша - протилежно, формувати для неї допоміжні проблеми і обмеження. Для ефективної марке-
тингової діяльності підприємству слід здійснювати прогнози як ймовірних проблем в перспективі, так і но-
вих можливостей. Тому на стадії стратегічного планування маркетингу зосереджується інтерес на встанов-
ленні небезпек і можливостей туристичного ринку. 

Головна мета дослідження туристичного ринку полягає у визначенні умов, за яких відбувається най-
повніше задоволення попиту населення у туристських послугах та створюються передумови для ефектив-
ного їх збуту. Відповідно першочерговою задачею вивчення ринку є оцінка фактичного співвідношення по-
питу та пропозиції на туристичні послуги, тобто кон‟юнктури ринку. Кон‟юнктура туристичного ринку форму-
ється та розвивається під впливом багатьох факторів, серед яких особливо слід виділяти економічні, полі-
тичні, соціальні, науково-технічні тощо. Найважливіша задача будь-якого дослідження кон‟юнктури полягає 
у встановленні значущості, сили впливу окремих факторів на формування кон‟юнктури, у виявленні визна-
чальних факторів у кожний окремий момент та у перспективі. 

При розгляді ринку туристичних послуг встановлюється мета не тільки визначення його стану в цей 
або інший період, а також моделювання можливого характеру його подальшого розвитку. Пристосовниць-
кий прогноз надає оцінку перспектив формування ринку і вважається основою для розробки стратегії і так-
тики діяльності компанії. Якість прогнозу обумовлюється, головним чином тим, наскільки ґрунтовно і ком-
плексно виконані обчислення статистичних даних і які методи розрахунку були застосовані. 

Основною метою функціонуючої маркетингової стратегії туристичного підприємства є зростання ча-
стки ринку в‟їзного туризму як головної ознаки ефективності діяльності компанії. При цьому управління 
компанії не керується основного принципу досягнення наданої цілі: кожен маркетинговий проект зо-
бов‟язаний залучати нових споживачів і утримувати вже наявних. Для цього необхідно чітко сформувати 
стратегію позиціонування продукту, а також підібрати цільову категорію споживачів, тобто виділити катего-
рії або сегменти ринку, споживачі якого мають належні потреби і бажання. 

Таким чином, маркетингова стратегія будь-якого підприємства повинна відповідати певним принци-
пам стратегічного планування, серед яких принцип безперервності є одним з основних. Розроблені та 
впроваджені елементи комплексу маркетингу, які у даний період є ефективними, зі зміною ситуації на рин-
ку можуть стати не виправданими і збитковими. 

Линник М. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.е.н. Бургман М. К. 

ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ:ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

Розвиток будь-якої держави пов‟язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним 
оновленням виробництва й створенням ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється інвесту-
вання, тим швидше проходить відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові 
перетворення. Тому будь-які дослідження, пов‟язані із сутністю та основними поняттями інвестиційного 
процесу, проблемами формування інвестиційного портфеля, вибором форм інвестування та методів 
управління цими процесами, є, безумовно, актуальними.  

Ринкові зміни в економіці України вимагають чіткого визначення та дієвого управління поняттями та 
категоріями, що стосуються інвестиційних відносин. В умовах недостатності внутрішніх фінансових ресур-
сів зовнішні інвестиції означають можливість використання акумульованих за рубежем коштів всередині 
країни для розвитку конкретного підприємства, що сприятиме економічному розвитку регіону та держави в 
цілому. Крім того прямі іноземні інвестиції дають можливість модернізації технологічних процесів та виго-
товленню конкурентоспроможних виробів без нарощування боргових зобов‟язань. Також вони можуть 
сприяти розвитку малого та середнього підприємництва, яке спеціалізується на обслуговуванні крупного 
бізнесу. 
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За допомогою іноземних інвестицій передаються нові знання з організації та управління виробницт-
вом. Іноземний власник чи співвласник підприємства, зацікавлений в досягненні найвищої продуктивності 
та найкращих фінансових результатів в його роботі, що сприяє використанню найпередовіших досягнень 
як в управлінні, так і в організації виробничих процесів на підприємстві. Іноземні інвестиції створюють нові 
робочі місця та зменшують рівень безробіття в регіоні та в країні. Крім того нові технології та нові методи 
організації і управління виробництвом сприяють підвищенню рівня кваліфікації як робітників так і управлін-
ців всіх рівнів.  

Досліджено основні недоліки та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні з точки зору 
одержання короткострокових ефектів інвесторами та довгострокових ефектів державою на п‟ятьох базових 
етапах розвитку іноземного інвестування. Виявлено, що протягом усього періоду здійснення іноземного 
інвестування в економіку незалежної України проблеми й недоліки, притаманні цьому процесу, були прак-
тично незмінними, а відмінності стосувалися скасування та відновлення пільгових умов залучення інозем-
них інвестицій. Основними недоліками нормативно-правового забезпечення іноземного інвестування в 
Україні на сучасному етапі розвитку, як і раніше, можна визначити: велику кількість законодавчих актів (бі-
льше 100), яка до того ж постійно збільшується, та внесення до них постійних змін та доповнень (напри-
клад, з метою регулювання здійснення національних проектів та реалізації інвестиційних проектів за прин-
ципом «єдиного вікна»);суперечливість тлумачення деяких положень нормативних документів (так, у Закон 
України «Про режим іноземного інвестування» так і не було внесено змін щодо роз‟яснення формулювання 
«згідно з чинним законодавством»); недосконалість податкового законодавства у частині обліку витрат; 
значні розбіжності у нормотворчості регіональних органів державної влади (зокрема, стосовно умов (термі-
нів, оплати, переліку необхідних документів) реєстрації та перереєстарації іноземних інвестицій); відсут-
ність дієвих механізмів державно-приватного партнерства при здійсненні інвестиційних проектів (зокрема, 
дефіцит бюджетних коштів для фінансування довгострокових проектів, невизначеність методології надан-
ня державної підтримки, невідповідність міжнародним принципам державно-приватного партнерства 
(ДПП), обмежені можливості одержання держ – гарантій для здійснення проектів ДПП на регіональному 
рівні, неможливість іноземного інвестора впливати на формування тарифів в рамках реалізації проектів 
державно-приватного партнерства, нечіткість визначення суб‟єктів, що мають право бути державними пар-
тнерами у цих проектах, неможливість участі державних та комунальних підприємств у здійсненні проектів 
на умовах ДПП). 

Мєхтієва А. Е.  
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – старший викладач Братченко Л. Є. 

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ 

Економічна політика будь-якої країни повинна бути спрямована і зосереджена на покращенні та ста-
більності життя населення. Для забезпечення стабільності треба контролювати інфляційні процеси в дер-
жаві. Проблема інфляції в Україні є актуальною, бо в останні роки масштаби інфляції різко збільшились. 
Причини виникнення інфляції, її динаміку та соціально-економічні наслідки постійно досліджуються як віт-
чизняними так і зарубіжними науковцями. 

Досліджуючи питання інфляції, визначимо її сутність, актуальність інфляційних процесів для України 
та перелік шляхів щодо її подолання. Iнфляція – надзвичайно складне соціально-економічне явище, що 
характеризується тривалим і швидким знеціненням грошей унаслідок надмірного зростання їх маси в обігу. 
Основна суть у тому, що в період інфляції відбувається стрімке зростання цін, додатковими формами її є 
тривалий дефіцит товарів і послуг та девальвація національної грошової одиниці. Інфляція має декілька 
стадій, які впливають по-різному на економічний стан держави та на зростання цін. 

Фахівці зазначають, що Україна не має досвіду подолання інфляції, тому користується теоретичними й 
практичними розробками західної економічної науки в цій сфері. Завдяки цим розробкам Україна у тяжкі часи 
(2015р. – індекс інфляції склав 143,3%) змогла приборкати інфляцію та її негативні наслідки, які могли ще біль-
ше погіршити економічний стан держави. Основним показником, за допомогою якого вимірюється інфляція в 
країні – це коефіціент споживчих цін, який характеризує загальну зміну вартості на товари і послуги у поточному 
періоді, порівняно з минулим. Аналіз інфляційних процесів в Україні в період з 2016 року по сьогодення характе-
ризується певними змінами. Так у 2016 р. за статистичними даними спостерігається зниження рівня інфляції – 
до 112,4%, тоді як у 2015 р. він складав 143,3%. У 2017р. ціни зросли на 1, 70% та індекс інфляції склав 
113,70%. У 2018р. та у 2019 р. відбувається падіння цін: відповідно на 4,20% та на 5,90%. Якщо порівняти індекс 
інфляції у вересні місяці поточного 2020р. з вереснем місяцем 2019р., то він різниться на 0,30%. Ціни в вересні 
2020р. зросли на 0,70%, а в аналогічний період 2019 р. на 1,00%. [2] 

Для стабілізації інфляційних процесів в Україні необхідно використовувати комплексні заходи антиі-
нфляційного регулювання, такі як: розробка та втілення в життя комплексних державних програм розвитку 
економіки, а саме: активний продаж цінних паперів і реанімація цього ринку в Україні; здійснення Центра-
льним банком України регулювання загальної маси грошей в обігу; більш ретельний контроль над процен-
тними ставками комерційних банків; державне регулювання зовнішньою торгівлею та операціями з інозем-
ним капіталом і валютним курсом. 

Ці заходи сприятимуть зменшенню інфляційних наслідків від збільшення заробітної плати, степен-
дій, субсидій та пенсій.  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

В сучасності головним поняттям виступає конкуренція, яка є основою ринкових відносин. Та вже до-
статньо існує наукових поглядів щодо дослідження визначення цього значення, а також узагальнюються 
наукові підходи і до того, як саме підвищується рівень конкурентоспроможності на різних ступенях економі-
ки країни. 

Актуальним є те, саме в яких умовах глобалізаційних процесів вивчається значення конкуренції та 
досліджується концепція підвищення ступеню конкурентоспроможності на рівні як національної, так і між-
народної економіки в цілому. 

Вивченням поняття конкуренції та проблеми підвищення рівня конкурентоспроможності займалися 
такі розробники-економісти, як: Д. Рікардо, А. Сміт, Й. Шумпетер, Г. Азоєв та інші. 

Провідною метою даного дослідження є визначення сутності понять «конкуренція», «конкурентосп-
роможність», «глобалізація», а також розгляд основних стратегій даної проблеми. 

Представники класичної політичної економії Адам Сміт і Давид Рікардо в своїх працях розтлумачи-
ли, що конкуренція – це змагання заради прибутку. Трохи пізніше економіст Йозеф Шумпетер відзначив, 
що конкуренція є стимулом для мінімізації витрат і максимального наближення оплати праці до граничної 
продуктивності. В умовах ринкової економіки конкуренція завжди була важливим процесом економічних 
зв‟язків між виробниками та споживачами.  

Щодо конкурентоспроможності, то доктор економічних наук Г. Азоєв вважає, що це здатність ефек-
тивно розпоряджатися власними і позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку. Обов‟язковою 
умовою конкурентоспроможності є виробництво і випуск товарів. 

Деякі укладачі статей вважають глобалізацію процесом зростання взаємозв‟язків і взаємозалежності 
окремих країн та їх економік.  

В наш час при швидкому процесі економічного зростання, переважна кількість економічних суб‟єктів 
демонструє високий рівень ринкової конкурентоспроможності. Адже, в умовах глобалізації політики держа-
ви, відбувається перехід певних економічних процесів на глобальний рівень. Важливим є те, що головними 
чинниками, які посилюють конкурентоспроможність в умовах глобалізації є інформаційна складова. 

Отже, конкурентоспроможність в умовах глобалізації політики держави, досягає високого рівня роз-
витку і має значний вплив на модифікацію структури світових економічних відносин. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В сучасних умовах функціонування з метою успішного розвитку кожне підприємство намагається 
виробити оптимальну стратегію захоплення ринку та конкурентної боротьби. Ці завдання нелегкі, а їх вирі-
шання неможливе без повного дослідження ринку, належного планування та ціноутворення, організації 
комплексу маркетингових комунікацій. Отже, потреба запровадження системи управління маркетингом у 
вітчизняних підприємствах є надзвичайно актуальною та значущою. 

Організація маркетингового управління передбачає глибоке обґрунтування планування асортименту ви-
робництва продукції та збуту, збір інформації, дослідження й аналіз ринків, формування цін, налагодження рек-
лами, товароруху, збутових операцій тощо. Важливість управління маркетингом полягає в тому, що воно органі-
чно впливає на зниження собівартості продукції, підвищення її якості, відповідності нормативами. 

Управління підприємством як цілісність включає в себе управління різними аспектами його діяльно-
сті. Управління маркетингом є складним процесом, який охоплює функції, пов‟язані з ринком, потребами 
клієнтів, доставкою товарів, їх цінами, комунікацію зі споживачами тощо. Управління маркетингом перед-
бачає вивчення нужд і потреб покупців, розподіл ринку на сегменти, виявлення найбільш перспективних із 
них, створення у відповідності до них сегментів окремих товарів та відповідної упаковки. 

В сучасних умовах управління маркетингом являє собою організований процес реалізації опрацьо-
ваних планів і інших маркетингових концепцій в реальних умовах діяльності підприємства. Він включає 
планування, організацію, реалізацію на практиці та контроль за проведенням заходів, розрахованих на 
встановлення, зміцнення та підтримку вигідних обмінів з цільовими споживачами з певною метою (одер-
жання прибутку, зростання обсягів збуту, розширення частки ринку тощо). 

Ґрунтуючись на наведених визначеннях і відповідного до нашого розуміння, маркетингове управлін-
ня – це процес, який базується на принципах управління; включає сукупність функцій управління; виробляє 
ідеї, товари і послуги як основні категорії; ґрунтується на ключовому ринковому понятті – обміні; за основне 
завдання має досягнення задоволення всіма сторонами обміну. 

Управління маркетинговою діяльністю спрямовується на вирішення завдання впливу на рівень, ча-
сові рамки і структуру попиту таким чином, щоб організація досягла певної мети. За суттю, маркетингове 
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управління частково є управлінням попитом. Відповідно до цього маркетингове управління включає такі 
основні функції: аналіз, планування (в тому числі програмування і прогнозування), організацію, мотивацію, 
реалізацію, контроль. 

В цілому процес управління маркетингом складається з наступних етапів: аналіз ринкових можливо-
стей; вибір цільових ринків; розробка комплексу маркетингу; втілення в життя маркетингових заходів. Ро-
бота з аналізу ринкових можливостей, відбору цільових ринків, розробці комплексу маркетингу та його ре-
алізації потребує наявності допоміжних систем управління маркетингом. Фірма повинна мати системи мар-
кетингової інформації, планування маркетингу, організації служби маркетингу та маркетингового контролю. 

Будь-яка фірма повинна дивитися вперед, щоб усвідомлювати, куди вона хоче йти та яким шляхом 
досягти поставленої мети. Таким чином, фірма використовує одночасно дві системи: систему стратегічного 
планування і систему планування маркетингу. Також дуже важливо звернути увагу на те, що при втіленні в 
життя планів маркетингу фірма зустрінеться з рядом несподіванок. Фірмі необхідно контролювати заходи, 
щоб бути впевненою в кінцевому досягненні цілей маркетингу.  

Пастух І. В.,Сподобаєва А. Д. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – к.соц.н., старший викладач Комарова О. О. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

В умовах існуючих економічних та політичних труднощів особливо важливим є розвиток малого біз-
несу. Адже темп приросту нових робочих сил, структура валового національного продукту та економічний 
потенціал країни залежить від потужності малого підприємництва. Саме тому проблема пошуку перспекти-
вних шляхів підвищення ефективності малого бізнесу в економіці України потребує подальших досліджень. 

Проблемою пошуку шляхів розвитку малого бізнесу в Україні переймалася велика кількість вітчиз-
няних вчених.  

Суть та значення малого бізнесу полягає в тому, що він є провідним сектором ринкової економіки; 
основою дрібнотоварного виробництва; визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну харак-
теристику ВВП; здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового 
вибору; забезпечує насичення ринку споживацькими товарами та послугами повсякденного попиту, реалі-
зацію інновацій, додаткові робочі місця, має високу мобільність, раціональні форми управління; формує 
новий соціальний прошарок підприємців-власників; сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції 
[1, c. 103] 

За даними USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), головною перешкодою для по-
дальшого зростання більшість представників МСП у 2019 році називали складність законодавства, коруп-
цію та недостатній попит.  

Суттєво збільшився пріоритет такого фактору, як брак кваліфікованої робочої сили (29% порівняно з 
13% в 2015 році). З одного боку, це може означати прискорення розвитку МСП, з іншого – еміграцію квалі-
фікованих працівників (за різними оцінками, Україну покинуло 3-6 млн осіб) та невідповідність системи 
освіти вимогам ринку[2, c. 11]. 

В той же час, відповідно до результатів Індексу настроїв малого бізнесу, найбільшими перешкодами 
для бізнесу були зазначені податкове навантаження (49,6%) та високий рівень корупції (46%) [3]. 

Аналіз теоретичних джерел дозволяє стверджувати, що одним з головних шляхів розвитку економі-
ки України є розвиток малого бізнесу. На основі результатів дослідження можна дійти висновку, що основ-
ними перешкодами на шляху розвитку малого бізнесу в Україні є податкове навантаження та високий рі-
вень корупції. У держави існує об‟єктивна необхідність займатися розробкою нових програм кредитування, 
внесення відповідних змін і доповнень до чинного законодавства України, створення фондів стимулювання 
суб‟єктів малого підприємництва, забезпечення правоохоронними органами безпеки ведення малого бізне-
су. Саме завдяки розвитку малої підприємницької діяльності можна створити сприятливе середовище для 
розвитку суспільства. 
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ВПЛИВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА ВВП УКРАЇНИ 

Європа – це континент малого та середнього бізнесу. Але в Україні кількість таких компаній зростати 
вже не буде – ми досягли природньої межі. Для того, щоб невеликий бізнес став основою міцного серед-
нього класу, треба допомогти йому залишитись «на плаву», а не даремно стимулювати появу нових ком-
паній. Саме успішний невеликий бізнес, на думку Європи, – ознака прогресивної економіки. Втім, кількість 
таких компаній щороку зменшується, а політики перед кожними виборами обіцяють зробити все, щоб цьо-
му завадити. Бізнес, мовляв, потребує допомоги.  

Малий і середній бізнес в Україні приносить 55% валового внутрішнього продукту в економіку країни, 
при цьому якщо виділити тільки малий бізнес, то це лише 16% ВВП. Провідні економісти рахують,що зараз 
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Міністерству економічного розвитку необхідно сфокусуватися саме на малих і мікропідприємствах. В першу 
чергу треба невідкладно покращити бізнес-клімат, щоб зробити нашу продукцію більш конкурентоспромо-
жною. Малі та середні підприємства вважаються надзвичайно динамічними. Через меншу кількість форма-
льностей та погоджень він швидше реагує на вимоги ринку, оперативніше впроваджує новації, звичайно, 
якщо має на це певні бюджети. За даними Мінекономрозвитку, серед усіх підприємств України малий та 
середній бізнес складає 99,8%, там працює 79% населення. 

Малий та середній бізнес – основа економіки. Невеликі компанії мають більший обсяг реалізації, ніж 
«гіганти» економіки. Суми податків, які сплачують суб‟єкти МСБ, також більші. Невеликий бізнес створює 
значно більше робочих місць, ніж великий. Останні 15 років темпи приросту реєстрації нових компаній спо-
вільнюються. Сповільнюються і темпи ліквідації МСП. В Україні кількість суб‟єктів бізнесу на 1000 осіб при-
близно дорівнює Франції. Дерегуляція вже принесла додаткові інвестиції в економіку України. 

На жаль, в Україні крім позитивних чинників, що сприяють розвитку малого підприємництва, є й не-
гативні. Труднощі з придбанням необхідного обладнання, недостатній розвиток ринку збуту продукції, не-
захищеність працівників цих підприємств тощо. Однак ключовим є недостатність фінансових ресурсів. Під-
приємці зазначали, що порівняно з минулим роком, малому бізнесу в Україні стало складніше працювати. 
Так, 38,4% опитаних виявились незадоволеними поточним станом справ у бізнесі, тоді як 31,6% підприєм-
ців ситуація цілком влаштовує. Для порівняння: минулого року переважали позитивні настрої – 45% задо-
волених проти 26% негативно налаштованих. Повертаючись до проблем, які хвилюють бізнес, зазначимо, 
що на першому місці знаходиться високе податкове навантаження, на другому – високий рівень корупції, 
на третьому – війна на сході країни. Минулого ж року на першому місці була інфляція (цього року вона по-
сідає 4-те місце). 

Коронавірус став причиною незліченної кількості невеликих загострень у тисячах малих і середніх 
підприємств. Примусове закриття « на деякий час» багатьох непродовольчих магазинів стало наслідком до 
закриття назавжди. Дрібні підприємці зіткнулися з низкою проблем. Зрив закупок і поставок, зменшення 
обсягів продажів, нестача коштів для оплати оренди та зарплати персоналу, нерівне положення з велики-
ми корпораціями, які попри заборони продовжують працювати.  

Виходить, що саме суб‟єкти МСБ, які формують більшість надходжень до бюджету, генерують біль-
шість робочих місць (що особливо важливо в часи кризи!) та мають більший обсяг реалізації, підтримують 
економіку України. Якщо держава почне приділяти більше уваги МСБ, то економіка України зможе вийти на 
новий рівень. 

Самарський В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.е.н., доцент Селезньова О. В. 

СТРAТЕГIЯ ВИХOДУ ПIДПРИЄМСТВ НA ЗOВНIШНI РИНКИ 

Сучaснi мiжнaрoднi ринки є нaдзвичaйнo привaбливoю сферoю, якa ствoрює знaчнi перспективи 
для пiдприємств. Aле хaрaктернoю рисoю зoвнiшнiх ринкiв є жoрсткa кoнкуренцiя, тoму вихiд 
пiдприємствa нa цi рiвнi рoбoти передбaчaє висoкий рiвень упрaвлiння тa викoристaння сучaсних 
метoдiв вихoду нa зoвнiшнi ринки. Експoртнo-iмпoртнa пoлiтикa пiдприємствa пoтребує рoзрoбки 
спецiaльнoгo пiдхoду дo пiдтримaння висoкoї кoнкурентoспрoмoжнoстi вирoбленoї прoдукцiї тa 
викoристaння ефективних метoдiв мaркетингу. 

Сучaсний етaп рoзвитку свiтoвoї екoнoмiки хaрaктеризується aктивiзaцiєю глoбaлiзaцiйних прoцесiв i 
пoглибленням екoнoмiчнoї iнтегрaцiї мiж крaїнaми. Це oбумoвлює пoширення мiжнaрoдних екoнoмiчних 
вiднoсин i зрoстaння мaсштaбiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi укрaїнських прoмислoвих пiдприємств, якi 
aктивнo вихoдять нa зaрубiжнi ринки i дoлучaються дo мiжнaрoднoгo пoдiлу прaцi. У хoдi oсвoєння 
мiжнaрoднoгo екoнoмiчнoгo середoвищa пiдприємствaм дoвoдиться вирiшувaти нoвi i склaднi зaвдaння, 
пoв‟язaнi з пристoсувaнням дo незвичних iнституцiйнo-прaвoвих i пoлiтикo-екoнoмiчних умoв ведення 
бiзнесу, нoвих зaпитiв спoживaчiв й iнших учaсникiв зaрубiжних ринкiв, щo є oсoбливo aктуaльним для 
ринкiв крaїн Близькoгo Схoду.  

В умoвaх oрiєнтaцiї нa дoвгoстрoкoву присутнiсть нa ринкaх зaрубiжних крaїн результaти 
гoспoдaрськoї дiяльнoстi пiдприємств безпoсередньo зaлежaть вiд стрaтегiчних цiлей i вибoру нaукoвo 
oбґрунтoвaних спoсoбiв їх дoсягнення нa oснoвi aнaлiзу ринкoвoгo середoвищa. Вирiшення цих зaвдaнь 
вимaгaє прoведення ґрунтoвних мaркетингoвих дoслiджень стaну i oсoбливoстей рoзвитку зaрубiжних 
ринкiв, зaстoсувaння специфiчних пiдхoдiв i iнструментaрiю мaркетингoвoї дiяльнoстi для рoзрoбки i 
реaлiзaцiї oптимaльних стрaтегiй вихoду нa зoвнiшнi ринки. 

Пiдприємствa oб‟єктивнo зaцiкaвленi у вихoдi нa зoвнiшнiй ринoк для мaксимiзaцiї прибутку зa 
рaхунoк викoристaння ефекту мaсштaбу. Зoвнiшньoекoнoмiчнa дiяльнiсть мaє велику низку рiзнoмaнiтних 
угoд, якi мoжнa пoдiлити нa три oснoвнi типи: oперaцiї нaтурaльнoгo oбмiну; oперaцiї, щo передбaчaють 
учaсть прoдaвця у реaлiзaцiї тoвaрiв, якi прoпoнує пoкупець; тa oперaцiї в рaмкaх прoмислoвoгo 
спiврoбiтництвa. 

Укрaїнськi екoнoмiсти нaвoдять три oснoвнi спoсoби вихoду нa зoвнiшнi ринки: експoрт; спiльнa 
пiдприємницькa дiяльнiсть; стрaтегiя прямoгo iнвестувaння. Зaстoсoвуючи першу стрaтегiю фiрмa 
вигoтoвляє свoї тoвaри нa теритoрiї влaснoї крaїни, a пoтiм експoртує їх. Перевaги цьoгo спoсoбу тaкi: 
мiнiмaльнi змiни у тoвaрнoму aсoртиментi пiдприємствa тa йoгo структурi; мiнiмaлiзaцiя ризикiв при вхoдi нa 
ринoк тa легкiсть вихoду. 

Стрaтегiя вихoду пiдприємствa нa зoвнiшнi ринки зa рaхунoк ствoрення спiльних пiдприємств ґрун-
тується нa пoєднaннi зусиль фiрми iз ресурсaми пiдприємств крaїни-пaртнерa з метoю ствoрення 
вирoбничих тa мaркетингoвих пoтужнoстей. Iснують чoтири рiзнoвиди спiльнoї пiдприємницькoї дiяльнoстi: 
лiцензувaння; вирoбництвo зa кoнтрaктoм; пiдприємствa спiльнoгo вoлoдiння. 
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Стрaтегiя прямoгo iнвестувaння пoлягaє в тoму, щo в прoцесi ведення зoвнiшньoї тoргiвлi, з чaсoм 
пiдприємствo зaснoвує зa кoрдoнoм влaснi вирoбничi фiлiї для вигoтoвлення тoвaрiв ЗЕД. Дaну стрaтегiю 
не кoректнo рoзглядaти в якoстi стрaтегiї вихoду нa зoвнiшнi ринки, oскiльки вoнa мaє бiльш ширшi 
стрaтегiчнi цiлi. 

Пiсля вибoру стрaтегiї фiрмoю, її реaлiзaцiї aбo внaслiдoк прийнятoгo рiшення змiни стрaтегiчних 
нaпрямкiв неoбхiднo прoвести її oцiнку. Вoнa здiйснюється у виглядi aнaлiзу тoгo, як врaхoвaнi фaктoри при 
її фoрмувaннi. Результaти oцiнки дoзвoляють визнaчити, чи приведе вибрaнa стрaтегiя дo дoсягнення 
фiрмoю свoїх цiлей чи нi. Oтже, зaдaчa пiдприємствa oбрaти oптимaльну стрaтегiю прoникнення нa 
зoвнiшнiй ринoк, oбрaвши тoй тип стрaтегiї, який нaйбiльш ефективнo дoзвoлить реaлiзувaти пoстaвленi 
фiрмoю зaвдaння. 

Семенко О. В. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – старший викладач Братченко Л. Є. 

ТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ 

У сучасному світі майже всі країни стикаються з проблемою тінізації економічних процесів. Форму-
вання тіньової економіки призвело до різкого зниження ефективності державної політики, ускладнень, а 
іноді й до неможливості регулювання економіки ринковими способами з використанням інструментів гро-
шово-кредитної й фіскальної політики, підриву довіри до уряду, розшарування населення та уповільнення 
реформ. Отже, проблема економічної тінізації сьогодні надзвичайно актуальна [3, с. 251]. 

Проблему існування тіньової економіки у своїх працях розглядають такі вчені як О. Барановський, 
З. Варналій, В. Зянько, О. Морицан, В. Предборський. 

Метою дослідження в даній темі є вивчення проявів тінізації економіки в умовах сьогодення. 
Тіньова економіка виникла в епоху зародження товарно-грошових відносин; її становлення 

пов‟язане із формалізацією заборон та обмежень у вигляді законодавчих норм і правил державних форм. 
Тіньова економічна діяльність – це складне явище, яке існує в будь-якому соціально-політичному середо-
вищі. Тіньова економіка є частиною державної економіки, яка не фіксується у звіті для прикриття доходів та 
ухилення від сплати податків. Отже, це практично неконтрольована компанія з виробництва, розподілу, 
обміну та споживання матеріальних благ, цінностей, послуг [1]. 

Існують різні типи тіньової економіки: неофіційна (легальні види діяльності, які характеризуються не-
зафіксованим статистикою виробництвом товарів і послуг, ухиленням від сплати податків, недотриманням 
правових норм); фіктивна (спекулятивні операції, хабарі та шахрайство, що стосуються отримання та пе-
редачі грошей); підпільна (незаконна економічна діяльність, або дозволена законом, але здійснюється лю-
дьми, які не мають на це право). 

Існує взаємозв‟язок між розвитком легальної і тіньової економіки. Зокрема, на початку 90-х років у 
країнах, де спостерігалося відносно незначне зростання легальної економіки (Польща, Латвія), тіньова 
економіка швидко зростала. Там, де швидко росла офіційна економіка, спостерігався помірний ріст неофі-
ційних форм господарювання (Іспанія, Португалія) або навіть їх скорочення (Австрія, Франція). Отже, чим 
менше приріст виробництва в офіційному секторі, тим вище підйом в нелегальному, і навпаки. 

Рівень тінізації економіки 10–12% від ВВП уважається нормальним, 20% – критичним для легальної 
економіки, 40% – катастрофічним [2, с. 49]. Тіньова економіка на прийнятному рівні має й позитивний 
ефект: відкриває нові можливості працевлаштування, причому не тільки тіньової; з‟являються нововведен-
ня, що підвищують соціальний добробут; поглинає потрясіння офіційної економіки та сприяє стабільності 
системи уцілому [3, с. 252]. 

Отже, поняття «тіньова економіка» – складне та багатогранне, яке можна розглядати з різних точок 
зору. Поширення в країнах тіньової економіки являє собою серйозну перешкоду забезпеченню сталого 
розвитку економіки. Зростання рівня тінізації економіки уповільнює процеси державотворення в країні. Для 
подолання негативних наслідків процесу тінізації та значного зниження його рівня потрібно розробити та 
впровадити низку заходів щодо протидії тінізації, які гарантуватимуть прогресивний соціально-економічний 
розвиток. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЧИННИКИ ТА ПРИНЦИПИ 

В сучасних економічних умовах проблема підвищення конкурентоспроможності є актуальною для 
підприємств усіх галузей. На сьогоднішній момент для досягнення ефективних результатів своєї роботи 
підприємствам необхідно пристосовуватися до постійно змінюваних умов, які, в свою чергу, вимагають 
розробки інноваційних концепцій розвитку підприємства і підвищення його конкурентоспроможності. Для 
розробки даних концепцій необхідно ретельне вивчення економічної категорії конкурентоспроможності, її 
особливостей і ознак. Відсутність необхідних теоретичних і практичних знань складного механізму забез-
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печення конкурентоспроможності товарів і послуг часто призводить до серйозних прорахунків при встанов-
ленні цін, що веде в ряді випадків до істотних збитків, а іноді й до банкрутства підприємств. 

В умовах нестабільної економіки на даний момент простежується надмірне підвищення цін на ту чи 
іншу продукцію, кожен виробник, продавець і зокрема сам товар, змушений вести боротьбу за переваги 
споживача. У цій ситуації переваги будь-якого споживача віддається товару, який, буде як найбільш досту-
пний як за вартістю, так і за якістю який на даний момент повністю і буде визначатися, як конкурентоспро-
можний. 

Конкурентоспроможність підприємства - сукупна числова характеристика, з її допомогою розціню-
ються досягнуті підприємством підсумкові результати її діяльності протягом конкретного періоду. Свого 
роду це система елементів, призначених для вираження числової оцінки конкретного виду потенціалу.  

Необхідно зауважити, що під поняттям конкурентоспроможність в широкому сенсі визначається кі-
лькісна та якісна характеристика показників, що визначають соціально-економічний розвиток країни, а та-
кож її потенціал подальшого зростання і поліпшення, як і вміння при суперництві конкурентів до досягнення 
персональних цілей. Але так як цілі мають тимчасову прив‟язку, то конкурентоспроможність підприємства 
буде складатися з його здатності вести успішну діяльність в умовах конкуренції протягом певного часу [3]. 

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства залежить від придбаних ним деяких переваг, 
при порівнянні їх з основними, діючими конкурентами, а значить: економічних, інвестиційних, іміджевих, 
фінансових і ін. [2].  

Передбачаються три рівні забезпечення конкурентоспроможності організації: оперативний, тактич-
ний і стратегічний [1]. 

1. Оперативний – це забезпечення конкурентоспроможності продукції. Відмінною рисою конкуренто-
спроможності в цьому випадку це показник конкурентоспроможності продукції. 

2. Тактичний – це конкурентоспроможність на тактичному рівні має загальним станом підприємства. 
Відмінною рисою є комплексний показник стану підприємства. 

3. Стратегічний – характеризує формування інвестиційної привабливості підприємства. Головною 
умовою є зростання вартості підприємства. 

Труднощі щодо повної відсутності доступу до інформації про діяльність суперників, часто показує 
керівництву підприємства неточне думку про перевагу підприємства над його конкурентами, а це може 
привести до ослаблення зусиль, які повинні забезпечувати рівень конкурентної переваги своєї фірми. 

Існують різні фактори, що впливають на рівень конкурентної боротьби підприємства. Важливе місце 
займають фактори зовнішнього середовища компанії, так як вони визначають рівень ставлення споживачів 
до самого підприємства, а також продукції і послуг, що надаються їм. 

Друга група факторів має найбільший вплив на внутрішнє середовище компанії, дозволяючи через 
них керувати конкурентоспроможністю підприємницької структури в цілому. Внутрішні чинники - це факто-
ри, що регулюють вплив на діяльність підприємства, яка, в свою чергу, може на них також впливати. 

Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства умовно можна розділити на три 
групи [4–5]: техніко-економічні, комерційні та нормативно-правові. 

Техніко-економічні чинники є: якість, продажну ціну; витрати на використання, споживання продукції 
або послуги. Багато в чому це залежить від продуктивності, витрат виробництва та ін. 

Комерційні фактори формують критерії реалізації товарів на даному ринку і включають в себе: 
кон‟юнктуру ринку, наданий сервіс, рекламу, імідж фірми. 

Нормативно-правові чинники визначають необхідність екологічної, технічної або іншої іншої безпеки 
застосування товару на конкретному ринку, але також патентно-правові вимоги [4]. 

Управління конкурентоспроможністю забезпечує сукупність заходів з методичного поліпшенню ви-
роби, безперервного пошуку нових каналів збуту, вдосконалення сервісу, пошуку нових груп покупців, рек-
лами. 

Успіх підприємства в конкурентній боротьбі за споживчий попит вимагає від підприємства розвитку 
його відмітних здібностей, які дозволять йому перемогти конкурентів [3]. Але для цього потрібно ефективне 
стратегічне планування, що полягає в створенні комплексної системи управління конкурентними перевага-
ми фірми, а також повинна ґрунтуватися на їх утримання та розвитку. 

Створення певних цінностей для своїх покупців досягається підприємством виходячи з того, як воно 
організовує і виконує окремі види діяльності. Кінцева цінність, створена підприємством, залежить від того, 
скільки споживачі готові заплатити за товари або послуги, пропоновані підприємством. 

Загальні принципи, які дають конкурентні переваги виробникам. 
1. Цілеспрямованість всіх і кожного працівника на дію. 
2. Доведення дій до кінця. 
3. Налагоджена зворотний зв‟язок між підприємством його клієнтами, що спрощує близькість підп-

риємства до клієнта. 
4. Створення невимушеної і творчої атмосфери на підприємстві. 
5. Зростання продуктивності завдяки бажанню працювати і ефективному використанню їх здібностей. 
6. Уміння твердо стояти на своєму. 
7. Простота організації, мінімум рівнів управління і службового персоналу. 
8. Уміння тримати під жорстким контролем найбільш важливі проблеми і передавати підлеглим 

менш важливі [3]. 
Взаємозалежне вирішення цих проблем і використання вище наведених принципів забезпечить під-

вищення конкурентоспроможності підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі в Україні супроводжується створенням організаційних 
структур, здатних у нових умовах ефективно виконувати функції щодо раціоналізації процесу товароруху 
та задоволення зростаючих потреб населення.  

Основним завданням торговельного підприємства є найбільш повне і оптимальне забезпечення то-
варного асортименту для здійснення торговельних операцій як з оптовими, так і з роздрібними покупцями. 
Темпи росту обсягу реалізації продукції, покращення її якості безпосередньо впливають на обсяг витрат і 
прибуток торговельного підприємства. Оскільки метою будь-якої діяльності, у тому числі і торговельної, є 
отримання прибутку, який є фінансовою базою подальшого розвитку підприємства та показником ефектив-
ності даного виду діяльності, то постає необхідність в повному та достовірному його визначенні, тобто дос-
товірному визначенні доходів та витрат, понесених підприємством на його отримання. 

Успіх господарюючого суб‟єкта багато в чому залежить від того, наскільки ефективно він зможе 
спланувати свою діяльність. Маркетингове планування дозволяє компанії найкращим чином використову-
вати ресурси, що є в неї, для досягнення поставлених цілей. Для цього необхідна організація довгостроко-
вого планування і визначення стратегічного розвитку фірми, тобто потрібно здійснювати стратегічне пла-
нування маркетингу 

Сучасне маркетингове планування є комплексною системою, що включає підсистему стратегічного 
планування та планування маркетингу. Стратегічне планування направлене на створення й підтримку 
стратегічної відповідності між цілями фірми та її маркетинговими можливостями. Як правило, воно базу-
ється на ідеї наявності у фірми кількох напрямків маркетингової діяльності, і тому його основним завдан-
ням є виділення з них найперспективніших і найпривабливіших з метою прискореного розвитку. 

Компанії, які займають ринкові ніші спеціалізуються на певному ринку, продукті чи покупцях, які 
знайшли прибутковий і безпечний сегмент. Коли ринок досягає зрілості, посилення конкуренції заставляє 
основних виробників також виходити на ці сегменти, ускладнюючи життя фірмам, що раніше займали їх. За 
таких умов компанії, які спрямовують всі свої ресурси на обслуговування тільки однієї ніші, можуть стати 
особливо вразливими. 

Як свідчить світовий досвід, ефективне управління стратегією розвитку торговельного підприємства 
на основі асортиментної політики має базуватися на: 

 постійному пошуку нових можливостей як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі підприємс-
тва, тобто пошук території для будівництва нових об‟єктів торгівлі, аналіз актуальності розширення діючих; 

 пов‟язаності з інноваціями, інтуіцією (зокрема і дій конкурентів), перспективним уявленням, що перед-
бачає необхідність прогнозування майбутніх змін у конкурентному оточенні торговельного підприємства. 

Як відзначають спеціалісти торговельних мереж, інновації, пов‟язані з впровадженням програм лояльно-
сті для клієнтів, цінова політика, якість продукції та маркетинг, можуть вплинути на ріст виторгу від 5 до 10%. 

В сучасних умовах роль підприємства на ринку змінюється: відбувається перехід торговельних підп-
риємств до активної ринкової поведінки, розробки асортиментної політики на засадах маркетингу. Отже, 
основною спонукальною причиною вказаних вище змін стали вимоги ринку - зміни в попиті і зростання со-
бівартості продукції, підвищення попиту на нові товари, відповідно зменшення на товари, що активно про-
давались у минулих періодах. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
Й КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї 
економіки - підприємства. Саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція та надаються 
необхідні послуги. На успішному підприємстві зосереджені висококваліфіковані кадри, на ньому вирішуєть-
ся питання економного витрачання ресурсів, застосування високопродуктивної техніки та технології, роз-
робляються бізнес-плани, використовується маркетинг та здійснюється ефективне управління. 

В умовах ринкової економіки виживе лише те підприємство, яке найбільш розумно й компетентне 
визначить потреби ринку, створить і організує виробництво продукції, яка користується попитом, а також 
забезпечить високим доходом висококваліфікованих працівників. 

Якість як економічна категорія - це суспільна оцінка, що характеризує ступінь задоволення потреб у 
конкретних умовах споживання тієї сукупності властивостей, що явно виражені або потенційно закладені в 
товарі. Оцінка якості продукції характеризується рівнем її конкурентоспроможносты, а конкурентоспромож-
ність характеризує властивість об‟єкта задовольняти певну конкретну потребу в порівнянні з аналогічними 
об‟єктами даного ринку. 
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Для забезпечення належної якості у процесі проектування, виготовлення і використання нових ви-
робів у виробничо-господарській діяльності підприємства важливо застосовувати певну систему показни-
ків, що дасть можливість визначити і контролювати рівень якості усіх видів продукції. Для отримання порів-
няльних характеристик якості поряд з абсолютним визначають відносний рівень якості окремих видів про-
дукції, що виробляється (проектується), порівнюючи її показники з абсолютними показниками якості най-
кращих вітчизняних та зарубіжних аналогів. Проте рівень якості продукції під впливом науково-технічного 
прогресу і вимог споживачів має постійно зростати. Тому виникає необхідність визначення перспективного 
рівня якості, який враховує пріоритетні напрями і темпи розвитку науки й техніки.  

Необхідність поліпшення якості продукції в сучасних умовах диктується такими обставинами, як: потреби 
науково-технічного прогресу; зміна споживчих запитів населення; нестача або обмеженість природних ресурсів; 
підвищення значення матеріального стимулювання в ринкових умовах; розвиток зовнішньої торгівлі. 

Значення підвищення якості продукції полягає в тому, що недостатній рівень якості має негативні 
економічні, соціальні та екологічні наслідки. Економічні наслідки полягають у втратах матеріальних і трудо-
вих ресурсів, затрачених на виготовлення, транспортування і збереження недоброякісної продукції; додат-
кові витрати на ремонт техніки; втрати у виробничій інфраструктурі (дороги, сховища, комунікації) тощо. 
Соціальні наслідки проявляються у зниженні темпів росту добробуту населення, падінні престижу вітчиз-
няних товарів, зменшенні прибутків підприємств. Екологічні наслідки- це додаткові втрати на очищення 
земельних ресурсів, водного і повітряного басейнів, на оздоровлення населення, втрати продуктивності 
сільськогосподарського виробництва через складну екологічну ситуацію. 

Таким чином, соціально-економічне значення підвищення якості й конкурентоспроможності продукції 
полягає в тім, що заходи такого спрямування сприяють формуванню ефективнішої системи господарюван-
ня за умови ринкових відносин. На рівень якості й конкурентоспроможності продукції впливає багато різно-
планових чинників, а досягти необхідного рівня якості та конкурентоспроможності реалізовуваних на відпо-
відних ринках товарів можна різними способами, скоординованими в часі і просторі. 

Щур К. К. 
Криворізький державний педагогічний університет 

наук. кер. – старший викладач Братченко Л. Є. 

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ШОК ВИКЛИКАНИЙ ПРОБЛЕМАМИ КАРАНТИНУ 

На сьогоднішній день питання пов‟язані з економікою під час карантину та після нього набувають 
глобального значення для всього світу, оскільки кількість нових захворювань зростає та становить на 
31.10.2020 395 тисяч (46,2 міліонна в світі). Через таке швидке зростання вводиться карантин та значно 
зменшується імпорт та експорт як товарів так і послуг. Як зазначав економіст Юхименко С. С, в період ка-
рантину за попередніми даними НБУ, імпорт товарів у квітні 2020 р. впав на 29,8% порівняно із квітнем 
2019 р, а експорт товарів порівняно із травнем 2019 р. скоротився на 24,7%,. Така ситуація спостерігається 
і з послугами, що виявилося навіть більш масштабнішим, так у квітні – травні 2020 року експорт та імпорт 
послуг скорочувались, але імпорт падав набагато швидше, ніж експорт. Причиною тому є скорочення тор-
гівлі транспортними послугами (скоротився на 35,5%) та скорочення туризму через закриття кордонів. На-
томість експорт послуг, який зростав, є експорт комп‟ютерних послуг, його обсяги зросли на 12% [1]. 

На національному рівні, через карантин закриваються кінотеатри, ресторани, магазини місця скуп-
чення людей, через що звільнюють багато людей, що збільшує відсоток безробіття, люди не отримують 
коштів потрібних для товарів першої необхідності, які продовжують дорожчати. Як зазначає член Ради НБУ 
Віталій Шапран першопричиною зростання цін є постачальники продуктів підвищеного попиту, так зросли 
ціни на суповий набір від 52% до 109%[2]. 

Підсумувавши вище сказане, можна сказати, що карантин мав великий вплив не тільки на націона-
льному рівні, але й на світовому. Так пандемія мала значний вплив на послуги, надання яких вимагає фі-
зичного перетину кордону та на міжнародному рівні карантин ускладнив продаж багатьох товарів кінцевим 
споживачам. 

При аналізі різних варіантів подальшого розвитку подій при пандемії виділяють низку ризиків, які є 
гострою проблемою 2020 року: 

 ризик продовження епідемії, тоді масштаби економічних проблем матимуть суттєвий та тривалий 
вплив; 

 ризик соціальної нестабільності, соціальні заворушення, пов‟язані зі зростанням безробіття та 
зниженням соціальних стандартів, та занадто жорсткими протиепідемічними діями влади; 

 ризик загострення торговельних відносин . 
Для подолання проблем в період пандемії та пов‟язаних з нею карантинних заходів необхідно: 

 зберігати спокій та дотримуватися карантинних меж, частіше залишатися вдома – це зараз озна-
чає «не ризикувати своїм здоров‟ям», намагаючись працювати дистанційно; 

 в цей час треба найбільше всього фінансувати медицину та надавати допомогу людям постраж-
далим від карантину, в тому числі і тим хто не має змогу працювати дистанційно через відсутність 
комп‟ютера та інтернету; 

 розширити сфери зайнятості, розробляючи проекти можливої дистанційної праці. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ 
І ПРАВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

Андрейко С. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Грозовський І. М. 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО НОВОГО ЧАСУ 

Поштовх до становлення так званого класичного міжнародного права Нового часу дали дві історичні події – 
Англійська буржуазна революція (1642–1649 рр.) та підписання Вестфальського миру 1648 р. Ці події відбувалися 
на фоні переходу до капіталістичних суспільних відносин та якісного оновлення всього міжнародного права. Вест-
фальський трактат, який поклав кінець Тридцятирічній війні в Європі, сформулював цілу низку нових міжнародно-
правових принципів: політична рівновага, незалежність світської влади від духовної, рівноправність держав. Була 
також сформульована декларативна теорія визнання, передбачений механізм колективних санкцій проти агресо-
рів, мирні засоби вирішення спорів, були внесені зміни в правовий статус річок. Ця система принципів з деякими 
змінами застосовувалася до кінця Першої світової війни.  

Основними рисами міжнародного права цього періоду були наступні: війна залишається небажаним, але в 
цілому законним засобом міжнародних відносин; договір поступово стає домінуючим джерелом міжнародного пра-
ва; починається інституціоналізація міжнародно-правових відносин за допомогою конгресів і конференцій, а із се-
редини XІХ ст. – і створенням міжнародних організацій; активний розвиток колоніалізму в явній (шляхом захоплен-
ня територій) або в завуальованій формі (за допомогою нерівноправних договорів). 

Не дивлячись на загальну демократизацію міжнародного права, воно розглядається як «міжнародне право 
цивілізованих християнських держав», а його суб‟єктами зізнаються тільки держави Європи й Північної Америки. 
На «нецивілізовані народи» Азії, Африки і Латинської Америки демократичні принципи взагалі не поширювались.  

Величезний вплив на розвиток міжнародного права справила Велика французька революція 1789 р., оскі-
льки засадами зовнішньої політики Франції проголошувалися «загальний мир і принципи справедливості», відмова 
від війн з метою завоювання. Революція замінила суверенітет монарха верховною владою нації, що мало важливе 
значення для затвердження міжнародної правосуб‟єктності держави. В практику міжнародного права увійшов пле-
бісцит. Були сформульовані нові засади права війни: допустимою була лише оборонна війна проти тиранів. При 
цьому ворогом могла бути лише держава, а не люди. Тому постала необхідність гуманізації ставлення до полоне-
них, недоторканість приватної власності, поваги прав мирного населення. Важливо також, що міжнародні договори 
розглядалися як обов‟язкові юридичні акти. Конституція США 1787 р. явно визнавала юридичну силу договорів в 
національному праві. Після поразки Наполеона Росія, Австрія та Пруссія підписали Акт про Священний союз, в 
основі якого були покладені не принципи рівноправності та самовизначення, а принцип легітимізму, за яким лише 
законна династія може займати престол. Легітимізувався принцип втручання у внутрішні справи країн. Сам меха-
нізм дії міжнародних договорів був не юридичним, а політичним. Саме міжнародне право було диспозитивним, 
тобто існував необмежений простір для відступу від його норм і принципів.  

Віденський конгрес 1814–15 р. визнав постійний нейтралітет Швейцарії, увів заборону работоргівлі, частко-
во кодифікував дипломатичне право, уточнив статус міжнародних рік. У той же час конгрес проголосив законність 
колективних інтервенцій у захист легітимізму, що існують режимів (тоді – монархій) і границь, створив для цього 
захисту Священний Союз. Паризький конгрес 1856 р. замінив принцип легітимізму на нову політичну систему - 
«Європейський концерт» як форму співробітництва держав на принципі їхньої рівноваги, визнав Туреччину рівноп-
равним суб‟єктом міжнародного права, скасував каперство, оголосив нейтралізованим Чорне море. 

Берлінський конгрес 1878 р. закріпив колективне визнання незалежності Сербії, Чорногорії й Руму-
нії, проголосив принцип неприпустимості дискримінації по релігійних ознаках у користуванні цивільними й 
політичними правами при занятті публічних посад. Берлінська конференція по розділі Африки 1884 р. 
установила нові правила т.зв. «первинної окупації» колоніальних й «нічийних» територій - окупація повинна 
бути дійсною, а не номінальною (правило ефективності), а також визнаної, хоча б і мовчазно, іншими дер-
жавами (правило нотифікації). 

Варданян В. Р. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Гороховська О. В. 

ГАЛУЗЕВІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА 

Принципи міжнародного гуманітарного права є тим елементом системи міжнародного права, який шляхом 
переносу змісту соціальних норм в область юридичних відносин здійснює логічний і смисловий зв‟язок права з 
відповідними соціальними нормами і забезпечує відповідність нормативно правових актів цілям і змісту міжнарод-
ного гуманітарного права, тим самим удосконалюючи структурну цілісність і соціальну значимість даної галузі між-
народного права. 

Чіткість і лаконічність запропонованої системи принципів міжнародного гуманітарного права може сприяти 
більш ефективному її розумінню і використанню.  

Галузевими принципами міжнародного гуманітарного права є наступні: 
1) принцип гуманності: основний принцип, що виражає загальногуманітарну спрямованість і суть мі-

жнародного гуманітарного права; визначає напрямки подальшого розвитку і кодификації міжнародного гу-
манітарного права;  
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2) принцип військової необхідності: обумовлений особливостями сфери дії міжнародного гуманітарного 
права й обов‟язками органів влади і збройних сил держав під час збройного конфлікту; допускає незаборонені між-
народним правом міри до досягнення воєнних цілей, тобто подавлення противника; розглянута як виключення, 
військова необхідність однак не виправдовує віроломства, жорстокості чи будь-яких інших дій, заборонених міжна-
родним гуманітарним правом; 

3) принцип обмеження: закріплює найважливіше положення про те, що право сторін збройного кон-
флікту вибирати методи і засоби ведення воєнних дій обмежено «вимогами людинолюбства»; встановлює 
кількісні і якісні межі застосування сили: застосовувані методи і засоби ведення воєнних дій повинні бути 
домірні (пропорційні) стосовно передбачуваної військової переваги; вимагає заборони чи обмеження за-
стосування деяких видів озброєнь, властивості яких суперечать вимогам діючого міжнародного права; з 
принципів обмеження і домірності (пропорційності) логічно випливає принцип неспричинення зайвих стра-
ждань і руйнувань; хід воєнних дій і будь-яке застосування сили суб‟єктами міжнародного гуманітарного 
права повинні бути обмежені критеріями чесності і сумлінності у виборі засобів і методів ведення війни; 
заборонено використання навколишнього середовища як засобу ведення війни чи перетворення його в 
об‟єкт нападу як такий; 

4) принцип поваги: забезпечує будь-якій особі (яка не бере участі в збройній боротьбі або яка вийшла з 
строю) мінімальних юридичних гарантій і гуманітарних умов, сформованих як принцип однакового поводження з 
учасниками збройної боротьби і заборони дискримінації; повага закріплених міжнародно-правовими нормами прав 
комбатантів, представників гуманітарних організацій, медичного і духовного персоналу, журналістів та ін.; повага 
права нейтралітету; 

5) принцип захисту: загальна гуманітарна спрямованість міжнародного гуманітарного права ставить під за-
хист міжнародного права певні категорії осіб і об‟єктів: цивільне населення й об‟єкти; жертви війни (військовополо-
нені, поранені, хворі, що потерпіли аварію корабля); медичний персонал і об‟єкти; культурні цінності й об‟єкти; ней-
тральні об‟єкти; повинне проводитися розмежування (відмінність) між комбатантами і цивільним населенням (вій-
ськовими і цивільними об‟єктами), щоб останні залишалися поза сферою воєнних дій (принцип проведення відмін-
ності); крім того, міжнародне гуманітарне право захищає права людини в період збройних конфліктів; 

6) принцип відповідальності: норми міжнародного права і міжнародного гуманітарного права передбачають 
відповідальність фізичних осіб і суб‟єктів міжнародного права (держав) за злочинне порушення положень міжнаро-
дного гуманітарного права, а також міжнародне співробітництво в даній області; вимагає необхідності існування 
міжнародних судових органів; вимагає наявності у внутрішньому законодавстві держав відповідних норм і право-
вих механізмів їх реалізації. 

Воронько А. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Грозовський І. М. 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ  

Акти тероризму, які складають за своєю суттю міжнародні злочини, наносять непоправну шкоду між-
народному правопорядку в цілому. Ця обставина вимагає консолідації зусиль цілого ряду держав в масш-
табах регіону або всього світу. Сучасне міжнародне право розробило цілий ряд міжнародних конвенцій 
універсального і регіонального характеру, які на основі чітких критеріїв встановлюють в якості предмету 
свого правового регулювання взаємне співробітництво держав у боротьбі з міжнародним тероризмом.  

Незважаючи на чисельність міжнародно-правових актів та органів, що координують боротьбу з між-
народним тероризмом, у міжнародному праві досі немає єдиної універсальної угоди, що визначає поняття 
міжнародного тероризму, його юридичну природу і відповідальність. Відсутній вичерпний перелік актів між-
народного тероризму. 

Особливості тероризму як міжнародного злочину визначаються тим, що він, не будучи безпосередньо 
пов‟язан, як правило, з діями окремих держав, завдаючи при цьому шкоду національним інтересам, посягає на 
різні аспекти мирного співіснування і співробітництва держав. 

Міжнародний аспект тероризму посилюється у зв‟язку з тим, що розширюється коло фізичних та юридичних 
осіб (наприклад, транснаціональні корпорації), чиї економічні можливості і політичні амбіції значно зросли, в той час 
як контроль над ними з боку держави помітно слабне. Відстоюючи свої інтереси, ці особи створюють новий рівень 
протистояння на міжнародній арені, в якому окреме місце займає тероризм. 

Терористичні конфлікти набувають міжцивілізаційного характеру, що виводить їх за межі національ-
но-державних інтересів. Підтримка державами терористичних рухів також засновується на таких наднаціо-
нальних категоріях, як спільність економічних інтересів, релігії, культури, етносу тощо. Треба враховувати 
багатонаціональний, політичний склад багатьох держав, різноконфесійну орієнтацію і те, що при цьому 
внутрішньодержавний тероризм також виходить з протистояння націй, етнічних, соціально-економічних 
груп, політичних рухів, конфесій і т.д. 

Каталізуючий вплив на тероризм здійснюють злочинні фактори, зміст і дієвість яких визначається, перш за 
все, у міжнародному контексті: нелегальна міграція, торгівля зброєю, наркобізнес (наркотероризм), організована 
злочинність. 

Міжнародні механізми терористичної діяльності передбачають процес пошуку і приховування фінансових 
коштів, а також озброєння і засобів технологічного тероризму, в тому числі ядерного, хімічного, бактеріологічного і 
кібертероризму, оскільки можливостями у вказаних сферах володіє обмежене коло держав. Спрямованість дій 
терористів все більше визначається зацікавленістю в об‟єктах, що мають міжнародний статус або значення.  

Злочини міжнародного тероризму повинні зайняти певне місце в системі міжнародного кримінально-
го права – ефективна боротьба з ними може вестись не тільки за допомогою спеціального антитерористи-
чного конвенційного механізму, але і на основі Римського Статуту Міжнародного кримінального суду. Доці-
льним було б включення злочину міжнародного тероризму до Статуту Міжнародного кримінального суду, 
що, в свою чергу, передбачатиме індивідуальну відповідальність за терористичну діяльність. 
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Всеохоплююча конвенція по боротьбі з міжнародним тероризмом не може вирішити всіх проблем ефектив-
ності співробітництва держав в даній сфері. Потенційна роль цього документу скоріш зводиться до декларації, до 
того, щоб стати символом єдності міжнародної спільноти у боротьбі з міжнародним тероризмом. 

Гладких П. Г. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Гороховська О. В. 

РИМСЬКИЙ СТАТУТ МКС ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

Римський статут Міжнародного кримінального суду заснований на принципі індивідуальної кримінальної ві-
дповідальності.  

Ст. 25 встановлює, що Суд володіє юрисдикцією відносно фізичних осіб. Особа, яка скоїла злочин, що під-
падає під юрисдикцію Суду, несе індивідуальну відповідальність і підлягає покаранню відповідно до Статуту. 

В ході розробки Статуту висловлювалися різні точки зору щодо розширення юрисдикції Суду на юридичних 
осіб. Було очевидне, проте, що держави не входять в цю категорію. 

Персональна юрисдикція Суду розповсюджується на осіб, що досягли 18-річного віку. Посадове положення 
суб‟єкта не обмежує персональну юрисдикцію. Положення Статуту застосовуються в рівній мірі до всіх осіб без 
якої б то не було відмінності на основі посадового положення. Імунітет або спеціальні процесуальні норми, які мо-
жуть бути пов‟язані з посадовим положенням особи, будь то згідно національному або міжнародному праву, не 
повинні перешкоджати здійсненню Судом його юрисдикції відносно такої особи (ст.ст. 26–27). 

Статут закріплює положення, згідно якому індивід підлягає кримінальній відповідальності і покаранню за 
злочин, що підпадає під юрисдикцію Суду, якщо ця особа:  

а) скоює такий злочин індивідуально, спільно з іншою особою або через іншу особу, незалежно від того, чи 
підлягає ця інша особа кримінальної відповідальності;  

б) наказує, підбурює або спонукає скоїти такий злочин, якщо цей злочин скоюється або якщо має місце за-
мах на цей злочин;  

в) з метою полегшити скоєння такого злочину підбурює або будь-яким іншим чином сприяє його здійсненню 
або замаху на нього, включаючи надання засобів для його здійснення;  

д) будь-яким іншим чином сприяє здійсненню або замаху на скоєння такого злочину групою осіб, що діють із 
загальною метою;  

е) відносно злочину геноциду, прямо і публічно підбурює інших до здійснення геноциду;  
ж) чинить замах на скоєння такого злочину, роблячи дію, яка є значним кроком в його здійсненні, проте зло-

чин виявляється незавершеним по обставинах, не залежних від намірів даної особи. 

Дейнега І. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Гороховська О. В. 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НА РІВНІ МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 

Міжнародні міжурядові конференції виконують у системі сучасних міжнародних відносин функції, які не мо-
жуть повною мірою здійснюватися іншими інститутами міжнародного публічного права. Перебуваючи в тісному 
зв‟язку з іншими міжнародно-правовими інститутами, особливо з інститутами міжурядових переговорів та організа-
цій, конференції мають деякi специфічнi характеристики, які дають достатні підстави для їх відокремлення і самос-
тійного дослідження в якості окремого інституту. 

Зіставлення інституту міжнародних міжурядових конференцій з такими інститутами міжнародних ві-
дносин і міжнародного права, як переговори і міжурядові організації, дозволяє зробити висновок, що вини-
кнення і розвиток кожного з них діалектично пов‟язане зі становленням інституту міжурядових конференцій: 
міжнародні конференції розвинулися з переговорів, а міжнародні міжурядові організації в свою чергу – зко-
нференцій.  

Причому кожен подальший інститут розвинувся з попереднього не безпосередньо, а через певні проміжні 
форми: міжнародні конференції розвинулися з переговорів через такі форми багатостороннього спілкування, як 
з‟їзди князів (правителів) і государів, конгреси монархів і дипломатичні конгреси; міжурядові організації розвинули-
ся з міжурядових конференцій через таку проміжну форму міжнародного спілкування, як міжнародні адміністрати-
вні союзи. 

Практика використання інституту міжурядових конференцій виробила певні прийоми регулювання як внут-
рішніх, так і зовнішніх інформаційних потоків конференціальної системи. Прикладом такого регулювання стосовно 
внутрішніх потокiв можна вважати прийняті на конференціях правила процедури. 

Механізм формування правил процедури міжнародних міжурядових конференцій (їх розробка, при-
йняття рішення щодо способу утвердження та саме твердження) залежить від держав-учасниць конферен-
ції, а не від інших суб‟єктів міжнародного права, будь то держави, що не беруть участь в роботі даної кон-
ференції, або міжурядові організації, навіть у тому випадку, якщо дана конференція скликається за їх ініці-
ативою або під їх егідою. 

Що стосується скликання міжнародних конференцій, то в процесі узгоджуються: порядок денний, склад, а 
також час і місце її проведення.  

Делегації держав на конференції є основними компонентами конференціальної системи, оскільки, по-
перше, всі рішення по суті приймаються саме делегаціями шляхом узгодження воль держав, якi вони представля-
ють, а по-друге, поява інших компонентів залежить від їхнього волевиявлення.  

І від того, наскільки успішним буде цей процес, залежить, чи будуть взагалі прийняті рішення по суті, і якщо 
так, то якими будуть ці рішення, тобто чи будуть вони відповідати меті скликання конференції. 

Найбільш типовими з прийнятих міжурядовими конференціями актів є: міжнародні договори (конвенції), ре-
золюції та заключні акти. 
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Нерідко конференції завершуються лише прийняттям текстів відповідних договорів (конвенцій), що не ро-
бить їх обов‟язковими для держав-учасниць. Для завершення процесу нормотворення в цих випадках необхідно 
додаткове волевиявлення держав, якi брали участь у конференції. 

Прийняті міжурядовими конференціями резолюції незалежно від адресата мають рекомендаційний 
характер.  

Разом з тим вони можуть використовуватися при розробці відповідних міжнародних договорів (конвенцій), а 
також як засіб констатації або тлумачення діючих норм міжнародного права.  

Положення прийнятих конференціями резолюцій можуть отримати обов‟язкову силу в результаті процесу 
створення норми міжнародного права шляхом звичаю. 

Джабаров Р. А. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Гороховська О. В. 

ПЕРЕГОВОРИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 

Найбільш поширена форма проведення переговорів – міжнародні конференції, хоча називатися вони мо-
жуть по-різному: зустріч, нарада, конгрес та інші.  

В минулому конференції скликалися для підбиття підсумків при завершенні тривалих збройних конфліктів. 
Учасники багатосторонніх переговорів можуть групуватися в коаліції, які виступають з єдиних позицій, хоча це і не 
виключає певних розбіжностей між ними. 

На відміну від переговорів, які ведуться в рамках співпраці, він, по-перше, накладає на учасників особливу 
відповідальність за прийняті рішення, багаторазово збільшуючи ціну помилки. 

Для того щоб переговори відбулися, необхідні певні умови. 
Перш за все необхідно забезпечити так званий переговорний простір. Він передбачає збіг меж, в яких кон-

фліктуючі сторони готові вести переговори і шукати взаємоприйнятні рішення навіть за умови відходу від своїх 
початкових позицій. Але навіть тоді, коли переговорний простір є, початком переговорного процесу щодо мирного 
врегулювання міжнародного конфлікту передує підготовчий період. До початку переговорів сторони спільно, часто 
з участю посередників, повинні вирішити всі організаційні питання. У процесі переговорів щодо врегулювання між-
народних конфліктів сторони можуть дотримуватися різних стратегій. 

Іноді при веденні переговорів сторона, яка обрала стратегію торгу, може застосувати прийом, зва-
ний «салямі». Таке образне назву цей прийом отримав тому, що його реалізація нагадує процес відрізання 
тонких шматочків від палки ковбаси: інформація про позиції, вимоги і можливі поступки подається настіль-
ки малими дозами, що в іншої сторони закінчується терпіння, і вона прагне завершити переговори швидше, 
не рахуючись з витратами. 

У складній конфліктній ситуації, коли кількість спірних питань вели і немає можливості одночасно вирішити 
їх усі, виправдано використання тактичного прийому винесення спірних питань за дужки. В такому разі на порядку 
денному залишаються питання, за якими можливо відносно швидко знайти спільне рішення. Найбільш поширений 
у практиці міжнародних переговорів прийом пакетування («пакети»), або ув‟язки. Цей прийом можна застосовувати 
і при використанні стратегії торгу, однак він більш доречний, коли реалізується стратегія партнерства та учасники 
націлені на спільний пошук взаємоприйнятного виходу з конфліктної ситуації. Такий прийом полягає у формуванні 
якогось «пакету» пропозицій, в який приблизно в рівній пропорції включені рішення, що відповідають інтересам 
обох сторін. 

Нових рис набуває поняття «переговори», адже поступово поширюється практика «мультинаправленої ди-
пломатії» (Multi-Track Diplomacy), яка передбачає співробітництво офіційних осіб – першого напряму дипломатії 
(Track-I Diplomacy) з неофіційними представниками– другим напрямом дипломатії (Track-II Diplomacy). Сьогодні 
існує такий термін як «віртуальна дипломатія» – соціальні, економічні, політичні відносини, які здійснюють-ся за 
допомогою електронних пристроїв. Застосування інформаційних технологій під час вирішення міжнародних конф-
ліктів може зіграти важливу роль. 

Жданко П. С. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Слабко С. М. 

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА – ФЕНОМЕН ЧИ РЕАЛІЯ  
(В КОНТЕКСТІ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА»)? 

Права людини в цілому є своєрідним обличчям демократії, її зовнішньою формою. Саме рівень за-
хисту прав людини в державі свідчить про стан розвитку демократичних процесів. У контексті захисту прав 
людини невід‟ємне значення має саме верховенство права, що являє собою стійке словосполучення, яке 
вже протягом тривалого часу залишається одним з фундаментальних понять, що характеризують стійкість, 
могутність і демократичність держави та суспільства; захищеність людини та громадянина в соціумі та 
державі. Відсутність правильного розуміння поняття «верховенство права» та ефективних механізмів за-
стосування цієї категорії – ось дві фундаментальні проблеми, які спіткали незалежну Українську державу, 
не дивлячись на те, що ще у 1996 р. в Основному законі проголошено Україну правовою державою (ст. 1) і 
закріплено, що людина, її життя і здоров‟я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою 
соціальною цінністю (ст. 3) 

Як відомо, ідея правової держави вперше досить чітко була сформульована у ст. 16 Декларації прав люди-
ни і громадянина 1789 року: «Будь-яке суспільство, в якому не забезпечене користування правами і не проведено 
розподіл влади, не має Конституції».  

Прикметним є те, що верховенство права досліджується зазвичай «у парі» з правовою державою. І це не-
випадково: адже такою державою нині вважається лише та, в якій панує, «верховенствує» право, – причому як 
явище позадержавне (не державно-вольове), а, так би мовити, загальносоціальне, соціально-природне. 
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Ідеал верховенства права став нині чи не найпопулярнішим у всьому світі. До нього постійно звертаються 
політичні діячі не лише Заходу, для якого верховенство права традиційно є однією з найвищих демократичних 
цінностей, а й Сходу. 

Головною перешкодою для осягнення сутності верховенства права як явища в усіх його проявах – як ідеї, 
як доктрини, як принципу, а отже – для всієї справи утвердження верховенства права в Україні загалом, виступає 
невідповідна вітчизняна юридична доктрина, яка донині такі ключові для верховенства права інституційні категорії, 
як права людини, конституція, конституціоналізм, право, держава тощо, розглядає у перевазі через доктрину 
«юридичного позитивізму», який сам по собі є відображенням і застосуванням уже минулої (з погляду сучасних 
потреб українського суспільства) наукової – і філософської, і юридичної – парадигми. 

Отже, з урахуванням різних підходів до праворозуміння, верховенство права як особливий соціальний фе-
номен – це взаємозумовлене існування і взаємоузгоджена реалізація основоположних прав та обов‟язків (тобто 
природних соціальних можливостей і необхідностей) людини, а також людських спільнот, об‟єднань й усього суспі-
льства (наведене положення стосується й «природних» прав і обов‟язків міжнародних спільнот, міжнародних 
об‟єднань та усього людства). Таким чином, для того, щоб верховенство права з неосяжного, ефемерного явища 
стало дійсністю, функціонуючою складовою української правової системи, сьогодні важливо акцентувати увагу 
законодавця й суспільства на природних правах людини. Пріоритетність природних прав людини є невід‟ємною 
складовою правової держави.  

Кизима А. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Грозовський І. М. 

ОЗНАКИ ОФШОРНИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ  

Правове визначення терміна офшорний фінансовий центр не було вироблено або запропоноване, але бу-
ли сформульовані основні ознаки, їм властиві, наприклад:  

1) максимально спрощена процедура реєстрації компанії, що утворюється. Не підлягають розголошенню 
особистості власників фірми. Розкриття їхніх імен може вимагатися лише у випадку початку розслідування за фак-
том здійснення кримінального злочину (шахрайство, незаконна торгівля зброєю, наркотиками і т.п.). Однак і в цьо-
му випадку є певні гарантії.  

Наприклад, існують системи банківських рахунків, при яких банкір не знає свого клієнта. Таким є застосову-
ваний у Японії рахунок з печаткою «натсу-ін», при користуванні якою ідентифікація вкладника виконується за до-
помогою його особистої печатки. Його аналог в Австрії – система рахунків за назвою «Ueberbrіnger Sparbucher», 
при якій використовуються спеціальні документи для видачі вкладу на пред‟явника. До того ж, банківська таємниця 
жорстко охороняється, за розголошення банківської інформації встановлюються вагомі штрафи й навіть криміна-
льна відповідальність (наприклад у Панамі до 6 років позбавлення волі). 

2) у деяких офшорних зонах можуть випускатися акції на пред‟явника зареєстрованої компанії. Це забезпе-
чує анонімність справжніх власників офшорних компаній. В офшорних зонах немає обмежень на вивіз валюти. 
Фірми можуть вільно відкривати депозити в будь-якій валюті в яких-небудь банках. Вони мають право робити й 
одержувати платежі в будь-якій валюті без жодних обмежень; 

3) більшість країн «податкового раю» не вважають кримінальним злочином порушення податкового, валю-
тного і митного законодавства.  

Від фірм, розташованих в офшорних зонах, не потрібно надання бухгалтерських звітів і податкових декла-
рацій. Єдиною формою звітності є щорічний фінансовий звіт. Зовнішні аудитори діють далеко не у всіх офшорних 
зонах. Рахунки фірм можуть бути перевірені ними тільки за рішенням власників; 

4) засновуючи офшорну компанію в одній з численних юрисдикцій, комерційні компанії реалізують своє 
право платника податків вибрати будь-які припустимі законом методи для зменшення податкових зобов‟язань, 
звільнення від митних тарифів, валютного контролю, експортних і імпортних квот; 

5) в офшорних зонах пільговий режим визначається також відсутністю валютних обмежень, мит і зборів для 
інвесторів, а також низьким рівнем статутного капіталу. Найчастіше він просто декларується, а мінімальний розмір, 
як правило, не встановлюється. 

6) процедура керування фірмою гранично спрощена.  
На підставі визначень, критеріїв, позицій, виявлених різними міжнародними організаціями, можна вивести 

наступне визначення офшорного фінансового центра.  
Офшорний фінансовий центр (офшор) – це частина території держави (або навіть вся територія держави), 

у межах якої, відповідно до застосовного національного права, реєструються компанії іноземних резидентів, яким 
надається право ведення на пільгових (податкових, адміністративних, валютних і інших) умовах торгівельних, фі-
нансових і інших комерційних операцій, а також пільгові податкові переваги, якими користуються фізичні особи з 
метою зниження податкового тягаря або для захисту власності від претензій третіх осіб. Компанія, зареєстрована в 
офшорному фінансовому центрі, найчастіше платить тільки реєстраційні збори або істотно більш низькі податки у 
порівнянні з податками поза офшорним фінансовим центром. 

Колобердянко І. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Слабко С. М. 

НОРМАТИВНЕ ТА НЕНОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ПИТАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ 

Сучасне українське суспільство, яке знаходиться у стані розвитку, належить до соціальних систем постто-
талітарного типу. На всьому протязі свого розвитку суспільство виробило різноманітну систему засобів і способів 
регламентації поводження людей. До засобів соціального регулювання відносять насамперед соціальні норми: 
правові (юридичні), моральні, корпоративні, звичаї й ін. У системі соціального регулювання найважливіша роль 
належить правовому регулюванню, під яким у вузькому змісті розуміється вплив норм права (системи правових 
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норм), інших спеціально-юридичних засобів на поводження людей і на суспільні відносини з метою їхнього упоряд-
кування і прогресивного розвитку. 

Регулювання в соціальному житті в принципі можуть виділяти у два основних види: індивідуальне (ненор-
мативне) і нормативне. Індивідуальне регулювання – впорядкування поведінки людей за допомогою разових, пер-
сональних регулюючих засобів, розв‟язання питань, що відноситься тільки до конкретного випадку і конкретних 
осіб. Нормативне регулювання – впорядкування поведінки людей за допомогою загальних правил, тобто викорис-
тання випробуваних моделей, зразків, еталонів поведінки на всі випадки даного роду, яким повинні підкорятися всі 
особи, що знаходяться в цій нормативно-регламентованій ситуації. 

Індивідуальне – це найпростіше соціальне регулювання. Воно має свої позитивні риси – дозволяє вирішу-
вати життєві проблеми з урахуванням кожної ситуації, персональних якостей осіб, характеру відносин, що виникли, 
тощо. Однак, очевидні і його значні недоліки: воно неекономне, не повністю забезпечує чітку організованість, відсу-
тня подібність рішень при застосуванні однакових норм, кожен раз проблему треба вирішувати наново.  

Поява нормативного регулювання – перший і один з найбільш значних поворотних пунктів в становленні 
соціального регулювання, що знаменує великі зміни, якісний поштовх в його розвитку. За допомогою загальних 
правил стало можливим досягнути єдиного, постійного і, разом з тим, економічного порядку в суспільних відноси-
нах, підпорядкувати поведінку людей загальним і однаковим умовам, продиктованим вимогами економіки, влади, 
ідеології, всього соціального життя. Різко знижуються можливості для панування випадку і свавілля. Тим самим 
максимально досягається головна мета соціального регулювання – упорядкування всього соціального життя, пе-
редусім придбання нею суспільної стійкості і незалежності від випадку і свавілля. 

Цікаве зауваження фахівців, що нормативне регулювання торкається області суспільної свідомості, 
зв‟язується з нею, з існуючою системою цінностей. Адже всяка норма в суспільстві – це критерій майбут-
ньої оцінки форм поведінки, думка про цінності, звернена в майбутнє і виражена в тій чи іншій формі. 

Зрозуміло, нормативне регулювання має і свої мінуси, особливо у випадках, коли воно стає знаряддям по-
літичної влади авторитарного типу, авторитарної ідеології. Проте, найефективнішим можна вважати саме норма-
тивний механізм регулювання соціальних відносин. Причому завдання норм полягає в тому, щоб підтримувати 
соціальні спільноти у цілісному, життєздатному, активно-функціональному стані, забезпечувати порядок у суспіль-
стві, насамперед, встановлювати, гарантувати, охороняти та захищати права, свободи та інтереси людини. 

Кочіашвілі А. С. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н. Семенюк І. С. 

МІЖНАРОДНИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЯК РІЗНОВИД  
МИРНОГО ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ 

Історично першим міжнародним судовим утворенням була Постійна палата міжнародного правосуддя, що 
діяла відповідно до Статуту, прийнятого Асамблеєю Ліги Націй 13 грудня 1920 р.  

Офіційно вона почала функціонувати з 1 вересня 1921 р. Палата була невід‟ємною частиною Вер-
сальської системи і діяла на правах автономного органу Ліги Націй зі всіма властивими цій організації не-
доліками. Спочатку вона складалася з 11 суддів і 4 заступників. Згодом число суддів було доведене до 15.  

Постійна палата міжнародного правосуддя фактично проіснувала близько 20 років (до лютого 1940 р.), фо-
рмально – біля 25 (до 31 січня 1946 р.), коли всі її судді подали Генеральному секретареві ООН заяви про відстав-
ку у зв‟язку зі створенням Міжнародного Суду ООН. За цей час відбулося 48 сесій Палати, причому щорічно вона 
засідала в середньому 146 днів. 

У сучасних умовах міжнародний судовий розгляд здійснюється головним чином Міжнародним Судом Орга-
нізації Об‟єднаних Націй. Міжнародний Суд діє відповідно до положень розділу XIV Статуту ООН, свого Статуту, а 
також виробленого в 1946 році Регламенту і є головним судовим органом ООН, що не виключає можливості утво-
рення інших судових органів ООН. Крім того, відповідно до міжнародних угод спеціального характеру можливо 
створення спеціальних судів. 

Місцеперебування Суду – Гаага, але це не перешкоджає йому виконувати свої функції в будь-якому іншому 
місті.  

Компетенція Суду в принципі є для сторін факультативною. В той же час у відповідності з п. 2 ст. 36 Статуту 
держави – його учасники можуть визнати юрисдикцію Міжнародного Суду для себе обов‟язковою по ряду правових 
суперечок, а саме по спорах, що торкаються:  

а) тлумачення договору;  
б) будь-якого питання міжнародного права;  
в) наявністю факту, який, якщо він буде встановлений, буде порушенням міжнародного зо-

бов‟язання;  
г) характеру і розмірів відшкодування, що належить за порушення міжнародного зобов‟язання. 
Питання про визнання для себе обов‟язковою юрисдикції Міжнародного Суду ООН по цих категоріях пра-

вових спорів кожна держава цілком вирішує самостійно і оформляє своє визнання у вигляді декларації.  
За даними ООН на 31 липня 2007 р., обов‟язкову юрисдикцію Міжнародного Суду визнали 45 держав, тобто 

набагато менше половини членів ООН.  
З держав, що визнали обов‟язкову юрисдикцію Міжнародного Суду, абсолютна їх більшість, зокрема США 

зробили це з різними застереженнями, заявами про взаємність, які вельми суттєво обмежують межі обов‟язкової 
юрисдикції, і як і раніше до послуг Міжнародного Суду вдаються украй рідко. 

За більш ніж півстолітню свою історію Міжнародний Суд виніс 31 ухвалу по спорах між державами і дав 14 
консультативних висновків. 

Таким чином, практично всі свої спори держави намагалися вирішувати і вирішували не в Суді, а за допо-
могою дипломатичних засобів мирного врегулювання. 

У деяких доктринах також широко обговорюються проекти реорганізації Міжнародного Суду ООН у бік роз-
ширення його компетенції.  
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Зміцнення довіри до Міжнародного Суду, реальне підвищення його ролі в справедливому вирішенні міжна-
родних спорів пов‟язані з усуненням невідповідності між складом Суду і реальним положенням в світі і подальши-
ми успіхами в сфері кодифікування міжнародного права. 

Кочіашвілі М. С. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н. Семенюк І. С. 

ПІДГОТОВКА ДИПЛОМАТИЧНИХ КАДРІВ СВЯТОГО ПРЕСТОЛУ 

Підготовка дипломатичних кадрів Св. Престолу здійснюється по лінії Папської церковної академії, 
заснованої в 1701 р. Климентом XI, яка спочатку називалася Академією благородних служителів церкви. 
Під цією історичною назвою Академія проіснувала до 1939 р. 

В даний час Папська церковна академія розташовується в палаці XVI ст. в центрі Вічного міста на 
площі Мінерви поблизу давньоримського Пантеону. З 1937 р. розпорядженням Пія XI Академія знаходить-
ся під патронажем кардинала-держсекретаря. Практичне керівництво Академією здійснюється прелатом-
президентом в ранзі архієпископа, якого на цей пост призначає особисто понтифік. 

Академія – один із старих учбових закладів Європи і світу, що спеціалізуються на підготовці дипло-
матичних кадрів. У Ватикані Академію зазвичай називають «школою нунціїв». Серед її випускників – п‟ять 
пап, зокрема Пій XII і Павло VI, які після закінчення Академії були її професорами. 

У своїй дипломатичній діяльності Св. Престол виходить з розуміння дипломатії, як мистецтва миро-
творчості. Павло VI так сформулював це завдання, виступаючи перед майбутніми дипломатами: «Пошук 
миру в міжнародних відносинах є головним завданням всякої дипломатичної місії, і особливо нашої дипло-
матичної місії. Це означає, по-перше, зберігати мир і відстоювати його там, де він вже є, і по-друге, встано-
влювати мир там, де він в цей час відсутній». 

Прийом в Папську церковну академію здійснює її керівництво. Рекомендації керівництву Академії 
дає єпископ, який обирає кандидатів з числа молодих священнослужителів, що подають надії, які мають 
досягнення на церковному терені, серйозні і змістовні публікації. Єпископ дає кандидатам детальну харак-
теристику, що завіряється в державному секретаріаті. 

Зрозуміло, не всі випускники Академії поступають на дипломатичну службу: вибір тих, хто представ-
лятиме Св. Престол на міжнародній арені, є компетенцією самого понтифіка. Так, в 1915 р. Бенедикт 
XV направив в Польську нунціатуру префекта ватиканської бібліотеки кардинала Акилле Ратті, що став 
згодом його наступником на папському престолі під ім‟ям Пій XI. 

Ті, хто вступають до Академії, повинні мати диплом з канонічного права, теології або інших галузей 
богослов‟я і досконало володіти двома іноземними мовами. Особи старше 30 років в Академію не прийма-
ються. До вступу до Академії учні мають бути рукопокладені в священики. Остаточний список прийнятих 
візується прелатом-президентом. До кандидатів пред‟являються особливі вимоги з урахуванням їх майбут-
ніх делікатних дипломатичних місій. Вони повинні мати такі важливі якості, як розсудливість, розвинутий 
розум і інтелектуальна зрілість. Крім того, кандидат повинен мислити ортодоксально відповідно до католи-
цької доктрини, бути безмежно відданим Св. Престолу і тату, уміти берегти таємницю, бути готовим до 
виконання будь-якого завдання церкві і проявляти вірність своїй справі. 

Через історичні обставини більшість посад в дипломатичному апараті Ватикану завжди займали 
італійці, що викликало немало докорів в тому, що ватиканська дипломатична служба «зав‟язана» на вдачі і 
інтересах однієї Італії. Протягом перших 250 років існування Академії італійці складали абсолютну біль-
шість її слухачів. З 1701 по 1951 рр. тільки третина з 1247 випускників не були італійцями. 

Виправдовуючи подібне положення справ, фахівці в сфері історії дипломатії указують, що «італійський 
ухил» був багато в чому урівноважений цілим рядом переваг, що слідують з національної однорідності кадрово-
го складу дипломатичної служби. Крім того, підготовка кадрів завжди здійснювалася під невсипущим контролем 
з боку вищих ієрархів католицької церкви. Зрештою представники самих різних національностей не те щоб по-
водилися і думали однаково, але засвоювали загальний для всіх спосіб мислення, що відкидав радикальні рі-
шення і схиляв до світобачення, що увібрало в себе багаторічний досвід католицької дипломатії. 

В даний час ситуація міняється, і слухачами Академії стають громадяни самих різних країн.  

Кошель Д. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н. Семенюк І. С. 

СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС У СФЕРІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ І ПРАВОСУДДЯ  

У грудні 1975 р. за ініціативою урядів Великої Британії та Німеччини була створена міжурядова гру-
па ТРЕВІ в складі міністрів внутрішніх справ держав-членів ЄС.  

Назва ТРЕВІ розшифровується як «міжнародний тероризм, радикалізм, екстремізм, насильство» 
(Terrorisme, Radicalisme, Extremisme, Violence Internationale).  

Спираючись на норми міжнародного права, група зайнялась першочергово протидією тероризму та 
організованій злочинності, потім її функції були розширені і розповсюджені на регулювання імміграції, візо-
ву політику, прикордонний контроль, протидію розповсюдженню наркотиків. 

До середини 80-х років країни-члени ЄС активізували свою спільну діяльність в області внутрішніх 
справ.  

Положення про співробітництво між державами-членами ЄС в сфері внутрішніх справ та правосуд-
дя були введені Маастрихтським договором про Європейський союз 1992 р.  

Після підписання Маастрихтського договору для характеристики основних сфер діяльності ЄС було 
введено поняття трьох «опор»: 
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а) перша «опора» – напрямки політики ЄС, пов‟язані з функціонуванням митного союзу та Єдиного 
внутрішнього ринку, створенням і функціонуванням економічного і валютного союзу;  

б) друга «опора» – спільна зовнішня політика та політика безпеки;  
в) третя «опора» – співпраця в сфері внутрішньої політики та юстиції. 
Під час роботи Міжурядової конференції 1996-1997 рр. був підготовлений проект Договору, який був 

схвалений у червні 1997 р. на сесії Європейської ради в Амстердамі.  
2 жовтня 1997 р. «Амстердамський договір про зміну Договору про Європейський союз, договорів, 

що засновували Європейські співтовариства, та пов‟язаних із ними актів» був остаточно схвалений голо-
вами держав та урядів країн-членів ЄС. 

Пріоритетним завданням Європейського Союзу в Амстердамському договорі було проголошено форму-
вання Європейського простору свободи, безпеки та правопорядку. Для її виконання на саміті у Відні в грудні 
1998 р. було прийнято спеціальний план дій. Віденський план дій став першим етапом реалізації ідеї «європей-
ського простору свободи, безпеки та правопорядку». Друга частина плану містить конкретні рекомендації та дії, 
які були розглянуті на позачерговому саміті ЄС у Тампере, що відбувся 15–16 жовтня 1999 р.  

Метою цього саміту було досягнення політичної згоди щодо шляхів реалізації амстердамського до-
говору, визначення стратегічних напрямків створення «європейського простору», а також конкретних за-
вдань інститутів ЄС в межах кожного напрямку. За підсумками дискусії було прийнято Висновки, що отри-
мали назву «Віхи Тампере». 

Пріоритетними сферами діяльності були визнані наступні: 
а) імміграційна політика та надання політичного притулку; 
б) створення «європейського правового простору». Учасниками саміту була визнана необхідність 

поступової конвергенції правоохоронних систем Союзу з метою надання можливості населенню країн ЄС 
звертатися до суду в будь-якій національній державі на тих же умовах, що і в своїй країні, та усунення мо-
жливості для злочинців скористатися розбіжностями національних систем правосуддя. 

в) боротьба з організованою злочинністю. Для активізації діяльності в сфері боротьби з організова-
ною злочинністю Рада ЄС постановила створити спеціальний підрозділ Євроюст (EUROJUST) в складі 
прокурорів національних держав, суддів високого рангу та офіцерів поліції – свого роду прообраз Європей-
ської генеральної прокуратури. Його завдання – координація діяльності прокуратур національних держав, а 
також розслідування в співробітництві з Європолом злочинів європейського масштабу, зокрема, пов‟язаних 
з відмиванням грошей і розповсюдженням наркотиків. 

На виконання вказаних заходів було створено Європейське поліцейське відомство (Європол) – ор-
ганізацію, що координує оперативно-пошукові дії поліції держав ЄС, збір та обмін інформацією про діяль-
ність міжнародних злочинних угруповань.  

Кошкідько Л. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Гороховська О. В. 

ДОГОВІР ПРО АНТАРКТИКУ 

На сьогодні світове співтовариство стало перед необхідністю використання Антарктики тільки в спі-
льних інтересах. З появою технічних можливостей використання ресурсів глибоководних районів морсько-
го дна, зважаючи на загальну потребу в цих ресурсах і з огляду на тенденції світового розвитку, ці райони 
були також оголошені для використання тільки на благо всього людства, згідно з концепцією загальної 
спадщини людства. 

Для вирішення проблеми вироблення міжнародного режиму Антарктики при наявності територіаль-
них домагань висувалися також інші пропозиції. Одна з них, що мала на увазі заморожування вирішення 
питання про територіальні домагання, була покладена в 1959 р. в основу Договору про Антарктику, а пізні-
ше цілої системи угод, що базуються на даному договорі. Цей договір гарантував використання Антарктики 
в мирних цілях, і, причому всіма, а не тільки обраними державами. Таким чином, держави, що уклали До-
говір, а по суті, та частина цих держав, яка запобігла реалізацію територіальних претензій, є гарантом ре-
гульованою свободи використання Антарктики світовим співтовариством.  

Договір про Антарктику з‟явився в даній ситуації тонко збалансованим компромісом. З одного боку, 
держави, які заявили територіальні претензії, пішли на міжнародне врегулювання режиму використання 
Антарктики. Але від своїх прав вони далеко не відмовилися і продовжують наполегливо нагадувати про ці 
права, на нашу думку потрібно як можливо довше намагатися пролонгувати дію Антарктичного договору, 
як гаранту безпечного і мирного використання Антарктики. 

Закладена в ст. IV Договору про Антарктику формула заморожування вирішення питання про тери-
торіальні домагання стала одним з тих положень, які зараз складають кістяк усієї системи міжнародного 
співробітництва в Антарктиці. Використовуючи цю формулу, держави - сторони Договору про Антарктику 
повільно рухалися по шляху досягнення домовленостей про взаємоприйнятні заходи регулювання все но-
вих видів діяльності в Антарктиці. Прихильники підходу до вирішення проблем Антарктики через баланс 
інтересів, вперше знайдений в ст. IV згаданого договору, вважають, що це, мабуть, єдино прийнятна аль-
тернатива конфронтації з питання про територіальні домагання. Проблема, яка виникає у зв‟язку з викори-
станням мінеральних ресурсів, полягає в тому, що така діяльність порушує питання про право власності та 
юрисдикції в безпосередньому застосуванні до конкретної території. Ця проблема, на нашу думку, може 
бути вирішена тільки шляхом домовленості, або припускає відділення права на експлуатацію і регулюван-
ня ресурсної діяльності від концепції суверенітету, або що передбачає здійснення юрисдикції таким чином, 
щоб залишалася можливість зберегти протилежні позиції з питання про суверенітет. Оскільки в будь-якому 
випадку, для рішення потрібен консенсус, така домовленість, якщо вона взагалі допустима, може бути до-
сягнута тільки в рамках системи Договору про Антарктику у вигляді конкретного удосконалення загального 
і більш широкого компромісу, що міститься в ст. IV Договору про Антарктику.  
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Маслова Т. І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Гороховська О. В. 

ОБРАННЯ СУДДІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Кількісний склад Європейського суду з прав людини визначається статтею 20 Європейської конвенції про 
захист прав людини та основних свобод, де вказано, що кількість його суддів відповідає кількості Високих Договір-
них Сторін.  

Судді обираються, за загальним правилом, строком на шість років (з можливістю переобрання) Парламе-
нтською Асамблеєю від кожної держави-учасниці більшістю поданих голосів із трьох кандидатів, висунутих відпові-
дною державою. При цьому кандидати не обов‟язково повинні мати громадянство країни, від якої вони обирають-
ся. Скажімо, протягом 1980–1998 р. суддею Європейського суду з прав людини від Ліхтенштейну був канадець 
Рональд Макдональд, з 1998 до 2006 р. від цієї країни засідав швейцарець Луціус Кафліш, потім – швейцарець 
Марк Віллігер.  

Судді повинні мати високі моральні якості, а також кваліфікацію, необхідну для призначення на високу су-
дову посаду, чи бути юристами з визнаним авторитетом. Вони засідають у ЄСПЛ особисто й не можуть упродовж 
строку своїх повноважень займатися жодною діяльністю, що є несумісною з їхньою незалежністю, безсторонністю 
або вимогами виконання посадових обов‟язків на постійній основі.  

У цьому аспекті викликає інтерес правило 7 Регламенту ЄСПЛ, яке закріплює право кожного судді ініціюва-
ти процедуру звільнення з посади іншого судді. Це дозволяє суддівському корпусу самостійно унеможливлювати 
порушення вимог несумісності у своєму колі, і є проявом демократичних відносин поміж суддями. Разом із тим, 
жоден суддя не може бути звільнений з посади, якщо рішення про його невідповідність встановленим вимогам не 
буде ухвалене іншими суддями більшістю у дві третини голосів (ст. 24 Конвенції).  

Крім того, для розгляду окремих справ можуть залучатися так звані «судді аd hос» – будь-які особи, крім по-
стійних суддів, які обираються Високими Договірними Сторонами для участі в розгляді конкретних справ. Тобто за 
відсутності судді, обраного від зацікавленої держави, чи в разі його неспроможності взяти участь у засіданні (ст.27 
Конвенції). 

З метою забезпечення повної свободи слова та незалежності суддів (як постійних суддів, так і суддів аd 
hос) під час виконання ними своїх обов‟язків вони, їхні дружини (чоловіки) та малолітні діти наділяються привілея-
ми, імунітетами та пільгами, якими користуються дипломатичні представники відповідно до норм міжнародного 
права. Судді, крім того, мають імунітет від судового процесу щодо сказаного та написаного ними, а також усіх дій, 
вчинених ними під час виконання своїх обов‟язків, який продовжує надаватися, незважаючи на те, що відповідні 
особи вже не виконують такі обов‟язки (ст. 18 Генеральної угоди про імунітети та привілеї Ради Європи; ст. 3 Шос-
того протоколу до Генеральної угоди про імунітети та привілеї Ради Європи). Утім, привілеї та імунітети надаються 
суддям не для їхньої особистої користі, а з метою забезпечення їх незалежності при виконанні ними своїх службо-
вих обов‟язків, тому Пленум Європейського суду з прав людини зобов‟язаний позбавити суддю імунітету в усіх 
випадках, коли імунітет перешкоджає відправленню правосуддя й коли він може бути скасований без шкоди для 
цілей, заради яких він був наданий.  

Відповідно до правила 5 Регламенту ЄСПЛ всі судді розташовуються в порядку старшинства за Головою, 
заступниками Голови ЄСПЛ та головами секцій за датою свого обрання, причому в разі переобрання (навіть якщо 
,це відбулося не одразу) зараховується тривалість строку, протягом якого цей суддя раніше обіймав посаду судді. 
Старшинство заступників Голови ЄСПЛ та голів секцій, обраних на посаду в один і той самий день, визначається 
за тривалістю строку, протягом якого вони виконували функції судді, а за однакової тривалості строку, протягом 
якого вони виконували функції судді, – за віком.  

Мацалік Г. П. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н. Половинкіна Р. Ю. 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА 

У сучасних умовах розвитку інтеграційних процесів існує ціла мережа міжнародних і регіональних міжуря-
дових організації, які займаються питаннями громадянства. Великий інтерес ї у сфері громадянства представляє 
діяльність та договірна практика Європейського Союзу. Новий виток інтеграції в політичних, соціальних і правових 
взаємовідносинах західноєвропейських держав був закладений Маастрихтським договором про Європейський 
Союз 1992 року, в рамках якого був зроблений безпрецедентний крок архітекторів європейської інтеграції – вве-
дення єдиного громадянства Європейського Союзу.  

Багато питань громадянства, що вимагають міжнародно-правового регулювання, в даний час знаходяться 
в процесі кодифікації. До таких належать питання громадянства в результаті правонаступництва держав і питання 
дипломатичного захисту громадян. Комісія міжнародного права ООН розробила відповідні проекти статей, на ос-
нові яких найближчим часом планується прийняття універсальних міжнародних договорів. 

Проблема міжнародно-правової регламентації питань громадянства поглиблюється корінням в гли-
боке минуле, в часи ранніх етапів становлення права як такого. Звичайно ж, про громадянство, в повному 
розумінні слова, говорити тоді не доводилося, однак соціально-політичні засади даного правового інститу-
ту були закладені вже тоді, власне, вони ж і зумовили правову сутність громадянства. У міжнародній прак-
тиці з часом виділилося кілька найпроблемніших, таких, що важко піддаються регулюванню в практиці між-
народних відносин аспектів громадянства, пов‟язаних з питаннями придбання і втрати громадянства, а 
також множинного громадянства і безгромадянства. 

У той же час нагальна потреба у вирішенні зазначених проблемних сфер в міжнародно-правової регламен-
тації громадянства дозволила державам виробити деякі правові механізми їх врегулювання – стало можливим 
говорити про формування міжнародно-правового інституту громадянства, що, однак, не зачіпало саму сутність 
політико-правового зв‟язку громадянства, як і раніше зводиться до специфічного взаємин приватної особи з конк-
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ретною державою. Даний етап формування основ міжнародно-правової регламентації громадянства охопив пері-
од з 60-х рр. XIX ст. (укладення Банкрофтових договорів) до 50-х рр. XX ст. Однак, уже в 50-х рр. XX ст. на фоні 
загальних інтеграційних процесів активна діяльність з розвитку інституту громадянства розгортається в країнах 
Європейських співтовариств. Починаючи з 1949 р., коли декларувалося єднання і приймалися конвенції з якнайш-
видшій інтеграції народів через Конвенцію про скорочення випадків багатогромадянства 1963 р., до прийняття 
Європейської конвенції про громадянство 1997 р., що є останнім словом в науці міжнародного права в галузі пи-
тань громадянства, був пророблений величезний шлях, який свідчив про нову віху в міжнародно-правовій регла-
ментації громадянства. Останнім етапом у даному напрямку, що дозволяє говорити про наділення інституту гро-
мадянства якщо не кардинально іншим, то, новим, додатковим змістом стає саме проголошення в Договорі про 
створення Європейського союзу єдиного громадянства Європейського союзу, а також включення зазначеного ін-
ституту до Конституції Європейського союзу. 

Мельниченко О. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Гороховська О. В. 

«ПЛАН КОЛОМБО» ЗІ СПІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 
І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В АЗІЇ Й ТИХОМУ ОКЕАНІ  

«План Коломбо» (The Colombo Plan for Cooperative Economic and Social Development in Asia and 
Pacific «Colombo Plan») – ця організація була утворена в 1950 р. на основі британського плану допомоги 
колишнім колоніям.  

Угоду про її заснування було підписано в столиці Шрі-Ланки м. Коломбо, звідти й назва плану.  
До організації увійшли не тільки колишні колонії Британії, а й інші в минулому залежні держави. Згодом ор-

ганізація поширилась і на деякі незалежні держави Південної Азії. 
«План Коломбо» сполучає дві групи держав: донори – Велика Британія, США, Канада, Японія, Австралія, 

Нова Зеландія; одержувачі допомоги: Індія, Пакистан, Шрі-Ланка, Афганістан, Іран, Непал, М‟янма, Мальдівська 
Республіка, Бутан, Бангладеш, Лаос, Камбоджа, Малайзія, Таїланд, Сінгапур, Папуа – Нова Гвінея, Індонезія, Фі-
ліппіни, Фіджі, Республіка Корея. Всього організація налічує 26 членів.  

Цілі «Плану Коломбо» наступні: сприяння економічній і соціальній допомозі країнам-членам Азії й Тихого 
океану; координація надання технічної і фінансової допомоги цим країнам; обговорення проблем економічного 
розвитку країн регіону. 

Організаційна структура: 
1. Консультативний комітет.; 
2. Рада «Плану Коломбо»; 
3. Бюро «Плану Коломбо». 
Консультативний комітет – вищий орган. В його функцій належить аналіз процесу розвитку в регіоні, обго-

ворення шляхів ефективного використання ресурсів, визначення основних напрямків економічної і соціальної полі-
тики організації. 

Рада «Плану Коломбо» визначає найважливіші проблеми розвитку в регіоні і готує відповідні рекомендації 
для Консультативного комітету. 

Бюро «Плану Коломбо» – адміністративно-організаційний орган. Воно здійснює науково-дослідні роботи, 
організує семінари, координує розподіл допомоги між країнами-членами. 

Функціональною особливістю «Плану Коломбо» є специфічний механізм розподілу допомоги. Спільного 
фонду допомоги немає: кожна країна-член з групи, що розвиваються, визначає свої потреби в допомозі й веде 
переговори на двосторонній основі з країною-донором. Але ці переговори здійснюються в рамках основної політи-
ки «Плану Коломбо» й координуються відповідними органами. 

Допомога за «Планом Коломбо» поділяється на такі види: 
 економічна допомога (продовольчі товари, сировина); 

 фінансова допомога (фінансування національних проектів); 
 технічна допомога (послуги, експертиза, добровольці); 

 консультації (семінари і практикуми для високопосадових керівників, удосконалення систем національ-
ної освіти). 

Михайличенко О. М. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Гороховська О. В. 

ҐЕНЕЗА РОЗВИТКУ ПРАВ ЖІНОК 

Права жінок, як і раніше, залишаються одним з найгостріших питань міжнародного права прав людини.  
За час, що минув після створення Загальної декларації прав людини, багато чого було переглянуто.  
Чи йдеться про культурний релятивізм, гуманітарне право та міжнародні військові злочини, чи розглядаєть-

ся критерій належної старанності або право на повагу до статевої ідентичності, – скрізь жіноча тема виступає як 
визначальний момент у підході до прав людини.  

Шлях до визнання прав жінок був довгим та нелегким.  
Починаючи з давніх часів, коли під правами людини розуміли права тільки чоловіків. Потім створення жіно-

чого руху і фемінізму, які сприяли невеликим, але все ж таки змінам.  
Під час Жовтневої революції жінки виборювали право обирати та бути обраними, а також право на освіту 

та працю.  
Під час Другої світової війни, у зв‟язку з відсутністю чоловічої половини населення, жінкам довелось поду-

жати важку та шкідливу працю. Але замість покращення становища жінок в суспільстві, їх почали масово звільняти, 
оскільки чоловіки повертались з фронту, а робочі місця були зайняті. Це стало одним з поштовхів до прийняття 
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міжнародних документів, що забороняють дискримінацію людей з будь-якої підстави, у тому числі і за ознакою 
статі. 

«Гендерна рівність» або рівність між чоловіками і жінками в соціальному контексті включає концепцію сво-
боди розвитку особистих можливостей чоловіків і жінок, а також свободи вибору без обмежень, обумовлених тра-
диційно встановленими гендерними ролями, стереотипами і забобонами. 

Періодом найбільш динамічних подій в міжнародному праві, пов‟язаним з даною темою, є сімдесяті 
роки ХХ ст.  

Про це свідчить те, що 1975 р. був оголошений Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародним роком жінки, а 
період з 1976 по 1985 рр. – «Десятиліттям жінки Організації Об‟єднаних Націй» під девізом: «Рівність, розвиток, 
світ».  

Що ж стосується механізму захисту прав жінок, то він досить об‟ємний. Найважливішими його складовими 
є: міжнародні документи (конвенції, декларації, договори); міжнародні організації та їх органи; практика застосуван-
ня міжнародних документів; міжнародний контроль і процедури розгляду справ. 

На сьогодні існує велика кількість міжнародних актів та конвенцій з питань захисту прав жінок. Ці міжнародні 
документи охоплюють різні сфери життя та регулюють багато життєвих питань. На жаль, деякі з них не завжди 
дотримуються, але їх наявність поліпшує становище жінок в суспільстві. 

Мірошниченко С. А. 
Класичний приватний університет 
наук.кер. – к.ю.н., доцент Слабко С. М. 

ДЕРЖАВНА ТА ІНШІ ВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЛАДИ: ЗАСАДИ СПІВВІДНОШЕННЯ  

Проблеми функціонування Української держави в останні роки свідчать, що закріплена в чинній Кон-
ституції України модель влади є неефективною для сучасного стану незалежності України, потребує певної 
зміни, орієнтованої передусім на людину, і цю задачу повинна виконати влада як системоутворюючий чин-
ник політичної системи.  

Дослідження владної проблематики потребує комплексного підходу. На сучасному етапі поняття «влада» 
має багато сенсів і різноманітних підходів до їх розуміння. Насамперед, влада є однією з фундаментальних засад 
політичного розвитку суспільства. Вона має правовий, економічний, духовно-ідеологічний характер, існує скрізь, де 
наявні будь-які стійкі об‟єднання людей, тісно пов‟язана з політичною сферою, є засобом здійснення і способом 
утвердження певної політики. 

Необхідно відзначити, що політична влада виникла раніше за владу державну і визначає реальну здатність 
соціальної групи чи індивіда виявляти свою волю. Вона є невід‟ємною складовою загального визначення влади як 
форми соціальних відносин, якій властивий всеохоплюючий характер, здатність проникати в усі сфери людської 
діяльності.  

Щодо співвідношення політичної та державної влади, то в науці існують дві точки зору з цього питання: 1) 
«політична влада» і «державна влада» – поняття тотожні, оскільки політична влада походить від держави і здійс-
нюється за її прямої або опосередкованої участі; 2) «політична влада» і «державна влада» – поняття не тотожні, 
однак усяка державна влада є політичною. 

Досліджений матеріал показує, що поняття «політична влада» ширше від поняття «державна влада»: по-
перше, політична влада виникла раніше від державної, ще в додержавну добу; по-друге, не кожна політична влада 
є владою державною (наприклад, влада партій, рухів, громадських організацій), хоча будь-яка державна влада – 
завжди політична; по-третє, державна влада специфічна: тільки вона володіє монополією на примус, правом ви-
давати закони тощо. Проте, окрім примусу, вона послуговується іншими засобами впливу: переконанням, ідеологі-
чними, економічними чинниками тощо. 

Цікавим є положення, що всяка державна влада має політичний характер, але не всяка політична влада є 
державною. Наприклад, в період двовладдя в Росії 1917 р. – влада Тимчасового уряду і влада Рад. 

Політична влада включає державну владу, владу органів самоврядування, владу партій і груп тиску, владу 
політичних лідерів, засобів масової інформації. Отже, центральною у політичній владі є влада державна. Специфі-
ка державної влади полягає в тому, що, по-перше, вона здійснюється спеціальним, відокремленим від решти сус-
пільства апаратом; по-друге, є реальною на території, на яку поширюється державний суверенітет, по-третє, воло-
діє монополією на прийняття законів, а також вжиття у разі необхідності засобів інституціалізованого примусу. При 
цьому слід додати, що політична влада може поширюватися і за межі компетенції державних органів. Скажімо, 
влада політичної опозиції або мафіозних структур може бути значно впливовішою в суспільстві, ніж офіційна дер-
жавна влада. Таким чином, державна влада – вища форма політичної влади, що спирається на спеціальний 
управлінсько-владний апарат і володіє монопольним правом на видання законів, інших розпоряджень і актів, 
обов‟язкових для всього населення. 

Співвідношення державної та публічної влади ґрунтовно дослідила С. Ковальчук. Авторка дійшла висновку, 
що, «ґрунтуючись на ст. 5 Конституції України, згідно з якою єдиним джерелом влади в Україні є народ, відповідно, 
і джерелом публічної влади визначають народ, а її складовими – державну та муніципальну владу, що реалізуєть-
ся відповідно органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Підтримуємо пропозицію щодо 
необхідності закріплення у законодавстві визначень «державна влада», «публічна влада», «політична влада», 
«соціальна влада» і т.п. 

Моїсеєнко І. І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Гороховська О. В. 

ПИТАННЯ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

Істина ядерного століття полягає у тому, що у сучасних умовах національна безпека органічним образом 
співвідноситься з безпекою міжнародною. Нині намагання невтримного змагання в перегони озброєнь, підточуючи 
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міжнародну безпеку загрожує й національній. Саме збільшення маси ядерної зброї підвищує небезпеку того, що 
вона може бути задіяна або внаслідок військово-політичного прорахунку, або випадково у результаті технічних 
«неполадок» у новітніх системах зброї. У все більшої кількості людей почуття національної безпеки починає узго-
джуватися з реальними вимогами забезпечення цієї безпеки в ядерному столітті. Саме широкі маси приходять до 
розуміння, що ядерною зброєю можна загрожувати, але нею не можна захищатися. У зв‟язку із цим напрошується 
інша істина ядерного століття – немає й не може бути надійної міжнародної безпеки, а тому й безпеки національної 
в умовах триваючої гонки озброєнь. 

У 1957 р. за ініціативою президента США Дуайта Ейзенхауера, було утворено Міжнародне Агентство з 
атомної енергії (МАГАТЕ) – підрозділ ООН, покликаний контролювати процес використання ядерних матеріалів і 
технологій. Після тривалих переговорів 1 липня 1968 р. був відкритий для підписання Договір про нерозповсю-
дження ядерної зброї (ДНЯЗ), який став символом сталого режиму нерозповсюдження. В даний час учасниками 
ДНЯЗ є 188 держав. Він зобов‟язує ядерні держави не передавати неядерним країнам ядерну зброю або контроль 
над нею, не допомагати їм в її виробництві або придбанні, а неядерні держави – не приймати ядерну зброю, не 
виробляти її, не випробовувати і не добиватися в цих цілях будь-чиєї допомоги. Режим нерозповсюдження ядерної 
зброї не перешкоджає будь-якій державі розвивати дослідження, виробництво і використовування ядерної енергії в 
мирних цілях під контролем МАГАТЕ. 

Серед універсальних міжнародних угод про встановлення правового статусу без‟ядерних зон можна виок-
ремити: Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р.; Договір про принципи діяльності держав з дослі-
дження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, 1967 р.; Договір про заборону 
розміщення на дні морів і океанів і в його надрах ядерного зброї 1971 р.; Договір про Антарктику 1959 р. 

Серед спеціальних міжнародних угод регіонального характеру зі створення без‟ядерних зон виокремлюють 
наступні: Договір про заборону ядерної зброї в Латинській Америці (Договір Тлателолко) 1967 р.; Договір про 
без‟ядерну зону у південній частині Тихого океану (Договір Раротонга) 1985 року; Договір про створення зони, віль-
ної від ядерної зброї у Південо-Східній Азії (Бангкокський Договір) 1995 р.; Договір про створення у Африці зони, 
вільної від ядерної зброї (Договір Пеліндбада) 1996 р.; Договір про зону, вільну від ядерної зброї, у Центральній Азії 
(Семипалатинський Договір) 2006 р. 

Зараз вже з упевненістю можна стверджувати, що створення зон, вільних від ядерної зброї, міцно входить в 
міжнародну практику як один з найбільш дієвих засобів досягнення головної мети – глобальної ядерної безпеки. 
Зростає кількість регіональних ініціатив, удосконалюється законодавча база без‟ядерних зон, а накопичений прак-
тичний досвід дозволяє прискорити нелегкий процес їх створення. 

До проблем, що викликають особливе занепокоєння, належить північнокорейське ядерне питання. Впро-
довж десяти останніх років ядерна проблема на Корейському півострові періодично набуває масштабів серйозної 
міжнародної кризи. Не дивлячись на зусилля, що робляться, врегулювання її поки не знайдене. У обстановці, що 
складається, зростає актуальність міжнародного форуму по Кореї. Скликанню багатобічної конференції з безпеки і 
без‟ядерного статусу Корейського півострова практично немає розумної альтернативи. 

Назін Д. Ю. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н. Половинкіна Р. Ю. 

ПРОБЛЕМА БУЛІНГУ: ДОСВІД РІЗНИХ КРАЇН В ЇЇ ВИРІШЕННІ 

В умовах сьогодення дуже гостро постає проблема булінгу, як загрози подальшому здоровому розвитку су-
спільства. На світовому просторі продовжуть набирати поширення прояви жорстокості, агресії, психологічного тис-
ку тощо. Так, відповідно статистичних даних України з десяти дітей вісім відчувають на собі булінг, з них 48% при-
ховують даний факт, 22% – визнають зазначений факт за норму. 

За даними ВООЗ у 2016 р. наша держава посідала дев‟яте місце серед сорока двох країн, що досліджува-
лися. Відповідно до гендерного підходу найбільшому впливу булінгу підлягають хлопці порівняно з дівчатами.  

Слід зауважити, що у розрізі видів булінгу на першому місці психологічний і фізичний, проте у зв‟язку з акти-
вним розвитком інформаційного простору, зокрема телефонного зв‟язку, Інтернету та соціальних мереж, набуває 
поширення кібербулінг – специфічна форма спілкування, що здатна внаслідок відсутності реакції перерости в на-
сильство. 

Основним важелем боротьби з даним явищем є адміністративний примус – метод державного управління в 
цій сфері, який має застосовуватися з метою своєчасного запобігання таким правопорушенням, їх виявлення та 
притягнення до відповідальності. 

Разом з тим, створення дієвого механізму боротьби з булінгом в правовому полі вимагає досконалого ви-
вчення досвіду багатьох країн, оскільки зазначена проблема має необмежений характер та несе соціальну загрозу 
не тільки для освітнього простору, а і для країни в цілому у частині вимог переходу молодого покоління в дорослий 
етап життя психологічно-стійкими до світових реалій. Саме здорове молоде покоління визначає трудовий потенці-
ал країни та є гарантом національної безпеки як в соціальному, економічному, так і в правовому аспектах. 

Аналізуючи досвід зарубіжних країн, слід відзначити, що Швеція – перша країна, яка сконцентрувала увагу 
на проблемі булінгу, як гостро-негативному явищі на правовому рівні. Даний підхід передбачає комплексний захист 
суспільства від явищ булінгу за рахунок відповідних законів та проведення профілактичних заходів. 

Найбільш дієвим антибулінговим механізмом є норвезька державна програма Дена Ольвеуса, ефектив-
ність якої складає зменшення від 30% до 50% випадків явища булінгу. Особливістю даного механізму є системна 
робота з усіма учасниками – активними та пасивними й обов‟язкова реалізація для усіх шкіл. 

У Канаді проблему булінгу вирішують на законодавчому рівні у формі штрафів та проведенні щороку протя-
гом тижня просвітницької роботи з даного питання в навчальних закладах. Крім того, відповідно до кримінального 
кодексу Канади кібербулінг включено до правопорушень. 

Щодо нашої держави треба зазначити, що у 2019 р. набули чинності норми закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу». Так, у Законі України «Про освіту» визначено механізм 
протидії явищу булінгу, порядок захисту прав учасників освітнього процесу – здобувачів освіти, за рахунок дій осві-
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тнього омбудсмена. Крім того, значна увага приділяється методичним рекомендація «Застосування діагностичних 
мінімумів в діяльності працівників психологічної служби», комплекту освітніх програм «Вирішення конфлік-
тів мирним шляхом. Базові навички медіації». На законодавчому рівні впроваджено систему штрафів за 
виявлення булінгу. 

Отже, булінг – це глобальна проблема для будь-якої країни, яка потребує постійного моніторингу та регу-
лювання на законодавчому рівні. 

Перець В. А.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н. Семенюк І. С. 

ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА,  
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ МИР ТА БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВ 

Протягом всього часу існування міжнародних зав‟язків між державами та державними утвореннями існува-
ли негласні правила, позитивні зобов‟язання між учасниками суспільних відносин, що задовольняли інтереси сто-
рін: громадські, групові, індивідуальні тощо.  

Саме на базових принципах базувалася дипломатична робота держав та стабільне співробітництво. Так, на 
думку деяких вчених, будь-які дії суб‟єктів у сфері міжнародних відносин (як публічних, так і приватних) мають від-
повідати вимогам загальних (основних) принципів. Дані засади відігравали важливу роль як внутрішньодержавних 
нормах права, так і в міжнародних нормах. Для них характерна спільність обох систем. Яскравим прикладом функ-
ціонування принципів обох систем може слугувати процесуальне право. Наприклад, звинувачення і контрзвинува-
чення повинні бути рівноцінними.  

Якщо звертатися до історичного контексту, у римлян існував принцип «воєнної справедливості». Таким чи-
ном вони давали термін ворогу озвучити контраргументи проти війни.  

Незважаючи на розвиток правової думки і принципів публічного міжнародного права, протягом всієї історії 
вони порушувалися. Інститут відповідальності мав нестабільний характер, тому більш сильні держави мали змогу 
порушувати установлені засади. 

Сучасний світ не є виключенням, навіть після розробки дієвих механізмів впливу та інституту відповідаль-
ності, маємо багато прикладів порушення як норм міжнародного публічного права, так і норм-принципів. 

Виходячи з основного поняття основних принципів міжнародного права – це узагальненні норми , що відби-
вають зміст міжнародного права і мають юридичну силу. До них відносять, зокрема, принцип територіальної недо-
торканності, непорушності кордонів держави, мирного вирішення спорів.  

Прикладами порушень принципу територіальної недоторканості є введення військ США у Ірак у 
2003 році, вторгнення ісламської держави ІГІЛ у Іран і Сирію. Не виключенням стала й Україна з анексова-
ним Кримом. Принцип мирного урегулювання спорів теж порушуються державами, яскравим прикладом є 
конфлікт 2014 року у Ємені. 

Прикладів порушення принципів міжнародного права, що забезпечують мир та безпеки держав, теж 
досить багато, проте їх реалізація є певною мірою умовною. Багато держав або взагалі їх ігнорують, або 
відмовляються визнавати свої порушення. У цій ситуації не можна відділяти аспект геополітичної бороть-
би, проте посилення інституту юридичної відповідальності за порушення принципів і норм міжнародного 
права змінить ситуацію у кращий бік.  

По-перше, треба деталізувати принцип права народів на самовизначення і вирішити колізію з принципом 
суверенітету держави. Задля запобігання сепаратних процесів та громадянської війни, треба забезпечити цей 
принцип на умовах національного законодавства держави, в якій виникла проблема народної ідентифікації. Тобто 
розвивати культуру та свідомість народу в середині держави, в крайньому випадку забезпечити їх автономією, але 
в складі держави.  

По-друге, максимально стримувати вплив інших держав у внутрішні процеси за допомогою додаткового ко-
нтролю міжнародних організацій. У випадку воєнної агресії з метою анексування здійснювати миротворчі операції 
під контролем як міжнародних організацій, так і національних представників держави.  

По-третє, за порушення принципів міжнародного права необхідно ввести грошове стягнення на користь 
держави щодо якої було зафіксоване порушення. Економічний тиск є дієвим механізмом для виконання 
цих засад.  

Такі установки дозволять контролювати світову стабільність та забезпечувати мирне співіснування 
держав. Саме посилення юридичної відповідальності відносно порушників є ефективним способом впливу.  

Сівак О. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н. Половинкіна Р. Ю. 

СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖНАРОДНОГО КОМІТЕТУ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА З ООН 

Особливу увагу МКЧХ приділяє питанню співпраці з універсальними міжнародними організаціями. Досить 
плідною є його співпраця з ООН. Вона триває вже більше 50 років. Так, ЕКОСОР у 1948 р. надав МКЧХ консульта-
тивний статус категорії ІІ. З 1970 р. МКЧХ відкрив своє представництво в Нью-Йорку при ООН. У 1990 р. МКЧХ 
отримав статус спостерігача при Генеральній Асамблеї ООН. 

Що стосується оперативної діяльності на місцях, то кожного року МКЧХ та ООН реалізують не менше деся-
ти найрізноманітніших кампаній. Серед найбільш відомих слід виділити спільну та скоординовану акцію ООН та 
МКЧХ щодо захисту жертв арабо-ізраїльського конфлікту 1948-1949 років. У той період ООН та МКЧХ спільно на-
дали допомогу більше ніж 500 тисячам біженців та вимушених переселенців. 

У 1956-1957 роках МКЧХ та ООН координували свої зусилля щодо допомоги особам-жертвам подій в Уго-
рщині. Проте ця співпраця так і не була реалізована на практиці, оскільки уряд Угорщини відмовився впускати на 
свою територію представників як ООН, так і МКЧХ.  
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У 1974 р. МКЧХ та ООН спільно надавали допомогу жертвам кіпрського конфлікту. Делегація МКЧХ та 
представництво ООН діяло на цій території протягом трьох років до 1977 р. У результаті діяльності представники 
цих організацій надали допомогу понад мільйону осіб. 

Сьогодні подібна співпраця триває між МКЧХ та ООН. Останні роки у зв‟язку з ситуацією, що склалася в Ко-
сово, Афганістані, Іраку, Сирії та деяких інших державах. Що ж стосується інших органів та організацій ООН, то 
МКЧХ підтримує постійні контакти з Управлінням Верховного Комісара з Прав Біженців (УВКБ), що зумовлено при-
чинами об‟єктивного характеру (ці організації досить часто діють одночасно на місцях) і це зумовлює потребу ко-
ординації зусиль та спільного планування подібних заходів. Загалом же роль УВКБ стосовно біженців схожа на 
роль МКЧХ щодо жертв збройних конфліктів та гуманітарного права загалом. 

МКЧХ встановив постійні зв‟язки і з іншими органами та організаціями системи ООН, найбільш важливими 
для МКЧХ є співробітництво з такими: а) ЮНЕСКО, яка є основним органом, що контролює виконання Конвенції 
про захист культурних цінностей під час війни 1954 року, яка є складовою частиною гуманітарного права. Крім того, 
ЮНЕСКО є органом, що координує співпрацю держав із питань культури та освіти, а якщо врахувати те, що МКЧХ 
займається поширенням знань про гуманітарне право, то така співпраця виглядає досить логічною та перспектив-
ною; б) Центр з прав людини. Оскільки право прав людини є досить близьким до гуманітарного права, то більшість 
досліджень у цій сфері можна використати в обох галузях; в) департамент ООН із гуманітарних питань, який відпо-
відно до наданої йому компетенції здійснює координацію гуманітарних операцій у надзвичайних ситуаціях, вивчає 
проблеми, ідентичні тим, які виникають у МКЧХ під час застосування норм гуманітарного права; г) Рада з прав лю-
дини (комісія з прав людини) є основним органом, що координує захист прав людини в ООН, а оскільки найчастіше 
масові порушення пов‟язані з надзвичайними ситуаціями та збройними конфліктами, ці організації діють у тій же 
ситуації; д) Комісія міжнародного права ООН, яка є основним органом, що здійснює кодифікацію міжнародного 
права, у зв‟язку із чим нерідко розглядає питання, пов‟язані з гуманітарним правом, як, наприклад, під час розробки 
проекту кодексу про відповідальність за злочини проти миру і безпеки людства. 

Сокальський О. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н. Половинкіна Р. Ю. 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОНСЕНСУСУ НА ІІІ КОНФЕРЕНЦІЇ ООН З МОРСЬКОГО ПРАВА 

Поряд з універсальністю істотне значення для успішної роботи Конференції мало досягнення спільної до-
мовленості між всіма державами-учасницями з усіх питань згідно змісту нової Конвенції з морського права, з тим 
щоб ця Конвенція отримала найбільш широке визнання і підтримку. Такий підхід забезпечував необхідну політико-
правову гарантію ефективності вирішення глобальної проблеми освоєння Світового океану. 

І в цьому відношенні III Конференція ООН з морського права була, безумовно, корисним прецедентом. Жо-
дна з колишніх конференцій ООН з питань кодифікування і прогресивного розвитку міжнародного права не стави-
ла перед собою завдання досягнення згоди всіх держав-учасниць Конференції на основі консенсусу. Тим часом 
спільна згода в міжнародному правотворчому процесі – а до нього і відноситься процес кодифікування – складає 
необхідну і непорушну умову створення загально-прийнятного багатобічного договору. Без такої згоди жодне з тих 
правил, що містяться в договорі кодифікування або Конвенції, не зможе затвердитися в міжнародних відносинах, 
як юридично обов‟язкова норма міжнародного права. 

Більшість держав-учасниць міжнародних організацій та конференцій системи ООН складають країни, що 
розвиваються – «група 77». Проте через специфіку конкретних питань правового режиму самих морських просто-
рів і природних ресурсів Світового океану навіть ця група держав не змогла впевнено розраховувати на тверду 
більшість голосів при вирішенні всіх цих питань на Конференції. Зокрема в «групі 77» відразу ж виявилися розбіж-
ності між прибережними країнами, що розвиваються, і країнами, що розвиваються, які не мають виходу до моря 
або знаходяться в географічно несприятливому положенні. До того ж, в позиціях самих прибережних країн, що 
розвиваються, мали місце відмінності, наприклад щодо правового статусу 200-мильних зон (між так званими тери-
торіалістами). 

Поряд з цим багаточисельна «група 77» звичайно ж усвідомлювала той факт, що жодне рішення, досягнуте 
без підтримки розвинених морських країн, надалі не зможе розраховувати на ефективне практичне застосування. 
В той самий час, «група 77» була занепокоєна і тим, щоб явна меншість держав або навіть всього декілька окре-
мих держав-учасниць Конференції не могли б, вдаючись до методу консенсусу, блокувати у разі потреби, ухва-
лення рішень, що користуються широкою підтримкою на Конференції. 

В результаті було знайдене компромісне рішення про те, що Конференція повинна докласти всіх зусиль 
для досягнення згоди з основних питань на основі консенсусу, отже голосування з таких питань могло проводитися 
лише в тому випадку, якщо всі зусилля для досягнення консенсусу будуть вичерпані. Такого роду рішення відомі, 
як «джентльменська угода», були схвалені Генеральною Асамблеєю ООН 16 листопада 1973 р. одночасно з резо-
люцією 3067 (XXVIII), відносно скликання Конференції. У п. 10 резолюцій було доручено Генеральному секретареві 
ООН «підготувати для Конференції відповідний проект правил процедури, складений з урахуванням думок вира-
жених в Комітеті з мирного використання дна морів та океанів за межами дії національної юрисдикції». Такий про-
ект правил був підготовлений і обговорювався на другій сесії Конференції в Каракасі протягом першого тижня її 
роботи. 

Сухов О. І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Грозовський І. М.  

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІЙСЬКОВО-КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

Військово-кримінальне законодавство, будучи обов‟язковим атрибутом правових систем сучасних держав, 
знаходиться на стику двох галузей права – кримінального і військового, тому частіше всього іменується військово-
кримінальним. У окремих країнах військово-кримінальне законодавство настільки відособлене від кримінального 
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права, що по суті є підгалуззю права (ФРН). В Україні концепція військово-кримінального права не підтри-
мується, кримінальна відповідальність військовослужбовців регулюється в спеціальних нормах єдиного 
кримінального закону. 

Військово-кримінальне законодавство проходить етапи становлення і розвитку відповідно до військово-
правової ідеології і принципів, прийнятих в тій або іншій державі, а також несе відбиток відношення до відповідної 
правової сім‟ї. У зв‟язку з цим можна виділити романо-германське (Франція, ФРН) і англосакське (Великобританія, 
США) військово-кримінальне законодавство. 

Щодо місця сучасного військово-кримінального законодавства місце в правових системах Франції, США і 
Німеччини зазначимо наступне: 

а) військово-кримінальним законодавством є сукупність (система) правових норм, цілеспрямовано поклика-
них забезпечити надійну охорону військового правопорядку від злочинних посягань; 

б) виникнення військово-кримінального законодавства обумовлене створенням постійного війська (регуля-
рній армії) і введенням військової повинності, а його розвиток – вдосконаленням кримінального і військового зако-
нодавства, а також ускладненням вирішуваних військовими організаціями держав військово-політичних завдань; 

в) залежно від юридичних технологій і військової доктрини, прийнятих в тій або іншій державі, а також по-
ложення збройних сил в політичній системі суспільства відособлення військово-кримінального законодавства може 
бути здійснене у вигляді: 

 самостійного військово-кримінального закону (кодексу); 

 окремого розділу (розділів) в кодексі військової юстиції або в законодавстві про дисципліну в армії; 

 спеціальних норм кримінального права. 
У вітчизняному кримінальному праві перевага віддана останньому варіанту вирішення питання, що відо-

бражає обґрунтоване і заслуговуюче схвалення прагнення законодавця здійснити повне кодифікування криміна-
льно-правових норм в єдиному КК; 

г) військово-кримінальне законодавство є обов‟язковим атрибутом правової системи кожної держави і зна-
ходиться на стику двох галузей права – кримінальної і військової, у зв‟язку з чим іменується військово-
кримінальним; 

д) будучи невід‟ємною частиною національних правових систем, військово-кримінальне законодавство фу-
нкціонує відповідно до військово-правової ідеології і кримінально-правових принципів, прийнятих в тій або іншій 
державі, а також несе на собі відбиток приналежності до відповідної правової сім‟ї; 

е) структуру джерел військово-кримінального законодавства формують правові інститути і норми, в яких: 

 містяться склади військових злочинів (Франція, ФРН) або злочинів проти військової служби (Україна); 
 визначені особливості застосування до військовослужбовців окремих норм і інститутів Загальної части-

ни кримінального права; 
 закріплені спеціальні інститути Особливої частини кримінального права, призначені для застосування в 

умовах збройних сил. 

Хвостик О. І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Грозовський І. М. 

ПОСТІЙНИЙ НЕЙТРАЛІТЕТ ТУРКМЕНІСТАНУ 

27 грудня 1995 р. Туркменістан установив статус постійного нейтралітету, прийнявши відповідний конститу-
ційний закон. Відповідно до нього, держава «добровільно оголошує про свій постійний нейтралітет і буде його підт-
римувати і послідовно проводити в життя». Одночасно в Конституцію країни були внесені зміни і доповнення, фік-
суючі даний статус: «Туркменістан на засадах закону має статус постійного нейтралітету; … визнаний світовою 
спільнотою постійний нейтралітет Туркменістану є основою його внутрішньої і зовнішньої політики». Раніше, 12 
грудня того ж року, Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію № 50/80 «Постійний нейтралітет Туркменіс-
тану», в якій, «вітаючи законодавче закріплення Туркменістаном статусу постійного нейтралітету, 1) визнає і підт-
римує проголошений статус постійного нейтралітету і 2) закликає держави-члени ООН поважати і підтримувати 
цей статус Республіки, поважаючи також незалежність, суверенітет і територіальну цілісність». 

Положення даної резолюції трактуються офіційним Ашгабатом та деякими юристами як певна особлива 
гарантія світовою спільнотою (ООН) статусу постійного нейтралітету країни. Стверджується, зокрема, що «гарантії 
міжнародної спільноти полягають в дотриманні всіма членами ООН своїх обов‟язків щодо Туркменістану. Виходя-
чи з цього випливає, що такий статус не може бути змінений або скасований в односторонньому порядку, без зго-
ди на те всіх членів ООН». Таким чином, гарантія вбачається в обов‟язковості положень резолюції Генеральної 
Асамблеї для всіх держав, що її прийняли і неможливості на цій підставі відміни статусу постійного нейтралітету. 
Певно, передбачається, що резолюція – це свого роду договір між Туркменістаном, з одного боку, і ООН в особі її 
членів – з іншого. 

Порядок установлення статусу постійного нейтралітету Туркменістану в загальних рисах подібний до авст-
рійського. Він був установлений внутрішнім законом і визнаний резолюцією ООН. 

Цей документ, однак, не має обов‟язкової юридичної сили, отже ні про який договір між Туркменістаном і 
ООН в особі її членів мова не йде. Звідси випливає важлива обставина – члени ООН не зобов‟язані не порушувати 
статус постійного нейтралітету країни (якщо тільки таке порушення не створює загрози міжнародному миру та без-
пеці) і, більш того, не існує їх обов‟язку захищати такий статус, «примушувати» треті країни визнавати постійний 
нейтралітет Туркменістану. 

Пункт 2 резолюції в цьому відношенні вельми красномовний – Генеральна Асамблея «закликає держави-
члени ООН поважати і підтримувати цей статус Республіки», тобто мова йде виключно про рекомендації з боку 
ООН, не більше того. Скористатися нею чи ні, залишається на розсуд самих держав. 

Таким чином, відповідь на питання щодо гарантованості постійного нейтралітету Туркменістану, як гадаєть-
ся, очевидна – гарантії в тому сенсі, в якому вони існують стосовно Швейцарії, не існує. Чи поважати статус постій-
ного нейтралітету Туркменістану, підтримувати його, чи ні вирішують держави в кожному окремому випадку. Тим 
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паче не має підстав твердження, що існує взаємний обов‟язок Туркменістану і ООН в цьому питанні. Перший впра-
ві скасувати установлений ним статус в будь-який час без попередньої згоди членів ООН, що випливає з суверен-
ного права кожної держави встановлювати внутрішні закони. 

Цибульська А. А. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Грозовський І. М. 

ПРИНЦИП САМОВИЗНАЧЕННЯ МЕНШИН В ДОКУМЕНТАХ ООН 

Принцип самовизначення на сьогоднішній день не лише зберіг свою популярність, але і навіть зміцнив її, 
про що свідчать численні міжнародні документи. До найчастіше цитованих документів належить знаменита Декла-
рація ООН 1514 (XV) про колоніалізм, що проголошує, серед інших, право всіх народів на самовизначення. У очах 
багатьох юристів-міжнародників самовизначення давно перестало розглядатися тільки як моральний або політич-
ний принцип і набуло статусу повноцінного юридичного права, і навіть права керуючого, що перевершує за своєю 
силою таку обов‟язкову норми, як принцип незастосування сили в міжнародних відносинах.  

Лише у 1960-х рр. в резолюціях Генеральної Асамблеї ООН про колишні колонії, що знаходять незалеж-
ність (Резолюції 1514 (ХV) 1960 р. і 1803 (ХVII) 1962 р., принципу самовизначення знов було приділено увагу. У 
декларації про принципи міжнародного права 1970 р. 2625 (ХХV) був сформульований принцип «рівноправ‟я і са-
мовизначення народів». Цей принцип знайшов відображення і в Завершальному акті наради Гельсінкі СБСЄ. 
«Право всіх народів на самовизначення» фіксується в перших статтях двох міжнародних Пактів, що набули чинно-
сті в 1976 р. – Пакті про цивільні і політичні права і Пакті про економічні, соціальні і культурні права. Зрозуміло, про-
голошення цього принципу робить особливо важливим питання, який конкретний зміст відбивається в понятті «на-
род», використовуваному в цитованих документах. Навіть у тому випадку, коли відсутні сумніви, що спільність, яка 
претендує на самовизначення, є «народом», юристи сперечаються про застосовність цього права: багато хто з них 
вважає, що воно є законним лише в контексті деколонізації; у всіх інших ситуаціях його застосування приходить в 
суперечність з принципом недоторканності кордонів. Інші стверджують, що тексти Пактів про права людини 1966 р. 
можуть тлумачитися як такі, що містять право на відділення. 

В результаті недовіри до концепції колективних прав, що сформувалася в ході Другої світової війни, і розча-
рування в системі охорони меншин Ліги Націй в практиці ООН переміг ліберальний індивідуалізм і уряди більшості 
держав-членів ООН почали з недовір‟ям ставитися до будь-яких посередницьких інститутів, що виникають між 
державою і її громадянами. Це недовір‟я, у свою чергу, сприяло загостренню форм боротьби меншин за свої коле-
ктивні права і зробило їхні вимоги більш радикальними, як втім, і вимоги груп, визнаних «народами». Радикалізація 
виразилася, перш за все, у фіксації в масовій свідомості єдиної форми самовизначення – відділення і утворення 
власної держави. Націоналістичний дискурс укорінявся в масовій свідомості і тепер уже всякий рух, що усвідомлює 
свою культурну особливість групи, знаходив форми боротьби за максимально можливу в даному політичному кон-
тексті автономію, вищою формою якої визнавалася держава. Всі інші можливі форми самовизначення були забуті, 
а для масової свідомості просто не існували. Тим часом, теорія міжнародного права визнавала і інші форми само-
визначення, окрім отримання державного суверенітету.  

Шахін О. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.ю.н., доцент Гороховська О. В. 

МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН ТА ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЯ  

Міжнародний суд – головний судовий орган ООН, що діє на основі спеціального статуту, який є невідділь-
ною частиною Статуту ООН, а також власного регламенту. Був заснований Статутом ООН, підписаним 26 червня 
1945 року в Сан-Франциско, для досягнення однієї з головних цілей ООН: «здійснювати мирними засобами згідно з 
принципами справедливості і міжнародного права налагоджування або вирішення міжнародних спорів або ситуа-
цій, які можуть призвести до порушення миру». Суд почав роботу з 1946 р., замінивши собою Постійну палату між-
народного правосуддя, яка була заснована в 1920 р. Лігою Націй. Місцеперебуванням Суду є Палац Миру у Гаазі 
(Нідерланди). 

Суд складається з колегії незалежних суддів, яких обирають незалежно від їхнього громадянства з кола 
осіб, що відповідають вимогам, які висуваються в їхніх країнах для призначення на найвищі судові посади, або є 
юристами з визнаним авторитетом у галузі міжнародного права. 

До складу суду входять 15 суддів, які обираються Генеральною Асамблеєю і Радою Безпеки терміном на 9 
років. Критерієм для заняття суддівської посади є рівень кваліфікації, а не національна ознака. Міжнародний суд 
обирає голову суду, віце-голову суду і секретаря терміном на 3 роки. У складі Міжнародного суду не може бути 
двох громадян однієї держави. Офіційними мовами Суду є англійська та французька. 

Компетенція Міжнародного суду ООН поширюється лише на спори між державами. 
Суд розглядає і вирішує спори між державами-учасниками Статуту Міжнародного суду і спори інших дер-

жав, які не є учасниками Статуту, на умовах, визначених Радою Безпеки щодо кожного окремого випадку. Він та-
кож може розглядати правові спори між державами, що пов‟язані з порушенням міжнародних договорів і зо-
бов‟язань, або виникають при їх тлумаченні, та ухвалювати обов‟язкові до виконання рішення за всіма спорами, які 
передаються державами на його розгляд. 

Міжнародний суд ООН дає консультативні висновки з правових питань. Безпосередньо запитувати консу-
льтативні висновки Міжнародного суду можуть Генеральна Асамблея ООН і Рада Безпеки. Інші органи ООН, між-
народні організації й органи, запитують консультативні висновки з дозволу Генеральної Асамблеї. 

Міжнародний суд у своїй діяльності застосовує: 

 загальні й спеціальні міжнародні конвенції, що встановлюють правила, визнані супротивними 
державами; 
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 міжнародні звичаї як доказ загальної практики, визнаної за правову норму; 

 загальні принципи права, визнані цивілізованими народами; 

 судові рішення і доктрини найбільш кваліфікованих спеціалістів із публічного права різних націй, як до-
поміжний засіб для визначення правових норм. 

Суд може вирішувати спори, виходячи із засад справедливості, якщо з цим погодяться сторони. 

Шевченко В. І. 
Класичний приватний університет 
наук.кер. – к.ю.н., доцент Слабко С. М. 

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ 

Дослідження правовідносин займає одне з провідних місць в праві як у загальнотеоретичному, так і галузе-
вому. Їх результати мають важливе наукове і практичне значення, тому що саме в правовідносинах реалізуються 
суб‟єктивні права і обов‟язки суб‟єктів права. На наш погляд, заслуговує на увагу обґрунтовану в останні роки пози-
цію розгляду юридичної природи правових відносин через призму трьох основних елементів: 1) зв‟язок; 
2) фактичне відношення; 3) суспільні відносини. При цьому, як відомо, зв‟язок – це стан залежності або підпоряд-
кованості одного явища або суб‟єкта від іншого; це те, що визначає можливість та характер наступних відносин. Він 
може бути одностороннім або взаємним, породжувати та визначати наступні взаємообумовлені відносини. Якщо 
суспільні відносини носять результативний характер, а суспільний зв‟язок – процесуальний, то тоді в деякому сенсі 
суспільні відносини виступають як можливість визначених типів зв‟язків, що існують у виді взаємодій, а суспільний 
зв‟язок – як дійсність взаємодії. Важливо відзначити, що зв‟язок між суб‟єктами можна розглядати як нормативно-
соціальна передумова або умова наступної взаємодії в межах суспільного відношення. Це означає, що правова 
норма, встановлюючи зв‟язки субординації або партнерства між сторонами, моделює їх наступну взаємодію. Стан 
зв‟язаності на рівні правового статусу прогнозує характер поведінки суб‟єктів. Однак реальний зміст людської дія-
льності завжди значно глибше будь-якої схеми, і суспільний зв‟язок, перетворюючись у фактичні відносини між 
суб‟єктами, ускладняються різноманіттям конкретних актів поведінки. 

Аналізуючи погляди вчених-павознавців з цього питання, констатуємо, що майже всі автори відмічають, що 
в основі будь-якого правового відношення лежить фактичне відношення зацікавлених суб‟єктів, але що воно являє 
собою, розуміється неоднозначно. З такою позицією варто погодитися, однак, на наш погляд, справжня специфіка 
фактичних суспільних відносин, що лежать в основі правовідносин, полягає у тому, що вони представляють собою 
реальне багатоманіття практичної поведінки суб‟єктів, що складає взаємодію сторін. Наприклад, у цивільно-
правовому (або господарсько-правовому) договірному відношенні з купівлі-продажу зв‟язок виглядає як визначе-
ний природою суспільного та державного устрою соціальний і правовий статус покупця/продавця, що виражається 
у можливості їх взаємодії як рівних партнерів. Фактичне відношення тут появляється у всьому багатоманітті реаль-
них дій покупця та продавця, що супроводжується конкретними діями сторін (можливість розглянути товар, запита-
ти про якість товару, зважити його, торгуватися і т.п.). Це і є фактичне відношення між сторонами, що значно різ-
номанітніше юридичного змісту правового відношення, що реалізується. Саме правове відношення виражається в 
опосередкованих нормами права діях сторін, що тягнуть за собою правові наслідки. Таким чином, правове відно-
шення являє собою реалізований у фактичній взаємодії сторін зв‟язок між суб‟єктами, що врегульований нормами 
права. Основні ознаки правовідносин тут є незмінними: характеристика їх як особливого різновиду суспільних від-
носин; виникнення та здійснення їх на основі норми права; зв‟язок суб‟єктивного права та юридичного обов‟язку у 
якості юридичного змісту правовідносин; вольовий характер; наявність заходів державного примусу. 

Отже, поряд із основною характеристикою правовідносин – складу, що включає об‟єкт, суб‟єкт, зміст, варто 
надавати в якості характеристики правову природу відносин, що включає зв‟язок, фактичне відношення, суспільні 
відносини, можливо, на перше місце ставлячи суспільні відносини. Тоді загальнотеоретичне визначення правових 
відносин з урахуванням правової природи та складу можна визначити наступним чином: «Це суспільні відносини, 
врегульовані нормами права, що мають певний об‟єкт, пов‟язаних між собою субординацією або партнерством 
суб‟єктів, які реалізують свої суб‟єктивні права та юридичні обов‟язки». 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ 
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наук. кер. – д.ю.н., професор Рябчинська О. П. 

НОВЕЛИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ 

Тільки за 5 місяців 2020 року зареєстровано 1882 факти незаконного заволодіння транспортними 
засобами. На переконання фахівців, такі високі показники потребують негайної мінімізації внаслідок поси-
лення відповідальності та вжиття своєчасних і дієвих заходів запобігання у діяльності правоохоронних ор-
ганів [1]. Зважаючи на загрозливі масштаби вчинення цього злочину, в вересні цього року було прийнято 
ЗУ, спрямований на посилення кримінальної відповідальності за нього [2]. Зокрема: 

 посилено покарання, відтепер незаконне заволодіння транспортним засобом без обтяжуючих обста-
вин карається обмеженням волі на строк від трьох до п‟яти років або позбавленням волі на той самий строк;  

 кваліфікуюча ознака «або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди» замінена на обтяжу-
ючу ознаку «або з використанням електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охоро-
ни, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого становить від ста до 
двохсот п‟ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

 кваліфікуюча ознака у виді завдання великої матеріальної шкоди виключена, натомість її заміни-
ли на таку «предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого у двісті п‟ятдесят і 
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян»; 

 в ч. 3 ст. 289 КК посилено покарання – позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років 
з конфіскацією майна або без такої; 

 змінено умови звільнення від кримінальної відповідальності за цей злочин – зокрема щодо осо-
би, яка вперше вчинила дії, передбачені частиною першою цієї статті, та добровільно заявила про це пра-
воохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і повністю відшкодувала завдані збитки. 

 перелік злочинів, які утворюють повторність в ч. 2 примітки до ст. 289 КК розширено за рахунок 
включення злочину, передбаченого ст. 290 КК України – знищення, підробка або заміна номерів вузлів та 
агрегатів транспортного засобу. 

Щодо доцільності окремих з нововведень фахівцями висловлюються сумніви. Так, приміром, у виснов-
ку на проект Закону України «Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо невідво-
ротності покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом» від 04.04.2019 № 10013 зазначалося, 
що незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене «із застосуванням електронного пристрою для 
прихованого втручання в роботу технічних засобів охорони (блокування) стаціонарних об‟єктів або рухомих 
об‟єктів, з метою отримання несанкціонованого доступу до них», не може ставитись за ступенем та характе-
ром суспільної небезпеки на один щабель з тими кваліфікуючими (особливо кваліфікуючими) ознаками, які 
уже вказані у ч. 2 та ч. 3 ст. 289 КК [3]. Автори згаданого висновку подібну пропозицію визнавали недостатньо 
обґрунтованою з огляду на те, що «такий «поділ» однотипних злочинних діянь на більш і менш суворо карані 
не виглядає переконливим, оскільки теоретично злочинець, який діє з допомогою неелектронних знарядь, 
цілком може заподіяти охоронюваним суспільним відносинам навіть більше шкоди (наприклад, викрасти бі-
льше автомобілів), аніж той, який використовує електронні пристрої» [3]. 

Ще одним показовим нововеденням є те, що ступінь суспільної небезпечності незаконного заволо-
діння транспортним засобом визначається нині не за розміром заподіяння матеріальної шкоди у виді  за-
подіяння реальних збитків на певну суму, а за вартістю предмету злочину – безпосередньо транспортного 
засобу. Потребують аналізу також і санкції за злочин. 
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УГОДА ПРО ПРИМИРЕННЯ АБО ПРО ВИЗНАННЯ ВИНИ:  
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТИ 

В КПК України (ст. 468) передбачена можливість укладення угоди між потерпілим і підозрюваним 
(обвинуваченим) в кримінальному провадженні. Як зазначив Верховний Суд у постанові від 06.12.2018 у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1979
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012341?ed=2019_02_26&an=908946
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012341?ed=2019_02_26&an=908948
https://ips.ligazakon.net/document/view/t052903?ed=2005_09_22&an=17
https://ips.ligazakon.net/document/view/t052903?ed=2005_09_22&an=17
https://zib.com.ua/ua/144553


85 

справі № 756/11661/17 угода про примирення являє собою ключовий інструмент узгодження інтересів уча-
сників кримінально-правового конфлікту та забезпечення їх балансу. Адже сторони шляхом компромісних і 
взаємовигідних рішень між собою адаптують норми права про примирення щодо конкретного (їх) випадку, 
чим задовольняють свої інтереси, а в результаті і суспільні (публічні) інтереси [1]. 

Угоду про примирення може бути укладено у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів неве-
ликої та середньої тяжкості, а також у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. У кримі-
нальному провадженні щодо тяжких та особливо тяжких злочинів угода про примирення не укладається, за ви-
нятком кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, яке здійснюється щодо кримінальних 
правопорушень, визначених ст. 477 КПК. Не допускається укладення угоди про примирення, незалежно від сту-
пеня тяжкості вчиненого діяння, у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка 
вчинила кримінальне правопорушення, у зв‟язку з яким здійснюється кримінальне провадження щодо юридич-
ної особи, визначення поняття якої міститься у п. 1 примітки до ст. 96

-3
 КК.В угоді про примирення зазначаються 

її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація із зазначенням статті (части-
ни статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження 
обставини, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, строк її відшкодування чи перелік дій, не 
пов‟язаних з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов‟язані вчинити на користь потер-
пілого, строк їх вчинення, узгоджене покарання та згода сторін на його призначення або на призначення пока-
рання та звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, передба-
чені ст. 473 КПК, наслідки невиконання угоди. 

Кримінальний кодекс України передбачає, що у випадку затвердження вироком угоди про прими-
рення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди (ч.5 ст. 65 КК). Суд 
приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди 
про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді виправних ро-
біт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не біль-
ше п‟яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням (ч.2 ст. 75 КК). 

Отже при укладенні такої угоди мають визначатися такі наслідки кримінально-правового характеру 
(далі к.п.х) за вчинення кримінального правопорушення як вид та розмір покарання, а також можливість 
звільнення від відбування покарання з випробуванням. Будь-які інші наслідки к.п.х в такій угоді визначати-
ся не можуть. Зокрема це стосується приміром звільнення від кримінальної відповідальності та застосу-
вання примусових заходів медичного характеру. Так, випадках коли у кримінальному провадженні одноча-
сно вбачаються підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв‟язку із примиренням 
винного з потерпілим, передбачені ст. 46 КК, для призначення обвинуваченій особі покарання на підставі 
угоди між потерпілим і підозрюваним/обвинуваченим (надійшла укладена між сторонами угода про прими-
рення), суд, враховуючи, що стаття кримінального закону, яка передбачає таке звільнення від кримінальної 
відповідальності, має імперативний (обов‟язковий) характер, та згоди обвинуваченого на таке звільнення і 
закриття провадження з таких підстав – відмовити згідно з п. 3 ч. 7 ст. 474 КПК у затвердженні угоди про 
примирення та звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК. У разі 
якщо потерпілий заперечує проти такого звільнення, оскільки результатом його примирення з обвинуваче-
ним є укладена між ними угода, в якій визначено конкретне покарання або зазначено про звільнення від 
його відбування з випробуванням, перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК, за відсутності підстав 
для відмови в її затвердженні - ухвалити вирок, яким має затвердити угоду і призначити узгоджену сторо-
нами міру покарання [2]. Якщо до суду надійшла угода (незалежно від її виду) про застосування до підоз-
рюваного чи обвинуваченого примусових заходів медичного характеру (у разі вчинення діяння у стані не-
осудності, обмеженої осудності), суд, зважаючи на те, що зміст угоди (як про примирення, так і про визнан-
ня винуватості) не охоплює питання про застосування цих заходів, керуючись пунктами 1, 3 ч. 7 
ст. 474 КПК, має відмовити в її затвердженні. 

Разом з тим судячи з аналізу змісту цих норм та норми, передбаченої ст. 79 КК не зрозуміло чи можуть 
бути звільнені від відбування покарання з випробуванням вагітні жінки та жінки , які мають дитину віком до семи 
років, у разі заключення угоди про примирення або про визнання винуватості. Справа в тому, що в ст. 75 КК 
мова йде про те, що суд може застосувати таке звільнення в тому разі, якщо воно узгоджене сторонами та узго-
джено покарання у виді у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження 
волі, позбавлення волі на строк не більше п‟яти років. Безпосередньо в ст. 79 КК мова про можливість такого 
звільнення у разі заключення угоди не йде. Утім враховуючи розширювальне тлумачення змісту кримінально-
правової норми про звільнення особи від покарання з випробуванням на загальних підставах, визначених в ст. 
75 КК вважаємо, що таке звільнення може відбуватися щодо вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до 
семи років і на підставі угоди про примирення та про визнання винуватості. 
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Тези присвячено основоположним положенням засад судової експертизи (відповідно до статті 92 
Конституції України [1]). 
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Згідно зі статтею 69 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) [2], статтею 53 Ци-
вільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) [3], статтею 66 Кодексу адміністративного судочинс-
тва України (далі – КАСУ) [4], статтею 41 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК) [5], 
як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про судову 
експертизу» [6]. Виходячи з положень статей 242, 243, 244 КПК статті 144 ЦПК, статті 81 КАСУ, статті 41 
ГПК проведення експертизи може бути доручено відповідній експертній установі або конкретному експерту 
(експертам). Так, перелік суб‟єктів судово-експертної діяльності визначається статтею 7 Закону України 
«Про судову експертизу». Зокрема, судово-експертну-діяльність здійснюють державні спеціалізовані уста-
нови та у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначе-
них установ. Частина друга вказаної статті визначає вичерпний перелік державних спеціалізованих уста-
нов, що знаходяться у підпорядкуванні відповідних центральних органів виконавчої влади. До державних 
спеціалізованих установ належать: науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції 
України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи 
Міністерства охорони здоров‟я України; експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністер-
ства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України. Державні спе-
ціалізовані установи діють відповідно до статутів та/або положень про них, одним із основних завдань яких 
є проведення судових експертиз для правоохоронних органів і судів. Перелік експертних спеціальностей за 
якими здійснюється судово-експертна діяльність фахівцями, які не є працівниками державних спеціалізо-
ваних установ визначено у додатку 7 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судо-
вих експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015. № 301/5 [7]. Державні 
спеціалізовані установи Міністерства охорони здоров‟я України забезпечують правоохоронні органи і суди 
судово-медичними та судово-психіатричними експертизами. До вказаних установ належать бюро судово-
медичних експертиз та судово-психіатричні установи. Діяльність бюро судово-медичних експертиз регулю-
ється наказом Міністерства охорони здоров‟я України від 17.01.1995 № 6 [8]. Судово-психіатричні експер-
тизи проводиться Українським науково-дослідним інститутом соціальної і судової психіатрії та наркології 
Міністерства охорони здоров‟я України, центрах судово-психіатричних експертиз, відділеннях (амбулатор-
них, стаціонарних експертиз), які є структурними підрозділами психоневрологічних (психіатричних) ліка-
рень, психоневрологічних диспансерів. Перелік установ судово-психіатричних експертиз та порядок прове-
дення таких експертиз визначено наказом Міністерства охорони здоров‟я України від 08.10.2007 № 397 [9]. 
Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України утворена постановою Кабінету Міністрів України 
від 20.06.2000 № 988 та діє відповідно до Положення про неї, затвердженого наказом Міністерства внутрі-
шніх справ України від 09.08.2012 № 691 [10-11]. Експертна служба складається з Державного науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, експертно-криміналістичних підрозділів при 
головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі, на транспорті. Функції експертної установи Служби безпеки України покладено на Українсь-
кий науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України. Вказані 
функції покладені на зазначену установу на підставі Указу Президента України від 02.04.2009 № 213, яким 
внесено відповідні зміни до Організаційної структури Служби безпеки України [12]. У сфері управління 
Державної прикордонної служби України судово-експертна діяльність здійснюється Головним експертно-
криміналістичним центром та його підрозділами, які призначені для проведення судової експертизи та екс-
пертних досліджень паспортних документів, які згідно із законодавством використовуються під час перети-
нання державного кордону України, з метою запобігання, виявлення та розслідування кримінальних та ін-
ших правопорушень у сфері охорони державного кордону. Щодо діяльності експертних служб Міністерства 
оборони слід зазначити, що на теперішній час здійснюється їх реформування. Разом із цим, відповідно до 
частини четвертої статті 7 Закону України «Про судову експертизу» законодавець для проведення деяких 
видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням 
особи або органу, що призначають судову експертизу, надав можливість залучати крім судових експертів, 
також інших фахівців з відповідних галузей знань [6]. 

Таким чином, законодавством визначено, що судово-експертну діяльність здійснюють державні спе-
ціалізовані установи та безпосередньо судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. 
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РІШЕННЯ, ДІЇ ТА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО  
РОЗСЛІДУВАННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОСКАРЖЕНІ 

На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, діз-
навача або прокурора: 

1) бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про криміналь-
не правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення 
про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 
КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов‟язаний вчинити у визначений 
КПК України строк, – заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюва-
ним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюєть-
ся провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої 
обмежуються під час досудового розслідування; 

2) рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зупинення досудового розслідування – потерпілим, 
його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представни-
ком, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження; 

3) рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження – заявником, потерпілим, 
його представником чи законним представником; 

4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридич-
ної особи – заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його 
захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-
дження; 

5) рішення прокурора, слідчого, дізнавача про відмову у визнанні потерпілим – особою, якій відмов-
лено у визнанні потерпілою; 

6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора при застосуванні заходів безпеки 
– особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом; 

7) рішення слідчого, дізнавача, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення 
слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій – особою, якій відмовлено у задоволенні кло-
потання, її представником, законним представником чи захисником; 

8) рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продов-
ження його згідно з правилами, передбаченими гл. 39 КПК України, – підозрюваним, його захисником чи 
законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником; 

9) рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, 
дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування – особою, якій відмовлено у задоволенні скарги, 
її представником, законним представником чи захисником; 

10) повідомлення слідчого, дізнавача, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня пові-
домлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі 
про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звер-
нення до суду із обвинувальним актом – підозрюваним, його захисником чи законним представником; 

11) відмова слідчого, дізнавача, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального 
провадження з підстав, передбачених пунктом 9-1 частини першої статті 284 цього Кодексу, - стороною 
захисту, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, її 
представником. 

Скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора не розглядаються під 
час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді 
згідно з правилами ст.ст. 314-316 КПК України. 

Під час підготовчого судового засідання можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчо-
го, дізнавача або прокурора, передбачені п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 303 КПК України [1]. 
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НЕОБХІДНА ОБОРОНА ТА ПЕРЕВИЩЕННЯ ЇЇ МЕЖ:  
ПРОБЛЕМАТИКА КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ДІЯННЯ 

Серед низки правових засобів захисту особистих інтересів та прав виділяється своїми характерними 
ознаками інститут необхідної оборони, який знайшов свої втілення у конституційних та кримінальних нор-
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мах. Останні відносять це правове явище до однієї із обставин, що виключають злочинність діяння, тим 
самим впроваджуючи конституційні права людини на захист власного життя і здоров‟я, а також життя і здо-
ров‟я інших осіб від протиправних посягань, та створюючи правовий механізм забезпечення конституційної 
гарантії недоторканності житла. 

Актуальним питанням на сьогодні є відсутність унормованих і чітко визначених критеріїв відмежу-
вання необхідної оборони, як правомірного діяння від забороненого кримінальним законом перевищення 
меж необхідної оборони. 

За думкою А.П. Дмитренко домінуючими вадами норм про необхідну оборону виступають: по-перше, 
це невизначеність закону відносно часової межі правомірного захисту; по-друге, оціночний характер та 
нечіткість поняття перевищення меж необхідної оборони [1, с.49]. Слід за ним, значно пізніше, повторює 
даний тезис у своїй праці і Д.М. Мошенець, спираючись при цьому на опитаних ним респондентів [2, с.122].  

Кримінально-правова доктрина визнає оборону необхідною у випадку її своєчасного застосування, а 
також відповідності оборонних дій характеру і ступеню суспільної небезпечності посягання. При цьому, 
матеріальна сутність оборонних дій виявляється у шкоді, яка спричиняється нападнику. Остання ж оціню-
ється з двох критеріїв – необхідність та достатність її застосування для припинення посягання з врахуван-
ням обстановки, що склалася.  

Згідно ч.3 ст.36 КК межі необхідної оборони перевищуються у разі заподіяння нападнику тяжкої 
шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Наведену вимогу закону, а 
саме ознаку «явно не відповідає» характеризують через призму очевидності співвідношення обраних ме-
тодів чи засобів для захисту характеру або небезпеці нападу, обстановці, що склалася.  

Загалом межі необхідної оборони слід вважати перевищеними якщо існують такі умови: нападнику 
заподіяна тяжка шкода, яка призвела до його смерті або спричинення тяжких тілесних ушкоджень; шкода 
нападнику була заподіяна умисно; спричинена нападнику шкода явно не відповідає небезпечності пося-
гання або обстановці захисту. Тобто, з обставин, при яких здійснювався захист, поза будь-яким сумнівом 
походить, що припинити або відвернути посягання можна було без заподіяння нападникові тяжкої шкоди. 

Як бачимо все зводиться у процесі аналізу ситуації до розуміння сутності ознаки «явно не відпові-
дає», яка формується у суб‟єкта оцінки на підставі його загального культурного розвитку.  

Таким чином, наявність у ч.3 ст.36 КК оціночної ознаки «явно не відповідає», яка не має норматив-
них критеріїв її розуміння говорить про відсутність таких якостей у цій нормі, як ясність, недвозначність і 
визначеність. На практиці це породжує занадто широкий суддівський та слідчий розсуд, що може призвес-
ти до неправильної кваліфікації діянь та порушення принципу справедливості. 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗЛОЧИНОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 

Сучасна правова доктрина, у силу нормативної невизначеності та інших об‟єктивних причин, не роз-
робила єдиної позиції відносно поняття економічної злочинності та відповідно його змістовного наповнен-
ня. Тому, найчастіше такі терміни як: «злочинність у сфері господарської діяльності», «злочинність у сфері 
економічної діяльності», «злочинність в сфері економіки» та деякі інші застосовуються у якості синонімів. 
Між тим така непогодженість породжує не тільки різноманітні теоретичні проблеми, від неможливості окре-
слити межі предмету досліджень до розробки ефективних засобів запобігання цьому виду злочинності, а 
ще й заважає законодавцю вірно визначитись з напрямком криміналізації та декриміналізацій діянь у сфері 
економічних відносин.  

Свого часу А. П. Закалюк доводив, спираючись на методологічну основу, доцільність використовувати 
поняття «злочинність у сфері економіки», у якому чітко визначається адреса скоєння кримінальних правопору-
шень та акцентується їх природа, маюча свій прояв у порушенні і дезорганізації суспільних економічних відно-
син [1, с. 97–100]. За думкою, Є. Л. Стрельцова, який використовує термін «економічні злочини», даний вид зло-
чинності об‟єднує в собі протиправні діяння, що посягають на відносини власності, а також встановлений поря-
док здійснення господарської практики [2, с. 121]. Вираз «злочини економічної спрямованості» зустрічається в 
літературі у контексті двоякого розуміння, тому що по-перше, цей термін говорить про сферу суспільних відно-
син, де вони вчиняються, про соціальні орієнтири цих протиправних посягань, а по-друге, спрямованість вказує 
на присутність економічного інтересу і бажання здобути протизаконну вигоду [1, с. 105]. А. М. Бойко характери-
зуючи «злочинність у сфері економіки» стверджує, що вона розповсюджується не тільки на господарські злочи-
ни, а ще й на злочини, які порушують головні складові економічної системи: відносини власності, інтереси служ-
би у сфері господарської діяльності тощо [3, c. 80–82]. 

Цілком погоджуючись із наведеними тезами зауважимо: по-перше, законодавець визначився ство-
рюючи розділ VII КК «Злочини у сфері господарської діяльності» відносно родового об‟єкту, наскільки це 
вдало – це інше питання, головне, що існує перелік складів злочинів, які передбачають своїм основним 
безпосереднім об‟єктом суспільні відносини у сфері господарської діяльності, тобто відносини, що напряму 
пов‟язані з економікою держави і за своєю суттю її створюють; по-друге, всі інші злочини, які так чи інакше 
порушують економічні відносини, мають свій основний безпосередній об‟єкт, а економічні відносини висту-
пають виключно додатковим безпосереднім об‟єктом. У зв‟язку з наведеним, вважаємо, що з кримінологіч-
ної точки зору слід виділяти родове поняття «злочинність у сфері економіки», яке формується двома видо-
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вими дефініціями, а саме: «злочини у сфері господарської діяльності» (господарські злочини) та «злочини 
економічної спрямованості» (фонові економічні злочини). В свою чергу, змістовне наповнення видових по-
нять включає до себе: господарські злочини – всі склади злочинів розділу VII КК; фонові економічні злочи-
ни – всі склади злочинів інших розділів КК, які у результаті їх вчинення спричиняють шкоду або погрожують 
економічним відносинам.  
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ПОКАЗНИКИ ЕВОЛЮЦІЇ БАНДИТИЗМУ В КОНТЕКСТІ БЕЗРОБІТТЯ 

Бандитизм, відмінний від інших організованих форм вчинення злочину своєю природою, відноситься 
до категорії найнебезпечніших видів злочинності. Складовими специфіки бандитизму є різноманітність 
проявів його вчинення та особливі ознаки банди. Останні характеризують її як організовану групу, предста-
влену множинністю учасників (від трьох і більше осіб). До таких рис відноситься і об‟єднаність єдиним пла-
ном з розподілом функцій, і обов‟язкова наявність лідера, і особливі внутрішні форми поведінки, а також 
стійкість, володіння і застосування зброї. Цементуючою домінантою виступає характерна мета такого зло-
чинного об‟єднання – вчинення нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб. 

За думкою багатьох вчених існування бандитизму в суспільстві пов‟язане із розвитком такого явища, 
як соціальна аномія. Дійсність такої тези можна перевірити зіставляючи динаміку розвитку бандитизму із 
реаліями соціально-економічного стану у державі за окремий період. У розряді соціальних показників най-
більш значущим у останній час стає безробіття, яке вважається вченими ключовим стимулятором росту 
усіх форм злочинності [1, с. 100]. 

Звернемось до таких показників бандитизму, як рівень, інтенсивність та динаміка, виявлені у період з 
2010 по 2019 роки. На початку цього строку, у 2010 році, реєструється 14 проявів бандитизму, у 2011 році – 16, 
2012 р. – 12, 2013 р. – 14, 2014 р. – 12, 2015 р. – 17, 2016 р. – 18, 2017 р. – 30, 2018 р. – 22, 2019 р. –15. 

Як бачимо приріст на при кінці часового відрізку до базового року склав +7,1%.  
До 2015 року динаміка коливання рівня бандитизму дорівнювала +/- 14,3% до базового року, при 

цьому індекси зростання та падіння були однаковими, що вказує на більш-менш стабільну ситуацію. З 2015 
року по 2017 рік відмічається стрибкоподібне прирощування, яке фіксується максимальним темпом приро-
сту у +114,3%. Далі спостерігається тенденція зниження кількості виявлених банд, але до межі 2010 року 
вона не досягла, параметр же приросту залишається плюсовий відносно базового значення.  

Коефіцієнт інтенсивності бандитизму в Україні, взятий на 100 тисяч населення, виявив наступну ка-
ртину. У 2010 році він дорівнював 0,030 банд на кожні 100 тисяч жителів України. У 2011 році цей коефіці-
єнт зростає до 0,035, у 2012 році знижується на рівень 0,026, у 2013 році він стабілізується на початковому 
рівні – 0,030, у 2014 знов показує зниження до 0,027, у 2015 році він зростає до 0,039, у 2016 році продов-
жується зростання до 0,042, у 2017 р. регіструється максимальний показник – 0,070, у 2018 р. починається 
зниження – 0,052 і у останній рік він доходить до значення – 0,035. Наведені дані здебільшого корелюють-
ся з попередніми – максимальний темп приросту (+133,3% – слід звернути увагу, що він ще більший ніж у 
рівня) виявляється у 2017 році. 

У той же час безробітне населення в Україні регіструється на такому рівні: 2010 р. – 1 712,5 тис., 
2011 р. – 1 660,9 тис., 2012 р. – 1 589,2 тис., 2013 р. – 1 510,3 тис., 2014 р. – 1 847,1 тис., 2015 р. –  
1 654,0 тис., 2016 р. – 1 677,5 тис., 2017 р. – 1 697,3 тис., 2018 р. – 1 577,6 тис., 2019 р. – 1 486,9 тис. Пікове 
значення динаміки цього соціального явища спостерігається у 2014 році, коли приріст склав +7,86% відно-
сно базового року. В усі інші роки відслідковується лише зниження темпу приросту, при найбільшому зна-
ченні у останній рік – 13.17%. 

Узагальнюючи представлені дані слід констатувати, що після росту у 2014 році кількості безробітних 
серед осіб працездатного віку з наступного року фіксується тенденція до росту кількості виявлених банд у 
державі, яка продовжується у подальшому три роки. З 2018 року у обох явищ реєструється спрямованість 
до зниження темпу приросту. Таким чином, можна поставити питання про необхідність виявлення зв‟язку 
між цими соціальними феноменами. 

Список використаних джерел 
1. Кузьменков В. А. Криминальная аномия как социальная проблема. Социологические исследова-

ния. 2019. № 1. С. 96–105. 

Дем’яненко А. М. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н. Огаренко Є. А. 

ЗНАЧЕННЯ СУДІВ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Результат судового провадження, який би задовольняв його учасників і цілком відповідав меті та за-
вданням кримінального провадження, є оптимальним з погляду захисту приватних та публічних інтересів, 
дотримання кримінальних процесуальних гарантій та встановлення істини. Такий соціально-правовий на-
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слідок реалізації функцій суду у кримінальному судочинстві узгоджується з доктриною правової держави і 
громадянського суспільства, ролі судової влади у концепції розподілу влад, позитивно впливає на стани 
законності та правопорядку. Однак через ряд об‟єктивних і суб‟єктивних причин та умов якість суддівського 
правозастосування у сфері кримінального провадження не є бездоганною. 

Для захисту прав та свобод кожного, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбачене право на перегляд судом вищої інстанції факту визнання його винним або ви-
несеного йому вироку, тобто право на апеляційний перегляд справи. Конкретні механізми для реалі-
зації сторонами та іншими заінтересованими особами права на ініціювання судових рішень встанов-
лює Кримінальний процесуальний кодекс України, який передбачає форми проваджень з оскарження 
й перевірки судових рішень. 

Суть апеляційного провадження полягає у перевірці вищою судовою інстанцією (апеляційним 
судом) як з фактичного погляду (по суті), так і з юридичного погляду (по формі) рішень суду першої 
інстанції, що не набрали законної сили, на предмет їх законності, обґрунтованості та справедливості з 
ініціативи сторін у межах заявлених ними процесуальних вимог шляхом дослідження нових доказів, 
повторного дослідження обставин кримінального провадження з можливістю ухвалення нового рішен-
ня, яким повністю або частково замінюється рішення суду нижчого рівня. 

Коло повноважень апеляційного суду є ширшим, ніж тільки перегляд судових рішень у криміна-
льних провадженнях по апеляційній інстанції, оскільки на них також покладається вивчення та уза-
гальнення судової практики, надання методичної допомоги місцевим судам, що зумовлює менший 
обсяг процесуального навантаження на суддів цих судів, порівняно із суддями місцевих судів, на ко-
ристь виконання додаткових повноважень організаційного характеру. 

На підставі критичного аналізу думок, висловлених у процесуальній літературі, вивчення відпо-
відних положень кримінального процесуального закону, можна стверджувати, що значення апеляцій-
ного провадження полягає в тому, що воно є: 

1) гарантією захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні; 
2) гарантією правильного розгляду та вирішення кримінального провадження судами першої ін-

станції (гарантією правосуддя); 
3) формою контролю за судовою діяльністю судів нижчого рівня, слідчих суддів з боку судів ви-

щого рівня; 
4) у цій стадії реалізується попереджувально-виховне завдання кримінального провадження. 
Водночас апеляційне провадження має й специфічне значення, саме – виконує основну роль у 

виявленні, виправленні та запобіганні порушень у діяльності судів першої інстанції та слідчих суддів.  
Таким чином, найважливіше місце у забезпеченні права особи на оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності у кримінальному провадженні посідають суди апеляційної інстанції, повноваження яких 
виконують апеляційні суди. 
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Класичний приватний університет  
наук. кер. – д.ю.н., професор Рябчинська О. П. 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Зважаючи на суспільну небезпечність злочинів у сфері службової діяльності вищий суд держави 
завжди приділяв увагу актуалізації питань правильного призначення покарань за службові злочини. 
Так, приміром в ППВСУ «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових пов-
новажень» зазначено, що призначаючи покарання особам, винним у перевищенні влади або службо-
вих повноважень, суди мають неухильно виконувати вимоги ст. 65 КК щодо індивідуалізації покарання, 
а саме враховувати характер вчиненого діяння, тяжкість наслідків, що настали, дані про особу винного 
та інші обставини, які пом‟якшують чи обтяжують покарання. Оскільки позбавлення права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю в усіх частинах ст. 365 КК передбачене як обов‟язкове 
додаткове покарання, суди можуть не застосовувати його лише за наявності умов, визначених ст. 69 
КК, з обов‟язковим наведенням у вироку мотивів прийнятого рішення. При розгляді справ про злочини, 
передбачені ч. 2 або ч. 3 ст. 365 КК, суди повинні з‟ясовувати, чи є у підсудного військове, спеціальне 
звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, і відповідно до ст. 54 КК вирішувати питання про доціль-
ність позбавлення засудженого звання, рангу, чину, класу і зазначати про це у вироку [1].  

Також в іншій категорії справ, пов‟язаних з неправомірною вигодою, ПВСУ вказував, що при ро-
згляді справ про хабарництво судам необхідно додержувати вимог закону про індивідуалізацію пока-
рання. Слід брати до уваги, що згідно зі ст. 12 КК злочини, передбачені ч. 2 ст. 368 і ч. 2 ст. 369 КК, є 
тяжкими, ч. 3 ст. 368 КК - особливо тяжкими і що основне покарання за ті й інші може бути призначено 
лише у виді позбавлення волі. Відповідно до санкцій частин 1, 2, 3 ст. 368 КК застосування до винних 
в одержанні хабарів додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи за-
йматися певною діяльністю, а в одержанні хабарів за обтяжуючих обставин - і конфіскації майна, є 
обов‟язковим. Не застосування цих основного й додаткових покарань можливе лише за наявності під-
став, передбачених ст. 69 КК [2]. При цьому суд може позбавити засудженого права обіймати тільки ті 
посади чи займатися тільки тією діяльністю, з використанням яких було вчинено злочин [3]. 

У судовій практиці неодинокими є випадки неправильного застосування судом кримінального 
закону при призначенні засудженому покарання за цю категорію злочинів. Так, кваліфікувавши дії Р. 
за ч. 2 ст. 191 та за ч. 1 ст. 366 КК суд призначив йому покарання: за ч. 2 ст. 191 КК – три роки позбав-
лення волі з позбавленням права обіймати посади, пов‟язані з обслуговуванням товарно-матеріальних 
цінностей строком на один рік; за ч. 1 ст. 366 КК – штраф у розмірі 510 грн. На підставі ст. 75 КК звіль-
нено від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Ухвалою Верховного Суду України від 
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13 березня 2007 р. вирок щодо Р. було скасовано у зв‟язку з порушенням кримінального закону, а са-
ме: призначивши покарання окремо за кожний із злочинів, суд не призначив засудженому покарання 
за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 КК. Також суд призначив Р. два основних покарання, одне з 
яких – штраф, що відповідно до вимог ст. 75 КК не давало підстав для звільнення засудженого від від-
бування цього покарання з випробуванням [4]. 

Наразі ж ситуація з визначенням заходів кримінально-правового характеру характеризується 
більш суворим підходом, оскільки за вчинення корупційних кримінальних правопорушень, якими від-
повідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 
308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а 
також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364

-1
, 365

-2
, 368, 368

-3
-

369, 369
-2

, 369
-3

 цього Кодексу неможливо застосувати звільнення від кримінальної відповідальності з 
підстав, передбачених ст. 45-48 КК, звільнення від відбування покарання з випробуванням в порядку 
ст. 75 та 79 КК. Виключення становлять службове підроблення та службова недбалість, а також де-
кларування недостовірної інформації права керування транспортним засобом.  
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ДО ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 260 КК УКРАЇНИ  

Як наголошується у ч. 5 ст. 17 Конституції України на території України забороняється створен-
ня і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом [1]. У зв‟язку з цим, ст. 
260 Кримінального кодексу України (далі – КК України) встановлює кримінальну відповідальність за 
створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Відповідно до змісту за-
значеної кримінально-правової норми даний злочин, з об‟єктивної сторони, може виражатися в таких 
формах: 1) створення не передбачених законами України воєнізованих формувань; 2) участь у їхній 
діяльності; 3) створення не передбачених законом збройних формувань; 4) участь у їхній діяльності 
(ч. 2 ст. 260 КК України); 5) керівництво зазначеними формуваннями; 6) їхнє фінансування, постачання 
їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки; 7) участь у складі вказаних формувань 
у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян [2].  

У примітках до ст. 260 КК України дається поняття воєнізованих або збройних формувань. Так, 
під воєнізованими формуваннями слід розуміти формування, які мають організаційну структуру війсь-
кового типу а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну і в яких проводиться військова 
або стройова чи фізична підготовка. А під збройним формуванням слід розуміти воєнізовані групи, які 
незаконно мають на озброєні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю. Од-
нак, ці поняття не відображають всі необхідні істотні й достатні ознаки цих злочинних організацій [2].  

У науці кримінального права дослідники, вирішуючи проблеми визначення таких понять як «во-
єнізоване формування» та «збройне формування», пропонують змінити припис ст. 260 КК України, та 
викласти дану норму, наприклад, у наступній редакції: «Під воєнізованими збройними формуваннями 
слід розуміти стійкі злочинні об‟єднання, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: 
єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, в яких проводиться військова або стройова підго-
товка, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнестрільну, вибухову чи іншу 
небезпечну для життя і здоров‟я людини зброю та здатні до виконання бойових завдань» [3, с. 19]. 

Але знову ж таки, не всі ознаки такого формування вказано. Так, не вказується ознака, що є в 
назві та диспозиціях ч. 1 та ч 2 цієї статті, а саме – ці формування не передбачені законом. Неповно 
розкрито специфічні ознаки цих організацій, що не дає змоги відмежувати їх від інших видів злочин-
них організацій. Крім того, зазначаючи (ч. 2 примітки), що формування є збройне, не вказується, при 
цьому, що це, перш за все – воєнізоване формування. Тож ст. 260 КК України, задля покращення яко-
сті чинного кримінального законодавства та уникнення помилок у практичній діяльності, потребує від-
повідних змін. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ  
«ВИПРАВЛЕННЯ» У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Виправлення засудженого є одним із провідних завдань кримінально- виконавчої системи України. 
Такий термін не є новим для української юриспруденції, адже, на відміну від ресоціалізації, був закріплений 
ще у Виправно-трудовому кодексі. Проте, як в теорії, так і на практиці, досі виникає низка суперечок щодо 
його правильного розуміння та співвідношення. І, хоча науковці надають власний понятійний апарат та 
сперечаються щодо конкретного змісту поняття, працівники правоохоронних органів та органів пробації, які 
стикаються з процесами виправлення та ресоціалізації на практиці, часто помилково ототожнюють їх через 
неоднозначне формулювання, яке було надано законодавцем у ст. 6 Кримінально-виконавчого кодексу 
України.  

Так, законодавець вважає, що виправленням засудженого є процес позитивних змін, які відбувають-
ся в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки [1].  

Головна проблематика вищевказаного визначення полягає у тому, що воно передбачає лише мора-
льну складову, ігноруючи юридичну та психологічну. Наукова спільнота все ж наполягає на тому, що ви-
правлення це не лише моральна трансформація засудженого, але і такий вплив покарання, внаслідок яко-
го засуджений під час і після його відбування не вчиняє нового злочину. Звісно, така позиція є ідеалізова-
ною, але вважаю, що недостатньо розглядати виправлення лише як процес, а не як результат, якого має 
досягти ув‟язнений і на який має бути направлена діяльність кримінально-виконавчої системи України.  

Таку позицію держави у своїх поглядах, на мою думку, підтримує А. Х. Степанюк, вказуючи, що ви-
правлення є недосяжним зразком, який знаходиться у повному розриві з дійсністю. Автор скептично ста-
виться до виправлення як кінцевої мети покарання. На його думку, існує можливість лише часткового пок-
ращення поведінкових якостей особистості, але не досягнення ідеалу. Усе це породжує додаткову про-
блематику, адже у законодавстві України немає чітких критеріїв, досягнення яких могло би вказувати на 
виправлення злочинця [2].  

У свою чергу, «Словник-довідник з кримінально-виконавчого права» за авторством С. Ф. Денисова, 
Т. А. Денисової та М. В. Пузиревського, звертаючись до законодавчого формулювання, конкретизує що 
виправлення полягає в тому, щоб шляхом примусового впливу на засудженого внести корективи в його 
соцiально-психологiчнi властивостi, нейтралізувати негативнi наслiдки, прищепити повагу до закону, люди-
ни i суспiльства [3].  

Така позиція, на відміну від законодавчого визначення, окреслює кінцеву мету, та вказує які показ-
ники ми маємо отримати внаслідок проведеної роботи з виховання особи, яка вчинила злочин. Важливим є 
той факт, що правильне розуміння кінцевої мети діяльності органів і установ виконання покарань дозволяє 
обрати правильні методи її досягнення.  

Розширює зміст законодавчого визначення і В. А. Бадира, вказуючи, що під моральним виправлен-
ням розуміють не лише прийняття особою імперативності моральнісних норм, але й інших соціальних 
норм, у тому числі, правових. Тому, виправлення засудженого не слід розглядати лише в контексті форму-
вання почуття моральнісної відповідальності [4]. Така думка є слушною, адже виправлення засудженого є 
орієнтиром для початку його ресоціалізації, а свідоме прийняття особою імперативності моральнісних норм 
без усвідомлення себе у контексті правових норм є хитким підґрунтям майбутньої адаптації особи у суспі-
льстві.  

Таким чином, вважаю, що законодавче визначення поняття «виправлення» потребує доопрацюван-
ня в контексті розширення та уточнення з метою вироблення єдиного підходу до його тлумачення серед 
науковців та практиків. Важливим є вироблення та юридичне закріплення критеріїв виправлення засудже-
ного, адже відсутність єдиних критеріїв породжують неоднорідну практику та не спонукають органи і уста-
нови виконання покарань до досягнення суспільно необхідних результатів роботи із засудженими. 
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ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  
У НАЦІОНАЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Проблема узгодження національного законодавства з міжнародними нормами зумовлена розширен-
ням міжнародних зв‟язків України у різних сферах діяльності та зростання ролі міжнародного права через 
наростання процесів глобалізації, поглиблення взаємозалежності країн у сфері економіки і фінансів. Гумані-
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зація і демократизація суспільства, проголошені у Конституції України, передбачають реальне змістовне на-
повнення прав і свобод людини і громадянина, що неможливе без приведення норм національного законо-
давства, в тому числі, кримінального процесуального, у відповідність з міжнародними стандартами. 

Кримінально-процесуальні відносини регулюються за допомогою різних джерел права, де кожне з 
них відіграє власну роль та виконує відповідне призначення, що викликане складністю і багатовекторністю 
системи вказаних відносин. В фаховій літературі до джерел кримінального процесуального права відно-
сять: Конституцію України; міжнародні договори, згода на обов‟язковість яких надана Верховною Радою 
України; закони України; рішення Конституційного Суду України; рішення Європейського Суду з прав люди-
ни; постанови Пленуму Верховного Суду України та відомчі нормативні акти. 

Щодо міжнародно-правових актів, то їх важливе методологічне значення для розвитку та удоскона-
лення вітчизняного кримінального процесуального законодавства зумовлене, по-перше, тим, що вони в 
узагальненому вигляді містять стандарти кримінального судочинства, прав особи у вказаній сфері, які, бе-
зумовно, є орієнтирами для розвитку цієї галузі права України, а, по-друге, вони певною мірою уніфікують 
чинне кримінально-процесуальне законодавство з точки зору загальновизнаних принципів та вимог, що 
ставляться міжнародним співтовариством до цього виду державної діяльності. 

У той же час, перепонами на шляху імплементації норм міжнародного права у національне криміна-
льне процесуальне законодавство стають чинники, що мають як об‟єктивний, так і суб‟єктивний характер. 
Аналіз робіт науковців та практики правозастосування дозволив виділити такі чинники: 

1) чинники об‟єктивного характеру: 
 пріоритет норм національного права за умови одночасного визнання важливості норм міжнарод-

ного права (так звана дуалістична концепція); 
 складність процедури ратифікації з позиції організації та її тривалість з точки зору часу, потрібно-

го на реалізацію; 
 відсутність комплексного підходу до адаптації національного законодавства до норм міжнарод-

но-правових актів; 
2) чинники суб‟єктивного характеру: 
 тривалий час на ратифікацію підписаних міжнародних договорів у процесі їх імплементації відпо-

відальними за це органами державної влади; 
 відсутність якісного законодавчого забезпечення реалізації норм міжнародних договорів у націо-

нальному законодавстві, наприклад, відсутні будь-які програми адаптації законодавства України до міжна-
родних стандартів в галузі прав людини чи кримінального судочинства; 

 непоінформованість правозастосувача про наявні стандарти, зокрема, через низький професіо-
налізм державних службовців, про що свідчить рідкість випадків посилання у рішеннях чи інших процесуа-
льних актах слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів на норми міжнародно-правових договорів, практику Єв-
ропейського суду з прав людини. 

Перелічені проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до міжнарод-
них стандартів зумовлюють необхідність вжиття дієвих заходів щодо включення в кримінальне судочинст-
во України всієї сукупності застосовуваних загальновизнаних норм міжнародного походження. Адже і Кри-
мінальний процесуальний кодекс України закріплює відповідні положення у ст. ст. 8, 9, де вказано, що 
принцип верховенства права та законності застосовується з урахуванням практики ЕСПЛ. 

Калашнікова Є. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н. Калюга К. В.  

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ-ЗЛОЧИНЦЯ В КРИМІНАЛІСТИЦІ 

Щороку в Україні спостерігається тенденція до зростання злочинності в цілому та збільшення особ-
ливо тяжких злочинів проти особи, наприклад як умисні вбивства. Статистичні дані за 1995–2018 рік пока-
зють, що кожного року залишаються нерозкритими 9–10% умисних вбивств [1, с. 288]. 

Особливо гострим криміналістичним завданням є встановлення особи невідомого злочинця. Особи-
стість злочинця вивчається з метою найбільш ефективного розкриття і розслідування, запобігання можли-
вих майбутніх злочинів, а також для призначення справедливої міри покарання.  

Криміналістика, як сфера практичної діяльності, завжди мала високу сприйнятливість до технологій, 
що ефективні у виявленні й розкритті злочинів, тому перспективи використання інформаційних і телекому-
нікаційних технологій в цій галузі дозволяють нам прогнозувати подальше активне розширення їх застосу-
вання. Однак з огляду на консервативність державних законодавчих механізмів, має місце ситуація, коли 
практичне застосування сучасних технологій гальмується відсутністю належного нормативно-правового 
забезпечення. 

Сучасній криміналістиці відомі різні проекти, що комп‟ютерізують вирішення завдань встановлення 
особи злочинця. Як приклад наведемо такі зарубіжні розробки: у США і Великобританії активно застосову-
ються системи комп‟ютерного аналізу за злочинами з побудовою моделі злочинця, а також діють 
комп‟ютерні бази даних – VICAP, створена в ФБР для прогнозування особливо тяжких злочинів [2] і 
CATCHEN, в якій були зібрані дані про вбивства дітей на сексуальному ґрунті та викрадень в Великобрита-
нії з 1960 року [3]; у РФ подібна база даних носить назву «Монстр» й призначена для створення психологі-
чного портрета у справах про серійні вбивства та зґвалтування [4]. Вищезазначені бази даних і програмні 
комплекси орієнтовані на вирішення або однієї конкретної задачі, або групи однорідних задач.  

Сьогодні, найбільш перспективний напрям – створення, на основі використання технологій штучного 
інтелекту, програмних комплексів, чиї можливості складної евристичної обробки інформації максимально 
наближені до можливостей людського мислення й особливо його спеціалізованих типів. До таких типів від-
носиться і криміналістичне мислення слідчого, і наприклад, мислення серійного злочинця. 



94 

Широкі перспективи у вивченні особистості злочинця відкриває можливість змоделювати процес його 
мислення, адже створення штучного інтелекту може запозичувати архітектуру побудови способу обробки інфо-
рмації людським мозком.  

Одночасно, технології, що можуть бути використовувані при розкритті і розслідуванні злочинів, повинні 
бути апробовані, а можливість самого їх застосування – закріплена в кримінально-процесуальному законодав-
стві. Безперечно, створення й апробація подібних розробок потребують значних фінансових та часових витрат, 
які однак повинні бути компенсовані ефективністю їх застосування. 
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ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ 

Звільнення від кримінальної відповідальності - це відмова держави від застосування щодо особи, котра 
вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, 
яке здійснює суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України (далі КК) [1]. Однією з підстав зві-
льнення особи від кримінальної відповідальності примирення винної особи з потерпілим, передбачене ст. 46 КК. 
Судова практика, зокрема сформована вищою судовою інстанцією України виходить з такого тлумачення змісту 
ст. 46 КК – право на примирення – це особисте право потерпілого. Воно не може бути ніким присвоєне та не 
може бути нікому делеговане. Таке право є природним правом людини, нерозривно пов‟язаним з нею, та похід-
ним від інших прав людини, зокрема права на життя. Використання права на примирення іншими особами (в 
тому числі визнаними потерпілими від кримінального правопорушення у кримінально-процесуальному сенсі) є 
неможливим, оскільки таке право тісно пов‟язане з особою, яка безпосередньо постраждала внаслідок вчинен-
ня щодо неї кримінального правопорушення. Під час примирення лише сам потерпілий може виражати свою 
волю, а не інші особи, які є його представниками або правонаступниками [2]. 

Умовою такого звільнення є вчинення особою злочину невеликої тяжкості вперше, крім корупційних зло-
чинів. Під примирення винної особи з потерпілим (потерпілими) розуміють як акт прощення її ним (ними) в ре-
зультаті вільного волевиявлення, що виключає будь-який неправомірний вплив, незалежно від того, яка зі сторін 
була ініціатором, та з яких мотивів. Ще однією умовою звільнення винної особи від кримінальної відповідально-
сті та закриття справи у зв‟язку з примиренням із потерпілим є відшкодування завданих збитків або усунення 
заподіяної шкоди. Закон не вимагає повного відшкодування шкоди, головне – задовольнити вимоги та претензії 
потерпілого. 

Такий вид звільнення визнається обов‟язковим і незалежним від розсуду суду. 
Пленум ВСУ в своїй постанові 2005 року акцентував на тому, що потерпілим в контексті ст. 46 КК може 

бути лише фізична особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду і яку визнано потерпі-
лим відповідно до ч. 2 ст. 49 КПК. Утім в судовій практиці зустрічались випадки різної правової оцінки можливос-
ті звільнення від кримінальної відповідальності у зв‟язку з примиренням винного з потерпілим у разі заподіяння 
смерті потерпілому (жертві злочину) з огляду на відмінний зміст поняття «потерпілий» в кримінально-правовому 
та кримінально-процесуальному аспектах. Зокрема потерпілим від злочину в кримінально-процесуальному зна-
ченні є не тільки особа, якій безпосередньо заподіяна шкода внаслідок злочину, але й інші особи (батьки, інші 
родичі чи члени сімї). 

Велика Палата Верховного Суду проаналізувавши вказану проблему і визнавши її як «виключну правову 
проблему» вважає, що поняття «потерпілий», яке використовується у ст. 46 КК України, вживається у його кри-
мінально-правовому розумінні, а не кримінально-процесуальному. Тобто потерпілий – це особа, якій криміналь-
ним правопорушенням безпосередньо заподіюється фізична, моральна та/або матеріальна шкода (або існує 
безпосередня загроза її заподіяння). Саме потерпілий може виразити свою волю про прощення винного, на 
підставі чого приймається рішення про закриття кримінального провадження та звільнення особи від криміналь-
ної відповідальності згідно зі ст. 46 КК України. Якщо внаслідок вчинення кримінального правопорушення потер-
пілому заподіяна смерть, то ніхто інший не може висловити його волю під час вирішення питань, пов‟язаних із 
відшкодуванням шкоди у вигляді смерті як підстави для звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 46 
КК України. 

Отже, смерть як припинення існування одного з правомочних суб‟єктів кримінально-правових відносин з 
примирення винного з потерпілим у розумінні ст. 46 КК України унеможливлює здійснення такого примирення. 
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ЩОДО КРИМІНАЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ 

Питанням визначення поняття «особа злочинця» приділяли увагу як вчені радянських часів, так і 
деякі сучасні дослідники, зокрема такі: Ю. П. Аленін, В. П. Бахін, А. Ф. Волобуєв, В. І. Галаган, А. В. Іщенко, 
Н. І. Клименко, В. Г. Лукашевич, Є. Д. Лук‟янчиков, Ю. Ю. Орлов, М. А. Погорецький, С. С. Чернявськийта 
інші. 

Водночас постійний розвиток науки криміналістики вимагає деяких узагальнень та вироблення но-
вих критеріїв визначення вказаного поняття. 

Актуальність дослідження зумовлюється гострою потребою в розумінні поняття «особа злочинця», 
оскільки це є базовою категорією кримінології, криміналістики, кримінального права, так як проблема особи 
людини – це одна з найбільш актуальних проблем науки. 

Вивчення особи злочинця є складною проблемою, що вимагає різнобічного підходу. Аналіз правової 
літератури показав декілька напрямів вивчення особи правопорушника: кримінологічний, кримінально-
правовий, кримінально-процесуальний, соціально- і судово-психологічний, криміналістичний. Вони склада-
ють одне загальне правове дослідження особи. Водночас вивчення особи в кожній окремо взятій науці не 
може не враховувати досвід, накопичений іншими науками, не може не підходити до проблеми, що носить 
комплексний характер, який стосується низки наук кримінально-правового циклу. Щодо правових наук, то 
вони повинні брати до уваги основні положення про особистість, розроблені в сфері інших, насамперед, 
суспільних наук. 

Особа злочинця – це широке поняття, що містить сутність особи, комплекс ознак, які її характеризу-
ють, її моральний та духовний світ у взаємодії із соціальними та індивідуальними життєвими умовами, що 
тією чи іншою мірою вплинули на вчинення злочину [1, с. 144]. 

Дослідження особи злочинця, як складна та багатогранна проблема, вимагає різнобічного підходу, 
але єдиного розуміння, з‟ясування сутності. Проте серед учених не існує єдиного бачення щодо місця та 
значення цього елемента в структурі криміналістичної характеристики окремого виду злочинів. Наприклад, 
Г. О. Зорін уважає, що особа правопорушника (злочинця) поза вчиненням злочину не становить інтересу 
для юридичної науки і практики, але недостатня увага до особи злочинця веде до втрати інформації на 
тактичному та стратегічному рівнях при розслідуванні окремих видів злочинів [2,с. 11]. 

З точки зору криміналістичної характеристики особи злочинця В. Б. Стукагулін зазначив, що до фак-
торів, які пов‟язують особу з кримінальною діяльністю та дозволяють встановити особу злочинця, нале-
жать закономірні зв‟язки особи злочинця із вчиненим злочином [З, с. 46]. 

Під особою злочинця як елементом криміналістичної характеристики М. М. Демідов розуміє стійку 
криміналістично значиму сукупність психофізичних властивостей і якостей, мотиваційних установок, емо-
ційної і раціональної сфер людської свідомості, що відобразились у слідах злочину в процесі підготовки, 
вчинення і приховування слідів злочину, а також поведінки після вчинення злочину [4, с. 34]. 

Досліджуючи вплив особистих якостей злочинця на процес розслідування, І. А. Копилов, зазначив, 
що вони є суб‟єктивним фактором створення певної слідчої ситуації [5, с. 5], а тому, на думку 
В. С. Кузьмічова, криміналістичний аспект вивчення особи обвинуваченого передбачає збирання та аналіз 
інформації про неї з метою визначення напрямів розслідування справи, вибору відповідних прийомів та 
засобів впливу на особу [6, с. 48]. 

На наш погляд, вивчення особи злочинця має значення для встановлення важливих для розс-
лідування залежностей між окремими елементами криміналістичної характеристики, які дозволяють 
виявити способи вчинення, приховування, слідову картину та інші обставини вчиненого злочину. Ха-
рактерно, що такі залежності мають як пряму, так і зворотну функцію: якщо від особи злочинця, його 
ознак ми просуваємося до окремих її проявів у події злочину (способу вчинення, комплексу слідів то-
що), то ми доходимо припущень і висновків щодо особи злочинця. Можна також установлювати окремі 
обставини, які належать до предмета доказування при розслідуванні злочинів [7, с. 51-54]. Установ-
лення названих зв‟язків дозволяє одержати необхідні дані для вибору й застосування найбільш ефек-
тивних тактичних прийомів, зокрема для встановлення контакту з підозрюваним, визначення послідо-
вності окремих слідчих (розшукових) дій тощо. 
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ПРО СУЧАСНИЙ СТАН ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
ЯК УЧАСНИКА СИЛ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

Як показало вивчення наукової літератури, на сьогодні є пріоритетними позиції тих науковців, які переко-
нують у тому, що у сучасних умовах слід більш ґрунтовно, комплексно та систематично підходити до вивчення 
проблем, що виникають на практиці у зв‟язку із здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення національної 
безпеки України як у цілому, так і її складових – громадського порядку і безпеки зокрема [1]. 

Додатковим аргументом з цього приводу виступають результати деяких видів і напрямів діяльності, 
зокрема, Національної поліції України. Так, з часу прийняття у 2012 році нового Кримінального процесуа-
льного кодексу (КПК) України [2] кількість повідомлень і заяв про кримінальні правопорушення по зрівнян-
ню з 2019 роком зросла з 3,2 млн. до 7,2 млн. [3]. Крім цього, за цей самий період з 443,7 тис. до 809,6 тис. 
збільшилась кількість кримінальних проваджень, які знаходились на розгляді слідчих Національної поліції 
України [3]. 

Показовим у цьому сенсі є й той факт, що тільки у 2019 році із 600 кримінальних проваджень щодо 
членів організованих груп і злочинних організацій, які перебували у судах, останніми було розглянуто лише 
48 (тобто за кожним четвертим провадженням судовий розгляд фактично триває понад три роки) [4]. 

У такому ж «запущеному» вигляді знаходиться діяльність Національної поліції з питань запобігання 
протидії злочинних авторитетів роботі правоохоронних органів та їх негативного впливу на громадську 
безпеку і правопорядок [5, с. 305–309]. 

Така своєрідна бездіяльність, а також у цілому підхід керівництва національної поліції України, 
включаючи територіальні органи управління, й обумовила в кінцевому результаті низький рівень запобіж-
ної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки. 

Список використаних джерел 
1. Князів С. М. Теоретичні, правові та праксеологічні засади негласної роботи та оперативно-

розшукової діяльності Національної поліції України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09. Київ : Нац. 
акад. внутр. справ, 2020. 39 с. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: прийнятий 13 квітня 2012 р. № 9–10. Відомості 
Верховної Ради України. Ст. 474. 

3. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування 
(2012–2019 р.). Статистична інформація Генеральної прокуратури України. URL: http://www.gp.gov.ua 
(дата звернення: 18.10.2020). 

4. Звітність: судова статистика. Судова влада України. URL: htt://court.gov (дата звернення: 
18.10.2020). 

5. Ібрагімов Р. М. Окремі проблеми протидії особам, віднесеним до категорії «злодії в законі»: вітчи-
зняні реалії та зарубіжний досвід. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та 
шляхи їх вирішення:  матер. міжвуз. наук.-практ. кр. Столу,  Київ, 21 квітня 2018 р. Деревач : Київ : Нац. 
акад. внутр. справ, 2018. С. 305–309. 

Копиця К. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.ю.н. Лукашевич В. Г. 

ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ 

Експертиза призначається після початку досудового розслідування за постановою органу досудово-
го розслідування, клопотанням захисника або ухвалою суду, які є правовою основою для її проведення. 
Статті 69, 101, 242, 332, 356 КПК України регламентують порядок залучення експерта та підстави прове-
дення експертизи і, зокрема, указують, що експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кри-
мінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з‟ясування обставин, що ма-
ють значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання [1]. 

Сторони кримінального провадження, слідчий суддя та суд, призначаючи експертизу, повинні добре 
знати її предмет, об‟єкт і можливості методики дослідження й умови її застосування. 

Практика свідчить: якщо при винесенні постанови слідчий неправильно поставив запитання, то експерт з 
дозволу слідчого може змінити запитання відповідно до методики дослідження в межах своєї компетенції. 

Експерт також може замовити представлення додаткових матеріалів, зразків, що отримані (недоста-
тні або неякісно виконані не за вимогами методики). 

Під час призначення експертизи експерт вивчає подані матеріали для експертизи, протоколи, фото-
знімки, плани, схеми, речові докази. 

Правильно сформульовані завдання експертизи, подання відповідних речових доказів, порівняльних зраз-
ків та інших матеріалів є реальними умовами якісного проведення експертизи і вирішення поставлених питань. 

Специфіку має призначення додаткової і повторної експертизи, а також комісійної і комплексної. 
Додаткова експертиза призначається, коли зроблений недостатньо ясний або повний висновок, а 

також виникали нові питання щодо об‟єктів, що раніше вже досліджувалися. Ця експертиза доручається 
тому самому або іншому експерту. 
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Повторна експертиза призначається в тих випадках, коли виникає сумнів в обґрунтованості або пра-
вильності висновку експерта. Вона доручається іншому експерту або комісії експертів. 

Експерт повинен мати чітке уявлення про вид експертизи, що призначається. У випадках неправи-
льного її найменування сторонами кримінального провадження (судом) експерт може змінити її назву на 
таку, якою вона є насправді. 

Комісійна експертиза проводиться кількома експертами однієї спеціальності і результати оформля-
ються в одному висновку. Таким чином проводяться багатооб‟єктні та складні експертизи. 

Керівник експертного закладу може самостійно доручити об‟єкти дослідження різним експертам, які 
оформляють результати дослідження окремими висновками, дотримуючись усіх процесуальних вимог. 

Комплексна експертиза найчастіше призначається у випадках неможливості вирішення завдань, що 
ставляться перед експертизою, на основі однієї галузі знання. Таке дослідження проводиться спеціаліста-
ми з різних галузей знань для вирішення поставлених перед експертизою питань, які є суміжними для різ-
них видів судової експертизи. Під час проведення такої експертизи кожний експерт самостійно проводить 
дослідження з питань, що належать до його компетенції, і формулює свій окремий висновок. 

У висновку зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти встано-
вив і до яких висновків прийшов. Кожний експерт, який бере участь у проведенні комплексної експертизи, 
підписує ту частину висновку, яка містить описання проведених ним досліджень і несе за них відповідаль-
ність. Загальний висновок формулюється всіма експертами, що проводили дослідження, і підписується 
ними разом [2, с. 65–66]. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЗЛОЧИНУ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ 

Одним з найнебезпечніших злочинних проявів є тероризм. На сучасному етапі розвитку нашої дер-
жави, Україна є країною з підвищеним рівнем терористичної загрози. Досліджуючи злочинні діяння, 
пов‟язані з терористичною діяльністю (ст.ст. 258 – 258-5 КК України), можна окремо виділити фінансування 
тероризму (ст. 258-5 КК України), оскільки це єдиний, серед зазначених, предметний злочин, тобто такий, 
що характеризується наявністю предмету злочину.  

Описуючи предмет фінансування тероризму науковець В. В. Драний вказує, що це можуть бути: ко-
шти (національна або іноземна валюта); майно (у тому числі цінні папери); майнові права, наголошуючи, 
що немайнові права не можуть бути предметом цього злочину [1, с. 7]. З цим слід погодитись, оскільки те-
рмін «фінансування» (фінансувати) відповідно до тлумачного словника української мови означає – забез-
печувати коштами, фінансами кого-, що-небудь [2]. При цьому розмір предмету фінансування тероризму 
відповідно до ч. 1 ст. 258-5 КК України не встановлений. Він визначається судом в кожному випадку окре-
мо, в залежності від конкретних обставин справи. 

Для того щоб з‟ясувати що ж виступає предметом даного злочину необхідно звернутися до Закону Украї-
ни «Про боротьбу з тероризмом» № 25 від 2003 р. відповідно ст. 1 якого фінансування тероризму – це надання 
чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково: для будь-
яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією; для організації, підго-
товки і вчинення окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією визначеного КК 
України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення теро-
ристичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористично-
го акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби здійснення таких дій [3]. 

Законодавець, характеризуючи фінансування тероризму, оперує поняттям «активи», не враховуючи 
понятійної бази. Цей термін, зазвичай, використовується в економічних науках. У енциклопедіях з економі-
ки надається наступне визначення поняттю «актив». Активи (лат. activus – дійсний) – сукупність майна, 
інтелектуальної власності, грошових ресурсів, що належить підприємству, фірмі, компанії (будівлі, споруди, 
машини й устаткування, матеріальні запаси, банківські вклади, вкладення в цінні папери, патенти, авторсь-
кі права тощо), в які вкладено кошти власників та інших осіб [4, с. 14]. Такі категорії як: результати інтелек-
туальної власності, патенти та авторські права ніяк не можуть бути предметами, призначеними для фінан-
сування тероризму. Надання таких нематеріальних активів, скоріше, слід вважати сприянням тероризму та 
кваліфікувати за ст. 258-4 КК України. Між тим, існує термін «ліквідні активи», тобто – готівка, золото, за-
лишки грошових засобів до запитання на рахунках, депозити терміном до одного календарного місяця, 
цінні папери, комерційні векселі та інші засоби, які легко реалізовуються. Отже, характеризуючи поняття 
«фінансування тероризму» було б більш правильним використовувати термін «ліквідний актив».  
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ЩОДО РОЗСЛІДУВАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

З моменту прийняття та вступу в дію Кримінального кодексу України 2001 року, він все частіше по-
повнюється (іноді у виді нової редакції статті) не лише окремими різновидами злочинних проявів, а й кри-
міналізованими актуальними для країни суспільно небезпечними явищами, такими, наприклад, як торгівля 
людьми (ст. 149), зайняття гральним бізнесом (ст. 2031), створення терористичної групи чи терористичної 
організації (ст. 2581), найманство (ст. 447) та ін. [1]. 

Актуальність проблем злочинів, пов‟язаних з домашнім насильством, не викликає сумнівів зараз ні в 
кого. Своє дослідження хочемо розпочати із зазначення переліку основних термінів, згідно з Законом Укра-
їни «Про запобігання та протидію домашньому насильству». 

Домашнє насильство – діяння (дія або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або 
економічного насильства, що вчиняються в сім‟ї в межах місця проживання або між родичами, або між ко-
лишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією 
сім‟єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від 
того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й пост-
раждала особа, а також погрози вчинення таких діянь. 

Економічне насильство – форма домашнього насильства, що включає умисне позбавлення житла, 
їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду 
чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з піклування чи реабілітації, заборону пра-
цювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру. 

Психологічне насильство – форма домашнього насильства, що включає словесні образи, погрози, у 
тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обме-
ження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у 
постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевне-
ність, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров‟ю особи. 

Фізичне насильство – форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипан-
ня, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілес-
них ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в 
небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру. 

Сексуальне насильство – форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння сексуального 
характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, 
або в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші 
правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно 
дитини або в її присутності. 

Дія законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству незалежно від факту спільного 
проживання поширюється на таких осіб: подружжя; особи, які спільно проживають (проживали) однією сім‟єю, 
але не перебувають (не перебували) у шлюбі між собою, їхні батьки та діти; мати (батько) або діти одного з по-
дружжя (колишнього подружжя) та інший з подружжя (колишнього подружжя); прадід (прабаба) та правнук (пра-
внучка); колишнє подружжя; наречені; прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, їхні діти та 
прийомні діти, діти-вихованці, діти, які проживають (проживали в сім‟ї патронатного вихователя; дід (баба) та 
онук (онука); діти подружжя, колишнього подружжя, наречених, осіб, які мають спільну дитину (дітей), які не є 
спільними або всиновленими; вітчим (мачуха) та пасинок (падчерка); батьки (мати, батько) і дитина (діти); рідні 
брати і сестри; опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебувають (перебували) під опікую, піклуванням; 
особи, які мають спільну дитину (дітей); інші родичі: дядько (тітка) та племінник (племінниця), двоюрідні брати і 
сестри, двоюрідні дід (бабка) та двоюрідний онук (онука) [2]. 
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ЩОДО КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В СЛІДЧІЙ, ЕКСПЕРТНІЙ І СУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Розкриття й розслідування злочинів пов‟язане з ідентифікацією. Незважаючи на її досить широке 
використання, серед учених криміналістів дотепер не знайшли свого вирішення деякі питання, що стосу-
ються криміналістичної ідентифікації в слідчій, експертній та судовій діяльності. 

Термін ідентифікація походить від піздньолатинського identifico – ототожнюю. 
Загальновідомо, що основоположником наукової теорії криміналістичної ідентифікації був видний 

криміналіст С. М. Потапов, що розглядав ідентифікацію як метод і спеціальну методологію криміналістики. 
Він вказував, що ідентифікувати можна всілякі матеріальні предмети і явища, їхні роди й види, кількості і 
якості, ділянки простору й моменти часу, людську особистість у цілому і її окремі ознаки, фізичні властиво-
сті людини і її розумові здатності, її зовнішні дії й внутрішні психічні акти [1, с. 4, 15]. 

Вирішення питань про тотожність має важливе значення при розслідуванні різних злочинів. Встано-
влення тотожності є в той саме час встановленням суттєвих для справи обставин. 
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Встановлення тотожності різних об‟єктів дозволяє встановити факти, важливі для розслідування 
злочину, тобто доказові факти, одержати докази. 

В усіх випадках встановлення тотожності представляє собою процес, Який охоплює дослідження, 
порівняння або зіставлення ознака – такий процес називається ідентифікацією або ототожненням. 

Таким чином, криміналістична ідентифікація – це процес встановлення індивідуальної тотожності 
об‟єктів, Які мають значення для Розслідування Злочин або розгляду кримінального провадження. 

Вчення про криміналістичну ідентифікацію має загальнотеоретичне значення як для науки криміна-
лістики, так і для теорії судових доказів. Воно знаходить своє практичне застосування на всіх етапах дока-
зування в стадії досудового й судового слідства. Багато вчених криміналістичну ідентифікацію розглядають 
у ролі частково-наукового методу встановлення тотожності різноманітних матеріальних об‟єктів [2, с. 96]. 
Разом з тим у практиці доказування вона стала досить поширеним способом (методом) доведення фактів, 
заснованих на висновках про наявність або відсутність тотожності тих же об‟єктів, що має суттєве значення 
для встановлення об‟єктивної істини у справі. 

Факти, встановлені за допомогою криміналістичної ідентифікації, широко використовуються в опера-
тивно-розшуковій роботі, досудовому і судовому слідстві карних, цивільних справ для доказування різних 
обставин, що стосуються всіх ознак складу злочину. Ідентифікаційні факти стосовно предмета доказування 
можуть бути прямим або побічним доказом. Віднесення їх до прямих або побічних доказів залежить від 
конкретного складу злочину [3, с. 96]. Однак найчастіше вони є непрямим доказом, оскільки для остаточно-
го висновку про винність у вчиненні злочину ідентифікованої особи або власника ідентифікованого пред-
мета необхідно з‟ясувати ряд інших обставин і зібрати відповідні докази. 

Висновок про відсутність тотожності, як вірно відзначає В. П. Колмаков, варто оцінювати в сукупнос-
ті з іншими доказами. Дійсно, у практиці нерідкі випадки, коли у вчиненні злочину беруть участь двоє й бі-
льше осіб, з яких лише одна ідентифікується, а інші викриваються в здійсненні злочину за допомогою ін-
ших способів доказування [4, с. 35–38; 5, с. 45]. 

Таким чином, висновки про наявність або відсутність тотожності, так само як і будь-який інший до-
каз, повинні оцінюватися особою, що провадить дізнання, слідчим, судом по внутрішньому переконанню, 
заснованому на всебічному, повному і об‟єктивному розгляді всіх обставин справи в їхній сукупності на 
основі закону (ст. 67 КПК) [6]. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ТОРГВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ 

У сучасному світі досі актуальні проблеми торгівлі людьми, що є сучасним проявом рабства. Це тре-
тій, після торгівлі зброєю та наркотиками, злочин за прибутковістю. Даний промисел несе катастрофічну 
загрозу національній безпеці нашої держави та впливає на демографічні, соціальні, економічні та інші про-
цеси. Тому дуже важливо сформувати заходи боротьби із торгівлею людьми. Для цього слід детально про-
аналізувати правове регулювання протидії торгівлі людьми.  

Відповідно до Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і діть-
ми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН «Проти транснаціональної організованої злочинності» 
«торгівля людьми» означає здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, передачу, прихо-
вування або одержання людей шляхом загрози силою або її застосування або інших форм примусу, ви-
крадення, шахрайства, обману, зловживання владою або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у 
вигляді платежів або вигод, для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу [1]. У 2004 році Україна 
ратифікувала цей міжнародний нормативний акт, який націлений боротись із торгівлею людьми та захища-
ти права постраждалих осіб. Таким чином, імплементувала вищезазначене положення Протоколу у ст. 149 
КК України. До того ж у 2011 році Верховна Рада України прийняла Закон «Про протидію торгівлі людьми», 
який націлений визначати організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, гарантуючи гендерну 
рівність, основні напрями державної політики та засади міжнародного співробітництва у цій сфері, повно-
важення органів виконавчої влади, порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людь-
ми, та порядок надання допомоги таким особам [2]. Однак, не дивлячись на нормативне забезпечення, 
Україна досі залишається на 49 позиції із 167 країн світу у рейтингу поширеності сучасного рабства. Як 
відомо, найчастіше їх жертвами стають жінки, чоловіки, що потрапляють у трудове рабство, а також, одна з 
найнезахищених категорій – діти віком від 13 до 18 років. Основні країни призначення «живого товару» – 
Росія, Україна, Польща, Туреччина, Німеччина, ОАЕ, Італія, Китай та інші країни. Станом на 18.10.2019 
Мінсоцполітики встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 867 громадянам (860 – 
громадяни України, 7 – іноземці), з яких 333 особи – жінки, 446 – чоловіки, 85 дітей [3]. Як бачимо, статис-
тика вражає. Наразі єдиною статтею, що передбачає покарання за кримінальне правопорушення за торгів-
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лю людьми, є стаття 149 КК України. Однак існують значні труднощі у розкритті та доведенні вини у торгівлі 
людьми. По-перше, зазвичай злочин має транснаціональний характер, тобто вчиняється на території кіль-
кох країн, що, у свою чергу, ускладнює процес збору доказів. По-друге, постраждалі особи відмовляються 
брати участь у справі та навіть визнавати себе жертвами злочину. По-третє, відсутній дієвий механізм за-
стосування Закону «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» щодо 
жертв торгівлі людьми та єдиний підхід до тлумачення статті 149 КК України.  

Аналізуючи вищезазначене, можемо стверджувати, що для підвищення рівня захисту постраждалих осіб, 
боротьби із торгівлею людьми слід поглиблювати співпрацю між правоохоронними органами та неурядовими 
організаціями, що дозволить у подальшому ефективно розслідувати, виявляти, притягати до відповідальності 
винних осіб у вчиненні даного злочину. Список актуальних проблем торгівлі людьми є досить широким, кожна з 
яких потребує окремої уваги. Однак наразі можемо впевнено стверджувати, що торгівля людьми є «сучасною 
формою рабства», яка порушує всі існуючі права і свободи людини і громадянина. 

Леонов Д. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н. Огаренко Є. А. 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ В УКРАЇНІ 

Надзвичайно важлива роль судової влади у становленні, розвитку і функціонуванні правової держа-
ви, захисті прав і свобод людини обумовлює підвищену увагу до питань формування суддівського корпусу. 
Правосуддя є там, де сформувався справжній корпус суддів. Безперечно, що в існуючій судовій системі 
суддя є центральною, головною фігурою у здійсненні судочинства, носієм судової влади в державі. Також 
виникає питання, чи відповідають наші судді тим вимогам, які до них висуваються. Зазначене проблемне 
питання в своїх наукових роботах розглядали такі науковці-юристи, як В. Бойко, В. Євдокимов, 
С. Прилуцький, М. Селіванов, В. Єгорова, Ю. Дмитров, В. Косарєв та інші. 

Аналіз фахової літератури дозволив виділити такі основні проблеми при формуванні суддівського 
корпусу: 

1) відсутність законодавчо визначених механізмів реалізації правової норми щодо проходження ка-
ндидатами на посаду суддів медичного обстеження, що робить норму по суті декларативною. Міністерство 
охорони здоров‟я України разом із Радою суддів України повинні визначитись з переліком захворювань, які 
унеможливлюють виконання професійних обов‟язків судді або висунення кандидата на цю посаду; 

2) невиправдано довгий шлях від подання заяви до моменту призначення на посаду судді вперше 
чи обрання безстроково – жодними строками не обмежується, та надзвичайно складна процедура визна-
чення професійної придатності кандидата для заняття такої посади; 

3) відсутність законодавчо визначених критеріїв оцінки результатів, що призводить до суб‟єктивного 
характеру системи перевірки підготовленості кандидата до судової роботи; 

4) «розірвання» положень, які регламентують притягнення суддів до дисциплінарної відповідальнос-
ті між двома Законами; 

5) вияв корпоративної солідарності кваліфікаційних комісій суддів судів загальної юрисдикції щодо 
притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності; 

6) захист судді від зазіхань на його честь, гідність, майнові права; 
7) матеріальне забезпечення суддівського корпусу. 
Міжнародні ж стандарти вимагають від держави створення для суддів незалежності, ефективності у 

їх діяльності, що закріплені у Всесвітній хартії суддів. 
Саме забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади; визначення пот-

реб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додер-
жанням встановлених нормативів вказаного забезпечення; погодження призначення суддів на посади в 
судах загальної юрисдикції, призначення суддів Конституційного Суду України та суддів до складу Вищої 
ради юстиції і обрання до кваліфікаційних комісій суддів; заохочення суддів та працівників апарату судів; 
здійснення контролю за організацією діяльності судів та інших структур у системі судової влади виконує 
суддівське самоврядування, організаційними формами якого є збори суддів місцевого суду, апеляційного 
суду, вищого спеціалізованого суду, Пленум Верховного Суду; конференції; з‟їзд суддів України; Рада суд-
дів України та їх виконавчі органи. 

Як зазначено у ст. 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року, для 
захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддів-
ське самоврядування – самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями. Саме суддівське 
самоврядування є однією з гарантій забезпечення незалежності суддів та має сприяти створенню належ-
них організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати 
незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рі-
вень роботи з кадрами у системі судів, що, зокрема, сприятиме вирішення проблем формування суддівсь-
кого корпусу. 

Лещенко В. В. 
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара  
наук. кер. – д.ю.н., професор Юзікова Н. С. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИНИХ ГРУП У СФЕРІ 
НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ОРГАНІВ АБО ТКАНИН ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

Торгівля анатомічними матеріалами людині – незаконний обіг людських органів і тканин, що виник у 
результаті розвитку трансплантології, яке створює сьогодні одну з нових форм організованої злочинності. 
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Серед її сучасних проявів можна виділити злочинні організації, які займаються порушенням встановленого 
законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вилученням у людини шляхом примушування 
або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації або незаконною торгівлею органами або ткани-
нами людини. 

Незаконні операції з пересадки донорських органів людини проводяться в багатьох країнах Світу. 
Цьому сприяють місцеві кримінальні угруповання, але заправляють таким бізнесом глобальні групи організо-
ваної злочинності, які вкрай небезпечні, мобільні та досить поширені. Їх найважче вистежити та зупинити.  

В Україні є ознаки, які вказують на розширення «чорного» ринку анатомічних матеріалів людини. 
Так, недоліки у законодавстві, яким регулюється пересадка органів, і пов‟язані з цим комерційні інтереси, 
корупція й шахрайство створюють підґрунтя для розвитку незаконної торгівлі органами і тканинами людини 
в нашій державі. 

Наприклад, у 2012 році співробітники Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ви-
крили протиправну діяльність організованої злочинної групи з числа працівників Чернігівського обласного 
бюро судово-медичної експертизи та комунального закладу «Чернігівське обласне патологоанатомічне 
бюро», які незаконно вилучали в померлих осіб анатомічні фрагменти, тканини та їх компоненти з метою 
подальшого продажу. 

Злочинці, використовуючи важкий морально-психологічний стан родичів померлих, шляхом обману 
отримували від них згоду на вилучення органів і частин тіла. Родичам повідомлялося про те, що буде ви-
лучено один-два незначних фрагменти анатомічних матеріалів для використання в наукових цілях або на-
дання медичної допомоги хворим дітям. Натомість, фактично, вилучали до тридцяти фрагментів. 

Щоб приховати реальні обсяги протиправної діяльності, працівники моргів не додавали акти про ви-
лучення анатомічних компонентів і фрагментів у донорів-трупів до медичних документів померлих осіб. 

На відміну від найпоширеніших видів організованої злочинності, особи, які беруть участь в організо-
ваній злочинній діяльності, пов‟язаній з трансплантацією органів людини, залучаються з різних професій. 
Існує тісний зв‟язок між корупцією та злочинами в цій сфері тому, що такі злочини є складною злочинною 
діяльністю, для якої нерідко потрібна співучасть різних осіб. 

Так, наприклад, в частині 4 статті 143 Кримінального Кодексу України зазначається, що за незаконну 
торгівлю анатомічними матеріалами людини –правопорушник карається позбавленням волі на строк до 
п‟яти років. На нашу думку, це є недостатнім покаранням за цей злочин.  

Це є один з критерієм, чому незаконний обіг органів і тканин людини є дуже привабливим і є досить 
прибутковою справою з урахуванням високого попиту та постійного дефіциту пропозиції, оскільки органи 
можуть братися у живих людей чи померлих без згоди родичів або ж викрадатися із моргів.  

Виходячи з вищевикладеного можна сформулювати визначення транснаціональної організованої 
злочинності, зокрема це: координація злочинних організацій та співтовариств, які займаються незаконною 
торгівлею органами і тканинами людини, що мають при цьому розгалужену мережу філій за кордоном, кот-
рі використовують міжнародні зв‟язки для постійного здійснення глобальних незаконних операцій. 

Лябах Г. Р.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.ю.н., доцент Абакумова Ю. В. 

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ТА ДОДАТКОВОГО 
ОБ’ЄКТУ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 255 ТА 256 КК УКРАЇНИ  

Однією з умов становлення України як демократичної, правової європейської держави є необхід-
ність розробки та вдосконалення як організаційно-правових, так і кримінально-правових основ боротьби зі 
злочинністю, особливо організованою, оскільки пріоритетним для будь-якої цивілізованої держави є захист 
прав та свобод особи, її безпеки, а також інтересів підприємств, установ, організацій різних форм власнос-
ті, що діють на законних підставах, та захист суспільних інтересів в цілому. 

Кримінальним кодексом України (далі – КК) передбачено відповідальність за заздалегідь не обіцяне 
сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, 
сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, а також 
заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності 
(ст. 256 КК) [1]. 

Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке мі-
стить склад кримінального правопорушення, передбаченого КК України [1]. У теорії кримінального права 
визначають такі обов‟язкові елементи складу кримінального правопорушення, як: об‟єкт, об‟єктивна сторо-
на, суб‟єкт, суб‟єктивна сторона. Кваліфікуючи те чи інше кримінальне правопорушення необхідно, першо-
чергово, встановити його об‟єкт, тобто те благо, якому злочином (кримінальним правопорушенням) завда-
ється реальна шкода чи створюється загроза заподіяння такої шкоди [2].  

Зазвичай виокремлюються наступні види об‟єкту кримінального правопорушення: загальний, родо-
вий, видовий, безпосередній та додатковий (обов‟язковий та факультативний). Найбільш суттєве значення 
для правотворчої та правозастосовчої діяльності має визначення безпосереднього об‟єкта, під яким розу-
міються соціальні цінності, на які посягає конкретне злочинне діяння. Додатковий безпосередній об‟єкт, 
зазвичай, визначається як суспільні відносини, яким, разом з основним об‟єктом, завдається шкода або 
створюється погроза її спричинення [3].  

Ст. 256 КК законодавець помістив у Розділ IX «Злочини проти громадської безпеки», тим самим ви-
значивши його родовий об‟єкт – громадська безпека. Небезпека злочину «Сприяння учасникам злочинних 
організацій та укриття їх злочинної діяльності» полягає в тому, що особа, яка його вчинює, фактично поле-
гшує існування таких організацій та вичинювання їх учасниками кримінальних правопорушень. Тобто вин-
ний сприяє вчиненню злочину, передбаченого ст. 255 КК «Створення злочинної організації».  
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Існування злочинної організації вже ставить під загрозу нормальне функціонування держави, спокій 
людей, нормальну діяльність юридичних осіб тощо. Створення злочинної організації спрямовано, у пода-
льшому, на вчинення такою організацією інших, передбачених КК, суспільно небезпечних діянь. Злочин, 
передбачений ст. 255 КК завжди, в кінцевому результаті, завдає шкоди нормальній діяльності держави в 
галузі забезпечення громадської безпеки, громадського спокою та безпеки держави в цілому. Тобто пося-
гає на громадську безпеку. Отже і сприяння цьому злочину спричинює шкоду тому ж самому соціальному 
благу.  

Відповідно до ч. 4 ст. 28 КК однією з обов‟язкових ознак злочинної організації є наявність спеціаль-
ної мети її створення – вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, до яких, зокрема, відносяться: ди-
версія (ст. 113), умисне вбивство (ст. 115), зґвалтування (ч. 2, 3 ст. 152), терористичний акт (ст. 258) та ін. 
Тож, паралельно з безпосереднім об‟єктом, створення злочинної організації та сприяння їй може спричи-
нити шкоду і додатковому об‟єкту: національна безпека, життя, статева свобода та недоторканість тощо.  
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ТЕНДЕНЦІЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАК-
ТЕРУ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПО-
РТУ ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ 

За січень-вересень 2020 року було обліковано 6 870
1
 випадків порушення правил безпеки дорож-

нього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, зокрема, що спри-
чинило смерть потерпілого, ч.ч. 2, 3 ст. 286 КК – 1 347 випадків [1]. При цьому повідомлено про підозру у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 286 КК України 2 842 особам, у тому числі за діяння, передбачене 
ч.ч. 2, 3 ст. 286 КК, що спричинило смерть потерпілого – 713 особам. Водночас з обвинувальним актом до 
суду було спрямовано 2 365 кримінальних проваджень, а за ч.ч. 2, 3 ст. 286 КК – 520 проваджень.  

З клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності 147 кримінальних проваджень, з 
клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру – 4 провадження та 4 з клопотан-
ням про застосування примусових заходів виховного характеру. З різних підстав 4 119 кримінальних про-
ваджень було закрито, у тому числі 605 - за ч.ч. 2, 3 ст. 286 КК. 

Найбільшу кількість проваджень за ч.1 ст. 286 КК (4 023) та відповідно 534 провадження за 
ч.ч.2,3 ст. 286 КК було закрито за п.п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу 
України, а саме: встановлена відсутність події кримінального правопорушення (п.1); встановлена від-
сутність в діянні складу кримінального правопорушення (п.2);  набрав чинності закон, яким скасована 
кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою (п.4);  існує вирок по тому самому обвинува-
ченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального прова-
дження по тому самому обвинуваченню (п.6); існує нескасована постанова слідчого, дізнавача, проку-
рора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 цієї части-
ни, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося з дотриманням вимог 
щодо підслідності (п.9

1
). Стосовно 4 246 проваджень по цій категорії справ рішення на кінець звітного 

періоду не прийнято. 
Оскількі узагальненні відомості щодо осіб притягнутих до кримінальної відповідальності та види 

кримінального покарання за 2020 рік ще відсутності на сайті судової влади, проаналізуємо заходи, які були 
застосовані в 2019 році. Зокрема за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 286 КК до 773 засуджених 
були застосовані такі заходи як: звільнення від кримінальної відповідальності у зв‟язку з дійовим каяттям – 
147 осіб; звільнення від кримінальної відповідальності у зв‟язку з примиренням винного з потерпілим – 
1623 особи; звільнення від кримінальної відповідальності у зв‟язку зі зміною обстановки – 2 особи; звіль-
нення від кримінальної відповідальності у зв‟язку з передачею особи на поруки – 14 осіб; у зв‟язку з відмо-
вою прокурора або потерпілого, його представника від обвинувачення в кримінальному провадженні – 28 
осіб; з інших підстав (у тому числі процесуальних) – 168 осіб; покарання у виді позбавлення волі – 5 осіб; 
обмеження волі – 15 осіб; арешт – 6 осіб; виправні роботи – 3; службове обмеження для військовослужбо-
вців – 1 громадські роботи – 1; штраф – 477 осіб; звільнено від відбування покарання з випробуванням – 
195 осіб; внаслідок акут амністії - 55 ; з інших підстав – 15; додаткове покарання позбавлення військового, 
спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу – 6; позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю (зокрема керування транспортним засобом) – 228; 2 особам призначено 
покарання із застосуванням статті 69 КК України [2].  

Отже робимо висновок, що до осіб, які вчиняють порушення правил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, застосовується широке коло захо-
дів кримінально-правового характеру, передбачене КК, зокрема й альтернативи кримінального пересліду-
вання у випадку вчинення злочину, передбаченого саме ч.1 ст. 286 КК. 

                                                             
1
 За іншими даними, а саме 6 674 та 1 303 за ч.ч. 2, 3 ст. 286 КК відповідно (форма №1 Єдиного звіт про криміна-

льні правопорушення за січень-вересень 2020 року). 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m3c1r144&key=5175654
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m3c1r145&key=5175654
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2539
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2540
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2542
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5255


103 

У разі заподіяння більш тяжких наслідків, найбільш поширеним заходом впливу є призначення реа-
льного покарання у виді позбавлення волі, що обумовлено структурою кримінально-правової санкції, а та-
кож більшим відсотком призначення покарання у виді позбавлення права керування транспортним засо-
бом.  
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СЛІДЧИЙ ЯК СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Чинний КПК Україи визначає слідчого як службову особа органу Національної поліції, органу безпе-
ки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро 
розслідувань, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внут-
рішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, 
передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень (п. 17 ч. 1 
ст. 3 КПК України) [1]. 

Варто відмітити, що і досі невирішеним залишається питання щодо термінологічного апарату при 
позначенні службових осіб, які ведуть досудове слідство у відповідних підрозділах НАБУ (де вони імену-
ються детективами) та інших органів, які здійснюють досудове слідство (де вони, як і раніше, іменуються 
слідчими). Виходом з ситуації можна назвати або уніфікацію термінології, або внесення відповідних уточ-
нень до закону, якими буде додано термін детектив як різновид слідчого у відповідних підрозділах НАБУ. 

Кримінальний процесуальний закон покладає на слідчого відповідальність за законність та своєчас-
ність здійснення процесуальних дій, надаючи наступні повноваження: 1) починати досудове розслідування 
за наявності підстав, передбачених КПК України; 2) проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (ро-
зшукові) дії у випадках, встановлених КПК України; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та 
негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; 5) звертатися за погодженням із 
прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального про-
вадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; 6) повідомляти за 
погодженням із прокурором особі про підозру; 7) за результатами розслідування складати обвинувальний 
акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх 
прокурору на затвердження; 8) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у 
тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 
КПК України; 9) здійснювати інші повноваження, передбачені КПК України. 

У випадках відмови прокурора у погодженні клопотання слідчого до слідчого судді про застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слі-
дчих (розшукових) дій слідчий має право звернутися до керівника органу досудового розслідування, який 
після вивчення клопотання за необхідності ініціює розгляд питань, порушених у ньому, перед прокурором 
вищого рівня, який протягом трьох днів погоджує відповідне клопотання або відмовляє у його погодженні. 

Слідчий зобов‟язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій фор-
мі. Невиконання слідчим законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому КПК 
України, тягне за собою передбачену законом відповідальність. 

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй 
процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. 
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, служ-
бові особи, інші фізичні особи зобов‟язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого 
(ст. 40 КПК України). 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ЗА НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЧЕРЕЗ НЕЗАРЕЄСТРОВАНЕ МАЙНО 

Важливою складовою частиною процесу становлення демократичної, соціальної, правової держави 
є наявність компетентного, неупередженого і незалежного суду, рішення якого є обов‟язковими для всіх 
органів, підприємств, установ, організацій, службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій те-
риторії України [1]. 

Одним із правових засобів забезпечення виконання судових рішень є кримінальна відповідаль-
ність, встановлена у ст.382 Кримінального кодексу України. Суспільна небезпека даного злочину поля-
гає в тому, що його вчинення порушує конституційні положення щодо обов‟язковості виконання судо-

https://www.gp.gov.ua/ua/stat_n_st?dir_id=114140&libid=100820&c=edit&_c=fo
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2537


104 

вих рішень, підриває авторитет органів правосуддя, посягає на права та законні інтереси фізичних  та 
юридичних осіб [2, с. 53]. 

Для запобігання ухилення від обов‟язку виконання судових рішень Законом України «Про виконавче 
провадження» примусове виконання рішень покладено на органи державної виконавчої служби (держав-
них виконавців). Згідно ст. 542 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець проводить пере-
вірку майнового стану боржника – щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його май-
нових прав, у випадку невиконання законних вимог державного виконавця без поважних причин, останній 
надсилає подання до органів досудового розслідування про притягнення боржника до кримінальної відпо-
відальності [3].  

У випадку звернення державного виконавця із запитом до державних органів, громадських організа-
цій, підприємств і на підставі їх відповіді встановлюється, що у боржника наявне незареєстроване майно. З 
огляду на вищевикладене, у боржника була реальна можливість виконати судове рішення, про що свідчить 
відповідь на загальний запит, проте боржник умисно ухилився від виконання рішення.  

Одночасно законодавством не врегульовано визначеного переліку необхідних вимог, за умови на-
стання яких подання виконавців підлягають задоволенню та боржника може бути притягнуто до відповіда-
льності за ч.1 ст.382 КК України.  

Таким чином, для реального виконання судових рішень та притягнення осіб до кримінальної відпові-
дальності за їх невиконання через незареєстроване майно, законодавство потребує вдосконалення в час-
тині регламентації умисного перешкоджання виконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що на-
брали законної сили. 

Список використаних джерел 
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (з наступними змінами). Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141. 
2. Романишин О. Р. Кримінально-правове забезпечення охорони порядку виконання судових рішень 

в Україні дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Націона-
льна академія наук України, 2018. 189 с. 

3. Про виконавче провадження : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1404-VIII. URL: http://search.-
ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161404.html (дата звернення: 24.09.2020). 

Пижова О. С.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.ю.н., професор Лукашевич В. Г. 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ ПУБЛІЧНІ 
ЗАКЛИКИ ДО ВЧИНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ  

На сьогодні проблема тероризму є дуже гострою для України. Це специфічне злочинне явище за-
грожує інтересам окремих осіб, суспільства в цілому, держави, політичній, військовій, економічній, екологі-
чній та соціальній безпеці. Терористична діяльність на Сході країни не тільки підриває політичну стабіль-
ність та економічне положення держави, але й, насамперед, коштує людських життів, створює стан страху, 
паніки та відчуття незахищеності серед населення. Протидія тероризму, зокрема і кримінально-правовим 
шляхом, має бути одним з приоритетних напрямків діяльності держави.  

Одним зі злочинів терористичної спрямованості є злочин «Публічні заклики до вчинення терористи-
чного акту», передбачений ст. 258-2 Кримінального кодексу України (далі – КК), відповідно до якої криміна-
льно караним є вчинення публічних закликів до вчинення терористичного акту, а також розповсюдження, 
виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів з такими закликами [1].  

Суспільна небезпечність публічних закликів до вчинення терористичного акту, як і інших злочинів 
терористичної спрямованості, полягає у посяганні на основні засади громадської безпеки: життя, здоров‟я, 
власність, систему державного управління тощо. Його особливістю є те, що цей злочин спрямований на 
широке, невизначене коло осіб. Основним способом вчинення злочину, передбаченого ст. 258-2 КК Украї-
ни, є здійснення тим чи іншим способом публічних закликів до вчинення терористичного акту, зокрема і 
шляхом розповсюдження матеріалів з такими закликами, задля чого реалізується їх виготовлення чи збері-
гання.  

Закликом до вчинення кримінального правопорушення є звернення до широкого кола людей з про-
ханням, умовлянням, запрошенням, підкупом, вимогою, погрозою чи іншим примусом або іншою формою 
мотивації вчинити таке правопорушення.  

Можна зазначити, що «заклики» є одним із способів підбурювання до вчинення кримінального пра-
вопорушення. У КК України не передбачено поняття «підбурювання до кримінального правопорушення», 
але відповідно до ч. 4 ст. 27 підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або 
іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення такого правопорушення. Підбурювач може будь-
яким способом схилити особу до вчинення кримінального правопорушення [1]. Перелік таких способів, вка-
заних у зазначеній нормі, є не вичерпаним, оскільки передбачено схиляння і «іншим чином». При цьому 
підбурювання має місце лише у випадку, коли підбурювач умисно схиляє конкретну особу (осіб) до вчи-
нення конкретного кримінального правопорушення. У ст. 258-2 КК України якраз і йдеться про схиляння до 
вчинення конкретного злочину – терористичного акту. Але розцінювати вчинення такого діяння як підбурю-
вання можливо лише у випадках, коли заклики спрямовано не на широке невизначене коло осіб, а на пев-
ну групу осіб, що є цілком реальним для способу вчинення цього злочину. До того ж такі заклики повинні 
мати публічний характер.  

Список використаних джерел 
1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-03. URL: https://za-

kon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page9 (дата звернення: 14.09.2020). 



105 

Полежаєва О. Г. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.ю.н., доцент Дєєв М. В. 

ВИДИ СУДОВОГО ТЛУМАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ  

Судове тлумачення - тлумачення, яке дає кримінальному закону суд будь-якої ланки в процесі 
розгляду кримінальних справ. Воно визнається самим поширеним і найбільш застосовуваним видом 
неофіційного тлумачення кримінального закону. Воно поділяється на казуальне (прецедентне) та пра-
возастосовне [1]. Перше казуальне тлумачення надається судами будь-якої інстанції при розгляді кон-
кретного кримінального провадження. Таке тлумачення є обов‟язковим стосовно того кримінального 
правопорушення, у зв‟язку з вчиненням якого здійснюється кримінальне провадження. Оскільки судо-
ве тлумачення може виходити від вищих судових органів, то одночасно воно може бути взірцем пра-
вильного застосування закону для нижчих судів при розгляді аналогічних кримінальних правопору-
шень [2, c. 42–43]. 

У науковій літературі зустрічається також пропозиція виокремлення трьох різновидів судового тлу-
мачення: 1) тлумачення, яке здійснює суд або суддя будь-якої інстанції при розгляді конкретної криміналь-
ної справи, що є обов‟язковим, якщо судом вищої інстанції не визначено інше, та лише у тій справі, у 
зв‟язку з якою воно здійснювалося. У випадках, коли таке тлумачення здійснюється вищими судовими ор-
ганами, у подальшому воно може бути обов‟язковим і застосовуватися як зразок для судів нижчих інстанцій 
при розгляді аналогічних справ; 2) тлумачення як роз‟яснення рекомендаційного характеру з питань засто-
сування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні кримінальних справ, що отримане за ре-
зультатами узагальнення судової практики і представлене у постановах Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних та кримінальних справ; 3) тлумачення, як роз‟яснення рекомендаційного ха-
рактеру з питань застосування законодавства при вирішенні кримінальних справ, яке до 2010 року за ре-
зультатами узагальнення судової практики надавав у своїх постановах Пленум ВС України, та які не втра-
тили своєї чинності у зв‟язку з тим, що не змінилося відповідно законодавство, і Пленум ВССРЦКС не ви-
дав із цих питань власної постанови [3, с. 93].  

Відповідно правозастосовне тлумачення містилося: в рекомендаціях Пленуму Верховного суду 
України з найбільш складних питань застосування КК; роз‟ясненнях рекомендаційного характеру з питань 
застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції 
був наділений і Пленум ВССУ відповідно до ст. 36 ЗУ від 7 липня 2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і 
статус суддів»; постановах ВСУ з приводу неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції 
одних і тих самих норм закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно-
небезпечних діянь (ст. 445 КПК). 

В сучасних реаліях судової системи питання судового тлумачення вищої судової інстанції України, 
якою наразі є Верховний Суд актуалізується. Так, згідно з положеннями статей 37 та 45 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» Велика Палата Верховного Суду як постійно діючий колегіальний орган 
Верховного Суду забезпечує, зокрема, у визначених законом випадках здійснення перегляду судових рі-
шень у касаційному порядку з метою забезпечення однакового застосування судами норм права. Основна 
мета вирішення виключної правової проблеми полягає у забезпеченні єдності практики як однієї з основ-
них форм реалізації принципу правової визначеності, що є одним із фундаментальних аспектів верховенс-
тва права та гарантує розумну передбачуваність судових рішень. Крім того, саме така діяльність Верхов-
ного Суду забезпечує дотримання принципу рівності всіх громадян перед законом і судом, який втілюється 
шляхом однакового застосування судом тієї самої норми закону в однакових справах щодо різних осіб та є 
також запорукою довіри громадян до судової влади [4]. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНА ПРОБАЦІЯ» 

Нині інститут постпенітенціарного контролю являє собою значний елемент кримінально-виконавчої 
політики в багатьох державах, однак в різних країнах є відмінності в сутності поняття постпенітенціарної 
пробації. На сьогоднішній день не досягнуто єдності поглядів щодо визначення поняття постпенітенціарної 
пробації. 

Важливим європейським міжнародним документом в області контролю над особами, які звільнилися 
з місць позбавлення волі, є «Рекомендації СМ/Rec(2010)1 Комітету Міністрів державам-членам про Прави-
ла Ради Європи про пробацію». Хоча даний документ і не має вимоги обов‟язкового виконання, він, по суті, 
є свого роду «орієнтиром» для всіх держав-учасниць Ради Європи. 

https://sud.ua/ru/news/blog/136144-virishennya-viklyuchnoyi-pravovoyi-problemi-yak-sposib-zabezpechennya-odnakovogo-zastosuvannya-norm-prava
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Так, в одних країнах законодавець дає визначення постпенітенціарної пробації (наприклад Респуб-
ліка Казахстан) як – діяльність і сукупність заходів щодо встановлення та здійснення пробаціонного конт-
ролю щодо осіб, звільнених з установ кримінально-виконавчої системи, і надання їм соціально-правової 
допомоги [1]. 

Законодавці Киргизької Республіки надають своє значення цього терміну, а саме постпенітенціарна 
пробація – це пробація, що застосовується до умовно звільнених осіб з виправних установ, та полягає в 
наданні соціальної підтримки з метою їх ресоціалізації [2]. 

В українському законодавстві взагалі відсутнє поняття «постпенітенціарна пробація».  
Натомість п. 10.1 розділу 10 «Мінімальних стандартів правил Організації Об‟єднаних Націй стосовно 

заходів, не пов‟язаних з тюремним ув‟язненням (Токійські правила)», прямо називає мету нагляду за осо-
бами, щодо яких не застосовано виконання покарання умовно, а саме скорочення випадків рецидиву пра-
вопорушень та сприяння включенню правопорушника в життя суспільства, тобто його ресоціалізацію [3].  

Крім цього, в Правилах ради Європи про пробацію (ч. 4 ст. 59) зазначено, що постпенітенціарний 
контроль виконує служба пробації із метою здійснення нагляду за засудженими після звільнення від від-
буття покарання у вигляді позбавлення волі. Контроль після звільнення від тюремного ув‟язнення має бути 
спрямований на вирішення проблем засуджених, таких як працевлаштування, місце проживання, освіта та 
забезпечення виконання ними умов звільнення з метою зменшення загрози вчинення нового злочину і за-
вдання значного збитку [4]. 

Отже, підводячи підсумки, можна стверджувати, що постпенітенціарна пробація в механізмі кримі-
нально-правового регулювання, на нашу думку – це запобігання вчиненню повторних кримінальних право-
порушень особами, звільненими умовно достроково, виправлення засуджених, їх соціальна адаптація та 
ресоціалізація. 
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ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ М.П. ЧУБИНСЬКОГО ПРО ІСТОРИЧНИЙ (ГЕНЕТИЧНИЙ)  
МЕТОД І НАСТУПНІСТЬ НАУКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В ДОСЛІДЖЕННЯХ СЕРЕДИНИ XX СТ. 

Необхідно наголосити, що у період існування радянської держави, незважаючи на проголошення 
керівної ідеї про відмовлення від методології «старого» кримінального права, багато позитивних досягнень 
так званих «буржуазних» дореволюційних учених-криміналістів, у тому числі професора М. П. Чубинського, 
були частково збережені та застосовувані в радянській кримінально-правовій науці. 

Так, у середині XX ст. ученими-криміналістами поряд з вивченням історії кримінального права 
зарубіжних «буржуазних», «капіталістичних» і «соціалістичних» держав значна увага приділялася питанням 
стану кримінального права на найважливіших етапах його розвитку на теренах тодішньої радянської 
держави. 

Насамперед потрібно виокремити роботи А. А. Піонтковського (мол.) з питань вивчення 
кримінально-правових концепцій Канта, Фейєрбаха, Фіхте [1] та Гегеля [2]. Для даних робіт характерним є 
поєднання глибокого філософського аналізу з детальним, поглибленим вивченням історії багатьох питань 
доктрини кримінально-правової науки. 

Особливе місце у вивченні історії науки кримінального права необхідно відвести дослідженням 
О. А. Герцензона, який у своїх працях запропонував виділити в науці кримінального права, окрім 
традиційних «класичної», «антропологічної» та «соціологічної» шкіл, ще один напрямок – «просвітницько-
гуманістичний», до котрого учений відніс погляди Беккаріа, Вольтера, Марата, Монтеск‟є, Робесп‟єра, 
Руссо та інших мислителів XVIII ст. [3; 4; 5]. Учений вагомого значення приділяв дослідженню історії 
розвитку науки кримінального права в радянській державі, був одним із співавторів та безпосереднім 
редактором колективного монографічного дослідження «Історія радянського кримінального права» 
(1948 р.) [6]. 

Також, питанням історії ровитку вітчизняної («радянської», «соціалістичної») та зарубіжної 
(«буржуазної», «капіталістичної») науки кримінального права в даний період була приділена значна увага в 
пряцях П. Г. Мішуніна [7], Б. С. Ошеровича [8], П. С. Ромашкіна [9], Б. С. Утєвського [10] та ін. 

Таким чином, ідеї використання історичного (генетичного) методу пізнання в науці кримінального 
права та дослідження її наступності, що були започатковані так званими «буржуазними» дореволюційними 
ученими, у тому числі професором М. П. Чубинським, в працях учених-криміналістів середини XX ст. одер-
жали своє яскраве втілення. 
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ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ ТА ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Приватна детективна (розшукова) діяльність у більшості країн світу визнана на державному рівні, 
врегульована законами й оптимально використовується задля збільшення можливості громадян та юриди-
чних осіб у захисті своїх законних прав та інтересів. 

У Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Франції, Німеччині, Канаді, Індії, Ізраїлі, Японії, Но-
рвегії, Іспанії, Італії, Португалії, Мексиці та багатьох інших країнах світу запровадження інститутів приват-
них детективів, приватних детективних підприємств (агентств) та їх об‟єднань стало у свій час наслідком 
реагування влади на нагальні соціальні виклики, і тому на сьогодні існування та діяльність таких недержа-
вних інституцій є у них явищем звичайним, усталеним і достатньо унормованим національним законодав-
ством. 

Функції та завдання приватних детективів і приватних детективних агентств майже такі, як і у право-
охоронних органів. Коли громадяни за деякими особистими причинами не можуть звернутися до цих орга-
нів, то їх функції беруть на себе приватні детективні агентства. 

Так, ці суб‟єкти приватної детективної діяльності надають істотну допомогу суб‟єктам підприємниць-
кої діяльності у вивченні репутації та фінансового стану позичальників та інших партнерів, їх спроможності 
реально виконувати взяті на себе фінансові зобов‟язання, що у значній мірі запобігає укладанню ризикова-
них угод та ухиленню боржників від сплати заборгованості. Крім того, суб‟єкти приватної детективної дія-
льності проводять велику роботу по пошуку осіб, місцезнаходження яких невідоме, розшуку зниклого май-
на і тварин, виявленню фактів порушень прав інтелектуальної власності, насамперед незаконного викори-
стання товарних знаків та ін. 

Як правило, детективну діяльність ведуть люди, які в минулому мали відношення до правоохорон-
них органів, органів державної безпеки, розвідувальних служб або інших державних органів, які мають від-
ношення до оперативної діяльності. 

Найавторитетнішою міжнародною організацією у сфері розслідувань та безпеки є Всесвітня Асоціа-
ція Детективів, заснована ще в 1925 р. Вона об‟єднує на сьогодні більше тисячі кращих спеціалістів прива-
тних детективних і охоронних структур з більш ніж 60 країн світу, причому вони постійно збільшуються, 
оскільки під час кожної щорічної конференції, особливо останнім часом, на вступ до неї надходить до ста 
заявок. 

У Європі професія приватних детективів визнана директивою Європейського Співтовариства 
1967 р., яка гарантує свободу підприємництва в усіх країнах-членах ЄС. Жодна країна не може заборонити 
або обмежити права приватного підприємця, не будучи при цьому не засудженої Європейським судом. 

Наводячи світовий досвід, слід зазначити, що, наприклад, у Великобританії у приватних охоронних і 
детективних фірмах персоналу вдвічі більше, ніж співробітників поліції. У США приватні служби безпеки 
мають бюджет, який на 50% перевищує бюджет усіх органів поліції країни загалом, і мають понад 1,1 млн 
співробітників. В Ізраїлі (з населенням трохи більше ніж 5 млн осіб) функціонує понад 2 тис. детективних і 
охоронних компаній. 

Визнання приватної детективної діяльності залежить від ступеня демократизації країн. У країнах ди-
ктатури детективна діяльність найчастіше взагалі заборонена або скасована як допоміжна при правоохо-
ронних органах [1–13]. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ 
У ВИДІ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ  

Однією із основних проблем для України на сьогодні є протидія злочинності як складному соціаль-
ному явищу. Вагоме значення для покращення криміногенної ситуації в державі має позиція, яку займає 
Україна у напрямку реалізації кримінальних покарань. Інтеграція України до Європейського співтовариства 
та необхідність виконання рекомендацій Ради Європи потягли за собою зміни в кримінальній і криміналь-
но-виконавчій політиці, реформування правової та організаційної бази кримінально-виконавчої системи, 
наближаючи її до світових стандартів. Необхідність більш широкого використання покарань без ізоляції 
засудженого від суспільства очевидна. Актуальність проблеми зумовлена тим, що кримінально-виконавче 
право й національна кримінально-виконавча система перебувають у стані постійного реформування та 
вдосконалення.  

В наш час, в період реформування законодавства в Україні, важливо наголосити, що інститут пока-
рання розвивається в напрямі застосування санкцій, не пов‟язаних з ізоляцією від суспільства. Окреме міс-
це серед таких видів покарань посідають громадські роботи, в якому поєднується каральний, профілактич-
ний і виховний вплив. Саме тому актуальним є дослідження проблемних питань, пов‟язаних із цим видом 
кримінального покарання, а також необхідність конкретизації на законодавчому рівні переліку видів робіт, 
які визначені як суспільно корисні й виконуються засудженими до цього виду покарань. 

На даний час Україна як держава в цілому і Державна пенітенціарна служба зокрема переживає 
складний час адаптації вітчизняного законодавства до Європейських стандартів. Позитивний досвід діяль-
ності Європейських країн та необхідність виконання Україною міжнародних зобов‟язань щодо ширшого 
запровадження альтернативних позбавленню волі видів покарань зумовило прийняттям Верховною Радою 
України 05.02.2015 р. Закону України «Про пробацію», який набрав чинності 27.08.2015 р.  

Для України елементи роботи служби пробації як такої не є чимось новим і невідомим. Своєрідним 
аналогом служби пробації до сьогодні в Україні була кримінально-виконавча інспекція, яка виконувала по-
карання, не пов‟язані з позбавленням волі. Проаналізувавши Закон України «Про пробацію», бачимо, що 
пробація вмістила в своє значення, більш ґрунтовне визначення - систему наглядових і соціально-виховних 
заходів, що застосовуються за рішенням суду і відповідно до закону щодо засуджених, виконання певних 
видів кримінальних покарань, не пов‟язаних із позбавленням волі, і забезпечення суду інформацією, що 
характеризує обвинуваченого.  

Наказом 272/5 від 29.01.2019 року затверджено Порядок здійснення нагляду та проведення соціа-
льно-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов‟язаних з позбавленням волі, який визначає ор-
ганізацію здійснення уповноваженим органом з питань пробації наглядових та соціально- виховних заходів 
до засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною дія-
льністю, громадських робіт, виправних робіт, засуджених, яким покарання у виді обмеження волі або поз-
бавлення волі на певний строк замінено більш м‟яким покаранням у виді громадських робіт або виправних 
робіт, засуджених осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від відбування 
покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також організацію роботи уповно-
важеного органу з питань пробації щодо направлення осіб, засуджених до покарання у виді обмеження 
волі, до виправних центрів. 

Термін «засуджені до громадських робіт» визначає- засуджених до покарання у виді громадських 
робіт, засуджених, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено 
більш м‟яким покаранням у виді громадських робіт, а також засуджених, яким покарання у виді штрафу 
замінено покаранням у виді громадських робіт. 
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ПРО ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ З ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

Як показують результати наукових досліджень, на даний час деякі вчені та політичні діячі при поси-
ланнях на норми міжнародного права та зарубіжну практику з питань діяльності прокурату, дають неодно-
значні оцінки з цього питання. Зокрема, досвід однієї держави переносять мало не на всі інші, що в реаль-
ності не відповідає дійсності. Більш того, говорячи про яку-небудь зарубіжну модель прокуратури, її прихи-
льники відзначають лише позитивні сторони, залишаючи поза увагою негативну практику, а пропагуючи 
зарубіжний досвід, його прихильники ігнорують вітчизняну практику з цього питання. Зазначені помилки 
нерідко, у зв‟язку з цим, вводять в оману представників депутатського корпусу, практичних і наукових пра-
цівників про функції та зміст діяльності прокуратури за кордоном, її місце в системі державних органів, вза-
ємодії з іншими суб‟єктами кримінальної та адміністративної юстиції. Крім того, як показує практика держа-
вного будівництва та проведення правової реформи в Україні, з ряду причин, як об‟єктивного, так і 
суб‟єктивного характеру, інформація про закордонний досвід нерідко підноситься в спотвореному вигляді, 
пристосовується до окремих відомчим думок та оцінок [1, c. 109-110]. Так, наприклад, прихильники різкого 
обмеження сфери діяльності прокурора в суді і зрівняння прав обвинувачення і захисту посилаються на 
досвід зарубіжних країн, де, на їхню думку, функції прокурора рівні з функціями захисту. У той самий час, 
реальна практика зарубіжних держав у цьому питанні, показує, що це далеко не так. Зокрема, згідно закону 
прокурор у суді Франції – фігура особлива. Він повністю незалежний, у тому числі й по відношенню до су-
ду, не підлягає відводу, на відміну від суддів та присяжних. Більш того, на прокурора не поширюється кри-
мінальне і цивільно-процесуальне поняття «сторони», і, отже, суд не вправі з ним поводитися як із сторо-
ною в процесі й застосовувати до нього санкції [2, с. 69–70]. 

Враховуючи зазначене та те, що однією з головних стратегічних цілей України є входження в євро-
пейський простір, демократичні перетворення, що відбуваються в Україні, формування громадянського 
суспільства і побудова правової, демократичної, соціальної держави, без сумніву, вимагають політичної, 
соціальної, економічної, культурної модернізації сучасного українського суспільства та вдосконалення ме-
ханізму державної влади. І одне із найскладніших завдань цієї суспільно-політичної реформи полягає в 
зміні взаємовідносин влади і людини, налагодженні між ними дійового зворотного зв‟язку. Саме тому од-
ним із найважливіших елементів державного механізму, покликаним сприяти дотриманню законності, а в 
кінцевому результаті – і забезпеченню повноцінної реалізації прав і свобод людини має стати прокуратура. 
Особливо актуальним у цьому плані є вивчення європейського та світового досвіду функціонування органів 
прокуратури [3, с. 65–66].  
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БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

До одного із складних та суперечних питань у кримінально-правовій доктрині відноситься специфіка 
визначення безпосереднього об‟єкту державної зради. З цього приводу виказано багато думок дослідників, 
більшість з яких можна згрупувати у три основних парадигми. Перша базується на визнанні державної без-
пеки, що функціонує у всіх сферах життя, безпосереднім об‟єктом державної зради [1, с. 47]. Прибічники 
другої вважають таким об‟єктом суспільні відносини щодо забезпечення безпеки конституційного ладу. 
Аргументуючи зроблений висновок вони стверджують, що вона має вираз у стані захищеності державного 
ладу і таких інших його компонентів як: механізм і функціонування інститутів влади у державі; незалеж-
ність, недоторканість, територіальна цілісність та суверенітет держави. Інформаційна та економічна безпе-
ка розглядаються цими авторами і в контексті державного суверенітету, і як структурні частини конститу-
ційного ладу [2, с. 268]. Автори третьої стверджують, що до основного безпосереднього об‟єкту державної 
зради слід віднести національну безпеку «зазвичай у сфері державної безпеки, воєнній, інформаційній, 
економічній і науково-технологічній сферах» [3, с. 57]. 

Вважаємо, що законодавець чітко у ч.1 ст.111 КК окреслив сфери дій суспільних відносин на які по-
сягає державна зрада, а саме це: суверенітет, територіальна цілісність, територіальна недоторканність, 
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обороноздатність, державна безпека, економічна безпека, інформаційна безпека. Даний перелік є закри-
тим, що виключає можливість його розширення засобом трактування.  

Між тим, вбачається, що проблематикою безпосереднього об‟єкту державної зради є наступне: по-
перше, розпливчаті межі цих відносин, що зумовлює вторгнення одних таких відносин у області дії інших; 
по-друге, наявність інших кримінальних норм, що охороняють ці ж відносини; по-третє, можливість одноча-
сного заподіяння шкоди цим злочином декільком групам таких відносин; по-четверте, всі перелічені в зако-
ні групи відносин є основними безпосередніми об‟єктами і при одночасному заподіянні шкоди різним гру-
пам відносин, жодну з них неможливо віднести до категорії додаткових.  

Серед декількох завдань об‟єкту злочину на першому місці стоїть розкриття соціальної та юридичної 
сутності правопорушення. Виходячи з цього та із соціальної природи державної зради слід звернути увагу 
на те, що всі перелічені у диспозиції групи відносин входять у якості часток до національної безпеки, але 
при цьому повністю її не наповнюють, тим самим створюючи прогалини. Вказане дає підґрунтя для їх роз-
ширеного тлумачення, а також тверджень про суспільні відносини у сфері забезпечення охорони націона-
льної безпеки як безпосередній об‟єкт державної зради [4, с. 280]. Враховуючі наведене можна пропонува-
ти законодавцю замінити у диспозиції ч.1 ст.111 КК перелік альтернативних безпосередніх об‟єктів на уза-
гальнений та більш широкий за своїм змістом об‟єкт – національну безпеку, вирішив таким чином низку 
теоретичних та практичних проблем.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ВТЯГНЕННЯ  
У ВЧИНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ОБМАНУ 

Тероризм є однією з найнебезпечніших загроз сучасного світу. Протистояння цьому злочинному 
феномену є першочерговим завданням кожної цивілізованої держави. Одним зі злочинів терористичної 
спрямованості, з передбачених Кримінальним кодексом України (далі – КК), є втягнення у вчинення теро-
ристичного акту (ст. 258-1 КК). Відповідно до цієї норми даний злочин виражається у втягненні особи у вчи-
нення терористичного акту або примушуванні до вчинення терористичного акту з використанням обману, 
шантажу, уразливого стану особи, або із застосуванням чи погрозою застосування насильства [1]. Тобто 
об‟єктивна сторона даного злочину може виражатися у вчиненні двох альтернативних видів дій: втягнення 
особи у вчинення терористичного акту; примушування до вчинення терористичного акту. Обидві форми 
реалізації об‟єктивної сторони досліджуваного злочину мають вчинюватись певним, визначеним законом, 
чином. Вони повинні бути пов‟язані з використанням обману, шантажу, уразливого стану особи, або із за-
стосуванням насильства, чи погрозою його застосування. Втягнення у вчинення терористичного акту може 
бути вчинене лише шліхом активних дій, а суспільно небезпечні наслідки даного злочину знаходяться поза 
межами його складу. Активні дії при вчиненні розглядуваного злочину полягають у спонуканні особи до 
участі в терористичному акті. Якщо об‟єктивна сторона злочину реалізується у формі втягнення особи у 
вчинення терористичного акту шляхом використання обману, то як наслідок у останньої виникає бажання 
вчинити дії, передбачені у ст. 258 КК за власною волею. Обман – це неправдиві слова, вчинки, дії і т. ін., 
тобто введення особи в оману щодо певних фактів шляхом повідомлення неправдивих відомостей або 
неповідомлення відомостей про факти, які мали бути їй повідомлені.  

У науці кримінального права до способів втягнення у вчинення терористичного акту відносять: про-
хання, умовляння, переконання, обіцянки, збудження низьких почуттів, шантаж, обман, пропаганду, підкуп 
тощо [2, с. 83]. Практично всі такі способи (зокрема: прохання, умовляння, переконання, обіцянки, збу-
дження низьких почуттів, пропаганда) можуть супроводжуватись обманом. Такі ж дії охоплюються визна-
ченням поняття «підбурювач» (ч. 4 ст. 27 КК) – підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, 
примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення кримінального правопорушення [1]. 

Наприклад, поняття «переконувати» означає доводити що-небудь комусь, змушувати кого-небудь 
повірити у щось, погодитися з ким-, чим-небудь [3]. В тому числі – повірити в необхідність, доцільність, ви-
гідність вчинення терористичного акту. Якщо особа переконує когось стосовно вчинення терористичного 
акту, супроводжуючи переконання обманом, то такий обман має бути спрямовано не щодо злочинності чи 
суспільної небезпеки вчинюваного, а щодо фактичних обставин, які зумовлюють вчинення терористичного 
акту. В іншому випадку буде відсутня одна з основних ознак кримінального правопорушення – «винність». 
А єдиною підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного винного 
діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого КК та вчинюється суб‟єктом кри-
мінального правопорушення (відповідно до статей 2 та 11 КК). 
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ВЕРБУВАННЯ ОСОБИ ЯК ОДИН ЗІ СПОСОБІВ  
ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 258-4 КК УКРАЇНИ 

Тероризм належить до найбільш суспільно небезпечних, складних, неоднозначних та важкопрогно-
зованих соціально-політичних явищ. Серед терористичних злочинів слід особливо виділити суспільно не-
безпечне діяння передбачене ст. 258-4 КК України «Сприяння вчиненню терористичного акту».  

У ст. 258-4 КК України наголошується, що кримінально караним є діяння, яке полягає у вербуванні, 
озброєнні, навчанні особи з метою вчинення терористичного акту, а так само використання особи з цією 
метою [1]. Тобто одним із способів вчинення цього злочину є вербування особи задля вчинення терористи-
чного акту.  

Вербування (від німецького – werben) – наймання людей на військову службу, один із способів ком-
плектування військ. За тлумачним словником української мови вербувати (вербування) означає залучати 
до якоїсь діяльності, до участі у якій-небудь організації, наймати, набирати людей на роботу (у тому числі і 
до війська) [2]. У розглядуваному випадку відбувається наймання осіб задля участі у злочинній діяльності – 
вчинення терористичного акту. При цьому слід розмежовувати поняття «участь у вчиненні терористичного 
акту» та «участь у терористичній групі чи терористичній організації». Особа або є учасником злочинної ор-
ганізації, або ж є співучасником злочину, чиненого такою організацією. Отже, вербування особи з метою 
вчинення терористичного акту виражається в її залученні до вчинення терористичного акту (як правило – 
одиночного та за винагороду). Таке вербування також включає підшукування особи, що, можливо, має 
спеціальні навички, або ж бореться за свою віру чи якусь ідею, хай і оманливу. Як вказує науковець 
М. М. Васілін: «вербування полягає у психологічному впливі на особу або невизначену кількість осіб з ме-
тою викликати бажання вчинити терористичний акт» [3, с. 159]. 

Однак, зазвичай, це поняття (щодо ст. 258-4 КК України) розглядається як її найом для вчинення те-
рористичного акту. Але якщо, відповідно до тлумачних словників української мови, вербування – є одним із 
способів комплектування військ, тобто передбачає наймання людей на військову службу за винагороду [4], 
то цей термін доцільніше використовувати під час характеристики злочину, передбаченого ст. 260 КК Укра-
їни «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Відносно ж ст. 258-4 КК 
України слід, на наш погляд, використовувати термін «залучення» осіб до вчинення терористичного акту, 
оскільки можливе не тільки їх фінансове винагородження, але й інша мотивація, зокрема за допомогою 
хибної ідей «справедливості» або особливостей віросповідання такої особи.  
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ЩОДО ВІТЧИЗНЯННОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ 

Кількість виявлених злочинів у сфері кібербезпеки збільшується кожного року в середньому на 
2,5 тис. Департамент кіберполіції – новий підрозділ Національної поліції, який тільки формується, але з 
кожним роком набуває більшого досвіду, напрацьовує методологію роботи, отримує знання від зарубіжних 
партнерів. На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 831 від 13 жовтня 2015 року «Про утво-
рення територіального органу Національної поліції» [1], а також відповідно до наказів МВС від 15.10.2015 
№ 1250 «Про проведення позачергового атестування осіб начальницького складу підрозділів боротьби з 
кіберзлочинністю» [2] та № 1251 від 15.10.2015 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 
старших інспекторів, інспекторів і спеціальних агентів інформаційних технологій міжрегіонального терито-
ріального органу Департаменту кіберполіції Національної поліції» [3], з метою проведення якісного відбору 
висококваліфікованих фахівців у підрозділи кіберполіції 15 жовтня 2015 р. Міністром внутрішніх справ Укра-
їни А. Аваковим було оголошено про початок реформування підрозділів боротьби з кіберзлочинністю МВС 
в кіберполіцію Національної поліції та початок конкурсу з добору кандидатів на заміщення вакантних посад 
у кіберполіції. Відповідно до Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України, за-
твердженого наказом Національної поліції від 10.11.2015 № 85 [4], як міжрегіональний територіальний ор-
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ган створено Департамент кіберполіції, який є юридичною особою публічного права. До складу зазначеного 
Департаменту входять структурні підрозділи, які діють за міжрегіональним принципом та безпосередньо 
підпорядковані начальникові Департаменту (Донецьке, Карпатське, Київське, Подільське, Поліське, При-
дніпровське, Причорноморське та Слобожанське управління кіберполіції, а також управління інформацій-
них технологій та програмування в західному, південному та східному регіонах). 

Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність» та з метою забез-
печення міжнародної діяльності кіберполіції, у штатній структурі Департаменту кіберполіції створено сектор 
Національного контактного пункту з реагування на кіберзлочини [5]. Відбувається перетворення колишньої 
моделі підрозділів боротьби з кіберзлочинністю на новітній орган правозахисного призначення, який за 
своїми технічними та професійними можливостями матиме змогу миттєвого реагування на кіберзагрози, а 
також відповідно до кращих європейських та світових стандартів проводитиме міжнародну співпрацю із 
знешкодження транснаціональних злочинних угруповань у цій галузі. Під час розроблення концепції з ре-
формування підрозділів боротьби з кіберзлочинністю використано найкращий європейський та світовий 
досвід, а також враховані пропозиції міжнародних організацій. Департамент кіберполіції Національної полі-
ції України є міжрегіональним територіальним органом Національної поліції України, який відповідно до 
законодавства України забезпечує реалізацію державної політики у галузі протидії кіберзлочинності, здійс-
нює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва Національної поліції України та органів державної 
влади про стан вирішення питань, віднесених до його компетенції [6]. Департамент кіберполіції бере участь 
у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики щодо попередження та протидії кримінальним 
правопорушенням, механізм підготовки, вчинення або приховування яких передбачає використання елект-
ронно-обчислювальних машин (комп‟ютерів), систем та комп‟ютерних мереж і мереж електрозв‟язку (далі – 
сфера протидії кіберзлочинності) [8]. Департамент також сприяє в порядку, передбаченому чинним законо-
давством, іншим підрозділам Національної поліції України в попередженні, виявленні та припиненні кримі-
нальних правопорушень [8]. 
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ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ 

Огляд місця події – це слідча дія, яка має на меті дослідження матеріальної обстановки місця події 
шляхом безпосереднього особистого її сприйняття слідчим та іншими учасниками огляду з метою вияв-
лення, фіксації і вилучення різних слідів та речових доказів, – з‟ясування механізму події й інших обставин, 
що мають значення для справи [1, с. 5]. 

Огляд місця події, згідно з ч. 2 ст. 190 КПК України, дозволено проводити в невідкладних випадках 
до порушення кримінальної справи. Це є винятком для слідчих дій поряд з накладенням арешту на корес-
понденцію і зняттям інформації з каналів зв‟язку з метою запобігти злочину, які можуть бути застосовані до 
порушення кримінальної справи згідно з ч. 3 ст. 187 КПК України. Особливе значення огляду місця події 
додає і той факт, що лише в ході даної слідчої дії матеріальна обстановка, предмети та сліди вивчаються 
безпосередньо та у взаємозв‟язку один з одним. Прогалини, пов‟язані з неякісним оглядом, заповнити на 
інших етапах розслідування буває досить складно, оскільки з часом обстановка неминуче змінюється, а 
сліди зникають [2, с. 58]. 

За характером виконуваних дій, огляд місця події є складним і копітким: доводиться вивчати велику 
кількість різних об‟єктів протягом тривалого часу, часто за складних погодних і побутових умов, у нічний 
час доби, за непростої психологічної обстановки, пов‟язаної з подією злочину. 
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Результативність огляду місця події багато в чому залежить від умілого використання криміналісти-
чних методів і засобів, призначених для фіксації ходу, етапів даної слідчої дії, слідів, що виявляються при 
цьому, та інших речових доказів. 

З цією метою використовуються різні науково-технічні засоби, зокрема, спеціально розроблені або 
пристосовані для виявлення, фіксації, вилучення слідів, предметів і речовин [3, с. 283]. 

Технічні засоби, що застосовуються у кримінальному провадженні, – це сукупність технічних, про-
грамно-технічних та програмних засобів, спеціальних пристроїв, автоматизованих систем, речовин та нау-
ково обґрунтованих способів і тактичних прийомів їх використання, що застосовуються відповідно до зако-
ну спеціально уповноваженими особами для досягнення науково обґрунтованого результату, який сприяв 
би захисту прав та законних інтересів учасників кримінального процесу, повному та швидкому розкриттю 
кримінальних правопорушень і викриттю осіб, винних у їх вчиненні. 

Аналіз наукової літератури з обраної тематики свідчить, що на даний момент питання використання 
сучасних науково-технічних засобів при огляді місця події розкрито недостатньо [4, с. 92–97]. 

Використання засобів аудіовізуальної фіксації обстановки місця події істотно підвищує повноту, все-
бічність та об‟єктивність огляду, дозволяє відобразити об‟єкти, що оглядаються, на матеріальному носії в їх 
первинному вигляді для наступного відтворення та аналізу. 

Як відомо, відеофонограми місця події в поєднанні з протоколом є доказом і повинні наочно відо-
бразити обстановку, показати об‟єкти, що мають доказове значення, за можливості якнайповніше зафіксу-
вати сліди злочину. 

Відеозйомка на місці події проводиться, зазвичай, спеціалістом-криміналістом. При цьому його діями 
активно керує слідчий, який визначає обсяг, об‟єкти, напрям зйомки тощо. Повнота фіксації залежить від 
характеру взаємодії слідчого і спеціаліста на всіх етапах огляду. З цього приводу В. П. Бахін та 
О. О. Волобуєва слушно зазначають: «...Саме взаємодія слідчого зі спеціалістами на достатньому рівні 
забезпечує застосування спеціальних знань і науково-технічних засобів і, відповідно, виступає гарантом 
ефективності та раціональності слідчої діяльності взагалі і провадження конкретної слідчої дії зокрема» [5, 
с. 31]. 
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наук. кер. – д.ю.н., професор Рябчинська О. П. 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Відповідно до ст.3 Загальної декларації прав людини кожна людина має право на життя, свободу та 
особисту недоторканність. Згідно з положеннями ст.6 Міжнародного пакту про громадянські та політичні 
права та ст.2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право на життя є невід‟ємним 
правом людини, яке охороняється законом. В ст.3 Конституції закріплено, що людина, її життя і здоров‟я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Формою 
державного захисту життя та особистої недоторканності людини є встановлення кримінальної відповідаль-
ності за злочини проти життя і здоров‟я [1].  

Прийнято виділяти такі групи злочинів: проти життя (статті 115–120, 129 КК), проти здоров‟я (статті 
121–128, 130, 133 КК), такі, що вчиняються у сфері медичної діяльності (статті 131–132, 134, 138–145 КК), а 
також злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров‟я (статті 135–137 КК) [2].  

Злочини проти життя і здоров‟я становлять найпоширенішу категорію справ, які розглядають місцеві 
суди. За злочини проти здоров‟я передбачені різні види покарань: позбавлення волі (ч.ч. 1, 2 ст. 121, ч.ч. 1, 
2 ст. 122, ст. 123, ч. 2 ст. 126, ч.ч. 1, 2 ст. 127, ч.ч. 1−4 ст. 130, ч.ч. 1−3 ст. 133 КК України); обмеження волі 
(ч. 1 ст. 122, ст. 123, ст. 124, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 126, ст. 128, ч. 1 ст. 130, ч.ч. 1, 2 ст. 133 КК України); 
арешт (ст. 124, ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 133 КК України); виправні роботи (ч. 1 ст. 122, ст. 123, ст. 124, ч. 1, 2 
ст. 125, ч. 1 ст. 126, ст. 128, ч. 1 ст. 133 КК України); громадські роботи (ст. 123, ст. 124, ч.ч. 1, 2 ст. 125, 
ч. 1 ст. 126, ст. 128 КК); штраф (ч.ч. 1, 2 ст. 125 та ч. 1 ст. 126 КК України). 

Переважна більшість санкцій за ці злочини є альтернативними, оскільки встановлюють два чи біль-
ше основних види покарання. Наявність значної кількості альтернативних санкцій, в яких одночасно пе-
редбачені позбавлення волі на певний строк (у власній якості або його різновиди у виді обмеження волі чи 
арешту) та покарання, не пов‟язані з позбавленням волі, свідчить про спрямованість законодавства на 
створення реальних механізмів диференціації кримінальної відповідальності та індивідуалізації покарання 
осіб, які вчиняють злочини [4, с. 193]. 

Так, в 2019 році за злочини проти здоров‟я людини було засуджено 4886 осіб, з них 1236 особам бу-
ло призначено різні строки покарання у виді позбавлення волі, 74 особам – обмеження волі, 96 особам – 
арешт, 31 особі – виправні роботи, 1009 особам – громадські роботи, 1852 особам – штраф. При цьому  
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72 особам покарання було призначено на підставі 69 КК – тобто призначено покарання більш м‟яке, ніж 
передбачено законом [4].  

В літературі вносяться пропозиції щодо розширення штрафів в санкціях й інших статей: «1) перед-
бачити альтернативну санкцію у виді штрафу в розмірі до десяти (ст.ст. 122, 126 КК України) і двадцяти 
п‟яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 127 КК України) відповідно; 2) в ст. 125 КК 
України передбачити ч. 3, яка б встановлювала відповідальність за вчинення діянь, зазначених у ч. 1 або 
ч. 2 цієї статті, з тих самих мотивів, що й у п. 14 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, 122, 126, 127 і 129 КК України, і 
встановити за його вчинення альтернативну санкцію у виді штрафу в розмірі до двох тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі до трьох років; 3) із санкції ч. 2 ст. 126 КК України 
виключити такий вид покарання, як позбавлення волі на певний строк, натомість передбачити штраф у 
розмірі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» [5, с. 156, 157]. 
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ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ ЯК ЗАГРОЗА ГРОМАДСЬКІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

Запобігання терористичним актам в Україні в цілому, а у великих містах зокрема, є надзвичайно ва-
жливою та актуальною проблемою в процесі збереження та забезпечення громадської безпеки. Протягом 
багатьох років терористичні акти залишаються одними із найнебезпечніших та важко прогнозуючих зло-
чинних дій сучасності. В умовах нинішнього положення української держави, враховуючи те, що відбулась 
анексія Автономної Республіки Крим Російською Федерацією, на окупованій частині території східної Укра-
їни ведеться збройний конфлікт, нагальною залишається необхідність у вдосконаленні існуючих заходів 
запобігання терористичним актам, а також формування нових заходів з урахуванням сучасного цифрового 
часу та регіону.  

Проблема терористичного акту у різні часи була предметом дослідження таких вчених, як: 
П. П. Андрушка, В. Ф. Антипенка, В. К. Грищука, О. С. Допілки, В. П. Ємельянова, Н. А. Зелінської, 
Ю. А. Іванової, Ю. В. Карапетян, В. В. Коваленка та багато інших.  

Вирішення проблеми запобігання терористичним актам у великих містах є важливим інструментом у 
вирішенні складних задач, які пов‟язані з розвитком суспільства та держави, їх соціальних, політичних, еко-
номічних, правових та морально-етичних сфер [1].  

Проведемо дослідження на прикладі таких великих міст, як: Київ, Харків, Одеса, Донецьк, Львів. 
Аналіз офіційної статистичної інформації рівня терористичних актів у великих міст показує, що в період за 
2019 р. було зафіксовано наступну кількість терористичних актів, у місті Києві – 49; Харкові – 80; Одесі – 3; 
Донецьку – 441, Львові – 3 [2]. Дані показники вказують на те, що існують реальні причини та умови, які 
породжуються тероризм, що виражається у збройному конфлікті на території східної України, наростанні 
проявів сепаратизму, розвитку нелегального ринку зброї та інше.  

На нашу думку першочерговими заходами запобігання терористичним актам у великих містах можна 
визначити: мінімізацію соціально-економічних та корупційних чинників криміногенного характеру; створен-
ня системи соціально-психологічної реабілітації та адаптації осіб, які потерпають від «повоєнного посттра-
вматичного синдрому»; упровадження системи захисту об‟єктів, вразливих зі злочинної точки зору (підпри-
ємств, установ, організацій, закладів); реформування системи аналітичного забезпечення протидії злочин-
ній діяльності, упровадження європейських моделей підготовки кадрів у цій сфері; розроблення й упрова-
дження на державному рівні системи професійної та ефективної протидії спецпропаганді РФ проти Украї-
ни; удосконалення системи міжнародного співробітництва, інтеграцію української системи з європейським 
простором безпеки та юстиції та інше. 

Таким чином, у великих містах, в залежності від регіону, запобігання терористичним актам повинно 
носити системний характер, який полягатиме у встановлені профілактичного контролю за регіональним 
кримінологічним середовищем та вплив на фактори, що можуть обумовлювати вчинення терористичних 
актів, а це в свою чергу гарантуватиме збереженню громадської безпеки. 

Список використаних джерел 
1. Карапетян Ю. В. Актуальні питання боротьби з тероризмом в сучасних умовах. URL: 

https://komish-gromada.gov.ua/актуальні-питання-боротьби-з-терориз/ (дата звернення: 25.09.2020). 
2. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень за 2019 рік. Генеральна прокура-

тура України. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/index.html (дата звернення: 28.09.2020). 



115 

Топчій В. В. 
Університет державної фіскальної служби України 

д.ю.н., професор, Заслужений юрист України 

Попельнюк Т. В. 
Волинський національний університет імені Лесі Українки 
аспірант 

ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ  
ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Як свідчить практика, серед детермінант, що спричинюють та сприяють вчиненню злочинів щодо за-
значеного об‟єкта правової охорони (ст. ст. 109-114, 255, 255-1, ін. КК), звертають на себе увагу наступні: 

1. Завданнями поліції, як це витікає із змісту ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію», є 
не діяльність її підрозділів по забезпеченню охорони тих об‟єктів, мова про які ведеться в ст. 1 даного нор-
мативно-правового акта, а надання поліцейських послуг, що не тільки суперечить змісту ст. 1 даного Зако-
ну, але й етимологічному значенню понять «забезпечення» та «послуг», які по своїй суті не є тотожними. 
Зокрема, під поняттям «забезпечення» в науці розуміють створення надійних умов для здійснення чого-
небудь [1], а слово «послуга» означає дію, яка приносить користь іншому, надання допомоги [1], тобто по 
змісту зазначені терміни не є синонімічними, а отже, видозміна змісту ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію» є очевидною.  

Такий підхід ґрунтується як на теоретично обґрунтованих позиціях, відповідно до яких норми мате-
ріального права (у даному випадку – КК) є пріоритетними щодо інших норм, які регулюють однорідні суспі-
льні відносини (а, це – сфера боротьби із злочинністю), а саме – процесуальних (КПК) та локальних право-
вих актів (як от: Закон України «Про Національну поліцію») [2, с. 180-181], так і на положеннях відповідних 
нормативно-правових актів (КК, ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про запобі-
гання корупції», ін.). 

2. Ще одним спірним терміном, який закріплений в ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію», 
є термін «протидія злочинності» – як одне із завдань по наданню послуг, що є абсурдним по своїй суті, а 
саме: як можна надавати послуги у боротьбі зі злочинністю, здійснюючи їй «протидію»? Відповідно до ети-
мологічного значення, слово «протидія» означає дію, що спрямована проти іншої дії, перешкоджає їй [3, 
с. 317]. Як у зв‟язку з цим слушно зауважив А. П. Закалюк, очевидно, такі дії щодо чинників злочинності, як 
їх виявлення, послаблення, нейтралізація тощо, навряд чи етимологічно адекватно відповідають сутності 
поняття «протидія» («супротив» – рос. «наперекор») [4, с. 3]. Саме тому, на його переконання, (з чим не 
можна не погодитись), термін «протидія» може бути використаний для відтворення загального впливу на 
злочинність, але він лише однобічно («супротив») відображає останній та не місить однозначного відобра-
ження поняття запобігання злочинності, тобто може вживатися як такий, що за сутністю тотожний поняттю 
«запобігання», навіть коли він вживається у широкому значенні [4, с. 322]. 

Виходячи з означеного доктринального положення, логічною є видозміна вжитого у п. 3 ч. 1 ст. 2 За-
кону України «Про Національну поліцію» терміну «протидія злочинності» на словосполучення «запобігання 
злочинності».  
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ВИГОТОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ЗАКЛИКАМИ ДО АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ  
ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 436 КК УКРАЇНИ 

Відповідно до ст. 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, за-
безпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всьо-
го Українського народу [1]. Але однією з найважливіших функцій держави є забезпечення миру, безпеки 
людства, міжнародного правопорядку. Саме тому у Кримінальному кодексі України (далі – КК України) пе-
редбачено кримінальну відповідальність за пропаганду війни. У ст. 436 Розділу XX Особливої частини КК 
України «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» наголошується, що кримі-
нальній відповідальності підлягає особа, яка вчинює публічні заклики до агресивної війни або до 
розв‟язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з 
метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів [2]. Тобто даний злочин може бути вчине-
ний у трьох формах: 1) публічні заклики до агресивної війни або до розв‟язування воєнного конфлікту; 
2) виготовлення матеріалів із закликами до агресивної війни або до розв‟язування воєнного конфлікту; 
3) розповсюдження зазначених матеріалів. Отже, однією з форм реалізації об‟єктивної сторони злочину, 
передбаченого ст. 436 КК України є виготовлення відповідних матеріалів.  

Відповідно до тлумачного словника української мови «виготовлення» або ж «виготовляти» означає 
виробляти, робити, створювати що-небудь [3]. Під «виготовленням», у теорії кримінального права, розумі-
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ється діяльність, внаслідок якої створюється той чи інший предмет матеріального світу, зазначений у дис-
позиції статті Особливої частини КК України як предмет кримінального правопорушення. 

Для кваліфікації злочину, передбаченого ст. 436 КК України спосіб виготовлення зазначених матері-
алів не має значення. Це можуть бути, зокрема, дії, які полягають у: друкуванні типографським способом, 
виготовленні за допомогою комп‟ютерної техніки, малюванні, ксерокопіюванні – якщо це стосується ілюст-
рацій, мальованих матеріалів або друкованої продукції. Тобто під таким виготовленням слід мати на увазі:  

1) здійснення зображення будь-яким способом та на будь-якому носії; 
2) друк печатної продукції, яка містить заклики до агресивної війни або до розв‟язування воєнного 

конфлікту; 
3) видання літературних творів, з такими закликами; 
4) фіксування інформації, пов‟язаної з такими закликами, у мережі Інтернет та ін. 
Виготовлення матеріалів із закликами до агресивної війни або до розв‟язування воєнного конфлікту 

може виражатися у створенні об‟єктів фізичного світу, не пов‟язаних з друком або відтворенням на паперо-
вому носії іншим чином. До такого способу вчинення злочину можна віднести виробництво розглянутих 
предметів злочину, передбаченого ст. 436 КК України.  
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ЩОДО ПРОБЛЕМ ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ В КРИМІНАЛІСТИЦІ 

Вивчення особи злочинця надає слідчим низку додаткових можливостей. Зокрема, відомості 
про неї надають змогу виокремити ті дані, що необхідні для організації найбільш ефективного розшуку 
особи, яка вчинила злочин, а в подальшому – її викриття, забезпечують усунення причин й умов учи-
нення злочинів та їх рецидивів. Під час проведення процесуальних дій - можливість ефективного 
встановлення психологічного контакту, застосування відповідних тактичних прийомів  [1]. Криміналіс-
тичне вивчення особистості складається зі встановлення криміналістично значимої інформації про 
злочинця та інших учасників процесу розслідування. У ході кримінального провадження значна части-
на діяльності працівників правоохоронних органів та суду спрямована на встановлення особи, яка 
вчинила суспільно-небезпечне діяння, а також спілкування та проведення ряду слідчих (розшукових) і 
процесуальних дій, відповідно, з підозрюваним, обвинуваченим, підсудним. Тому зрозуміло, що особа 
злочинця займає значне місце в системі будь-якої характеристики злочину: кримінально-правової, 
кримінологічної і, звичайно, криміналістичної. 

Із криміналістичної точки зору вивчення особи злочинця надає слідству ряд додаткових можливос-
тей. Зокрема, відомості про неї дають змогу виокремити ті дані, що необхідні для організації найбільш 
ефективного розшуку особи, яка вчинила злочин, а в подальшому – її викриття, забезпечують усунення 
причин та умов вчинення кримінальних правопорушень та їх рецидивів. А під час проведення слідчих (ро-
зшукових) дій – можливість ефективного встановлення психологічного контакту, застосування відповідних 
тактичних прийомів. 

Розвиток уявлень про визначення поняття особи злочинця, а також його наповнення змінювався 
протягом не одного століття. До ХХ ст. погляди на особу злочинця, про що доречно наголошує 
С. А. Шалгунова, були різноманітними. На ранніх етапах розвитку суспільства дослідники пояснювали при-
чини вчинення злочинних діянь впливом на особу чогось божественного або диявольського, впливом пси-
хічних відхилень та соціуму [2, с. 163]. Зараз також існують різні визначення цієї категорії. Зокрема, деякі 
автори розглядають це поняття як сукупність соціально значущих ознак, зв‟язків і відносин, які характери-
зують людину, винну в порушенні норм кримінального закону [3, с. 72]. У свою чергу, І. М. Даньшин визна-
чає особу злочинця як сукупність істотних і стійких соціальних властивостей і ознак, соціально значущих 
біопсихологічних особливостей індивіда, які, об‟єктивно реалізуючись у конкретному вчиненому злочині, 
надають вчиненому діянню характер суспільної небезпечності, а винній у цьому особі – властивості суспі-
льної небезпечності, у зв‟язку із чим вона і притягається до відповідальності, передбаченої кримінальним 
законом [4, с. 65]. 

Для криміналістичного вчення про особу злочинця важливе значення має визначення її структури. 
До неї Ф. В. Глазирін пропонує віднести соціально-демографічні властивості, психологічні якості, біологічні 
особливості особи [5, с. 6]. Інші автори по-своєму визначають її наповнення: демографічні дані; дані, що 
характеризують суспільне місце обвинуваченого; відомості про умови життя обвинуваченого; відомості про 
стан здоров‟я обвинуваченого; характер і темперамент [6, с. 16]. Утім, на нашу думку, найбільш чітко ви-
значив структуру особи злочинця В. Ю. Шепітько: дані демографічного характеру, моральні якості та пси-
хологічні особливості [7, с. 258]. 

Список використаних джерел 
1. Чаплинська Ю. А. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів. URL: 

https://doi.org/10.15421/3919122 (дата звернення: 15.10.2020). 
2. Шалгунова С. А. Особа злочинця за уявленнями дореволюційних вітчизняних юристів: антропо-

логічна та соціологічна школи. Право і суспільство. 2011. № 6. С. 157–164. 

https://zakon.rada.gov.ua/


117 

3. Джужа О. М., Кондратьєв Я. Ю., Кулик О. Г. Кримінологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / 
за заг. ред. О. М. Джужи. Київ : Юрінком Інтер, 2002. 

4. Даньшин І. М., Голіна В. В., Кальман О. Г., Лисодєд О. В. Кримінологія: Загальна та особлива ча-
стини : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / за заг. ред. І. М. Даньшина. Харків : Право, 2003. 

5. Глазирин Ф. В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственньїх действий. Свердловск, 
1973.156 с. 

6. Коршик М. Г. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. Москва : Юрид. 
лит-ра, 1969. 20 с. 

7. Шепитько В. Ю. Криминалистика : курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. Харьков : Одиссей, 
2005. 368 с. 

Черняк В. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н. Огаренко Є. А. 

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПІДОЗРИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

Реформування правової системи України покликане зміцнити гарантії прав людини, зокрема, в кри-
мінальному судочинстві. Саме на етапі підозри допускається значна частина порушень прав людини. 
Останнє пов‟язане, в тому числі, з недостатньою нормативною регламентацією процесуальної діяльності 
на даному етапі. Адже офіційне закріплення поняття «підозра» на нормативному рівні в Кримінальному 
процесуальному кодексі України наразі відсутнє.  

В чинному КПКУ у ряді статей застосовуються поняття, пов‟язані з підозрою, зокрема: «привід підоз-
ри» (п. 4, 5 ч. 3 ст. 42), «обґрунтована підозра» (п. 1 ч. 1 ст. 194), «суть підозри» (ч. 1 ст. 198, ч. 3 ст. 285), 
«підстава для підозри» (ст. 224). Однак сам термін «підозра» законодавець не визначає. Це може призвес-
ти до хибного розуміння як терміну «підозра», так і інших пов‟язаних з ним термінів, наприклад, «підозрю-
ваний», «повідомлення про підозру», а також викликає труднощі правозастосування. 

Складність розуміння правової природи підозри зумовлена також багатозначністю терміну «підоз-
ра». Л. Карнєєва розглядала підозру за трьома значеннями: 1) як психологічну характеристику стану сві-
домості слідчого, що визначає його суб‟єктивне відношення щодо досліджуваного факту; 2) як криміналіс-
тичне поняття, що вживається при виборі підстав для виконання завдань розслідування і для побудови 
версій; 3) як процесуальну категорію. 

Тому для розуміння суті підозри доцільно застосувати логічний метод, тобто визначити її суттєві 
ознаки. Звернення до робіт науковців, які досліджували інститут підозри, дозволило виокремити такі осно-
вні ознаки підозри у кримінальному провадженні: 

1) інститут підозри зумовлений змістом та завданнями кримінальної процесуальної діяльності; 
2) підозра може виникнути в осіб, які здійснюють досудове розслідування, та зумовлює виникнення 

особливих правовідносин між стороною обвинувачення (слідчий, керівник органу досудового розслідуван-
ня, прокурор) та стороною захисту (підозрюваний) в ході досудового розслідування у зв‟язку з причетністю 
даної особи до вчинення правопорушення; 

3) підозра – це ймовірне судження, припущення, попередній висновок про причетність конкретної 
особи до вчинення кримінального правопорушення; 

4) підозра суб‟єктивна, оскільки виникає на підставі внутрішнього переконання слідчого та/або про-
курора, яке формується відповідно до зібраних у кримінальному провадженні доказів, а їх висновок про 
можливу причетність конкретної особи до вчинення правопорушення засновані на неповному знанні про 
розслідуваний злочин та особу, яка його вчинила; 

5) підозра повинна бути обґрунтованою (особа обов‟язково повідомляється про підозру передусім за 
наявності достатніх доказів для її підозри у вчиненні кримінального правопорушення); 

6) підозра є обов‟язковим етапом кримінального провадження, зокрема стадії досудового розсліду-
вання; 

7) підозра має бути перевірена у процесі досудового розслідування та підтверджена доказами, що 
дозволить у перспективі її або спростувати, або трансформувати в обвинувальне твердження; 

8) підозра має бути формально виражена у процесуальному документі – повідомленні про підозру, 
який складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором та відповідає законодавчим вимо-
гам до його змісту. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що хоча звернення до історії виникнення та розвитку інсти-
туту підозри дає підстави стверджувати, що законодавство постійно рухається у векторі гуманізації і розширен-
ня кола прав підозрюваної особи, та наукові дискусії щодо суті поняття «підозра» та інших пов‟язаних з ним по-
нять продовжуються, зокрема, через відсутність його нормативного закріплення законодавцем, що викликає 
необхідність подальшого удосконалення кримінального процесуального законодавства. 
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ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ 

Тероризм є однією з найбільших проблем сучасного світу. Це складне і вкрай небезпечне явище, 
яке загрожує як безпеці суспільства в цілому, так кожній окремій людині. В рамках боротьби з тероризмом 
необхідно якнайбільш приділяти увагу питанням протидії злочинам терористичної спрямованості.  

Безпосереднє вчинення терористичного акту є найбільш небезпечним проявом тероризму, оскільки 
посягає на невизначену кількість охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, цінностей та 
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благ. Кримінальну відповідальність за цей злочин передбачено ст. 358 КК України, яка розміщена у Розділі 
IX «Злочини проти громадської безпеки» КК. Тож законодавець визначив як родовий об‟єкт цього злочину 
громадську безпеку.  

У тлумачних словниках української мови «безпека» характеризується як стан, коли кому-, чому-
небудь ніщо не загрожує [1]. 

У науці кримінального права зазначається, що, незважаючи на багатооб‟єктність терористичних 
злочинів, їхнім родовим об‟єктом слід визнавати громадську безпеку [2, с. 350], тобто такий стан суспільних 
відносин, за якого забезпечується захист окремої особи, суспільства та держави від терористичних актів [3, 
с. 12]. 

Щодо формулювання поняття «громадська безпека», то науковці так і не дійшли загальної згоди з 
цього питання, також як і стосовно поняття «безпека». Але в першу чергу дослідниками звертається увага 
на той факт, що «безпека», за своєю юридичною природою, являє собою стан врегулювання правом суспі-
льних відносин, що виникають з приводу реалізації життєво важливих інтересів особи, суспільства та дер-
жави, адекватно чинникам та умовам потенційних і реальних загроз, створених: протиправними діями, шкі-
дливими подіями (явищами) техногенного, природного, соціального характеру, наслідками шкідливих подій 
(явищ)» [4, с. 70].  

Також цей термін визначається як «соціальне явище з усіма притаманними йому властивостями, що 
сприймається як істотно важливе соціальне благо, для збереження і підтримки якого держава та суспільст-
во здійснюють усебічні заходи» [5, с.36]. Тобто безпека розцінюється як відсутність загроз. 

Тож, виходячи з зазначеного вище, громадську безпеку, як родовий об‟єкт злочину «Терористичний 
акт», на нашу думку, можна визначити наступним чином – це стан захищеності загальнолюдських ціннос-
тей від внутрішніх та зовнішніх загроз, що забезпечується державою, та наявність у кожного представника 
суспільства можливості самостійно або за допомогою держави реалізовувати свої гарантовані конститу-
ційні, природні та інші права і свободи. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

У тезах розглянуто основні результати здійснення антикорупційної політики у зарубіжних країнах. 
Досліджено основні міжнародні та європейські принципи у напрямку боротьби із корупцією. проведено 
аналіз антикорупційної політики у таких зарубіжних країнах як Румунія, Швеція та Німеччина.  

Корупція є однією із найактуальніших проблем будь-якої країни світу, яка завдає негативних наслід-
ків сфері діяльності органів публічного управління, економіці держави та суспільству у цілому. У зв‟язку із 
поширенням такого деструктивного явища як корупція, пов‟язане запровадження різноманітних моделей 
антикорупційної діяльності у всіх країнах світу або здійснює діяльність в напрямку запобігання корупційним 
проявам. 

Питання міжнародного досвіду розробки та запровадження антикорупційної політики у зарубіжних 
країнах досліджувала велика кількість вітчизняних науковців, серед яких можливо виділити праці таких 
учених як: О. Ю. Бусол, В. О. Глушкова, І. М. Даньшина, О. М. Джужі, С. В. Дрьоміна, Д. М. Михайленка, 
М. І. Мельника, А. П. Закалюка, О. Г. Кальмана, М. І. Хавронюка та інших. Проте, не дивлячись на те, що 
тема дослідження є достньо вивченою, постійна трансформація корупційних проявів та розробка нових 
заходів запобігання корупції сприяє необхідності у подальшому вивченні зазначеної проблеми. 

На протязі останнього десятиліття Україною було ратифіковано цілу низку міжнародно-правових 
угод з питань запобігання корупції, а також розроблено національну систему антикорупційного законодав-
ства, що свідчить про спроби формування ефективного механізму протидії корупції. Приведення положень 
національного законодавства до міжнародних та європейських принципів та стандартів запобігання анти-
корупційним проявам, дуже тісно пов‟язане із необхідністю дослідження та запровадження позитивного 
зарубіжного досвіду у зазначеному напрямку. 

У контексті особливостей даного дослідження варто звернути увагу на антикорупційну політику Ру-
мунії, яка визнається однією з найкатегоричніших серед держав Європейського Союзу. У 2002 році створе-
но Національний антикорупційний директорат Румунії. Зазначена інституція була створена з метою викрит-
тя та розслідування кримінальних корупційних правопорушень. Особливість антикорупційної політики Ру-
мунії є те, що діюче законодавство передбачає можливість здійснення перевірки законності формування 
капіталів та майна, яке передається у спадок. При цьому, спадкодавцем виступає особа, можливість притя-
гнення якої до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення відсутня у зв‟язку зі смертю 
останнього. Не дивлячись на те, що спадкоємці мають статус добросовісних набувачів, проте, у випадку 
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доведення незаконних методів набуття майна у власність спадкодавцем, воно підлягає конфіскації у зага-
льному порядку, відповідно до положень діючого законодавства Румунії . 

На відміну від Румунії, у Швеції корупція не сприймається в якості специфічного явища. Натомість, у 
державі достатньо ефективно розвинуто інститут Омбудсмена, до повноважень якого відноситься нагляд і 
контроль за діяльністю судів, правоохоронних органів та установ у соціальній сфері, зокрема, закладів 
освіти, охорони здоров‟я тощо. При цьому, до повноважень омбудсмена належить розгляд скарг громадян 
на дії та бездіяльність вищезазначених органів та їх посадових осіб, проведення службових розслідувань, 
за результатами яких надається доповідь вищим державним інституціям. Діяльність інституту Омбудсмена 
спрямовується на запобігання корупційним проявам з точки зору моралі, надаючи можливість громадянам 
зрозуміти, що хабарництво - це негативне явище  

Основним лозунгом механізмів реалізації державної політики у сфері запобігання та боротьби зі 
злочинністю у Німеччині є «знищення матеріальної і фінансової бази злочинності», що передбачає здійс-
нення двох наступних заходів. Так, першим заходом є конфіскація майна та грошових коштів, отриманих 
незаконним шляхом. Потрібно зазначити, що такий захід є притаманним для багатьох світових держав, у 
тому числі й в Україні. Проте, лише фіксація такого заходу на папері не сприятиме його реалізації на прак-
тиці. 

Натомість, другим заходом є створення ефективної законодавчої бази, яка спрямована на не умож-
ливлення «відмивання» злочинних прибутків. Таким чином, усі банківські установи було зобов‟язано пові-
домляти правоохоронні органи про банківські транзакції на суму, що перевищує 20 тис. німецьких марок. 
При цьому зазначено, що таку інформацію буде використано виключно в межах проведення розслідуван-
ня. Потрібно зауважити, що в Україні передбачено достатньо подібні заходи, проте, передбачено лише 
проведення перевірки банківських операцій, що покладає саме на банківські установи відповідні повнова-
ження, що сприяє зростанню рівню корупції у банківській сфері. 

Висновки. Таким чином, проаналізувавши основні напрямки антикорупційної політики у зарубіжних 
країнах можна зробити висновок, найбільш ефективною в Україні може бути практика Румунії. Дійсно, не є 
рідкістю відчуження майна, набутого незаконними способами. У подібних випадках потрібно передбачити 
можливість конфіскації майна, яке було відчужено на користь членів родини особи, якою було порушено 
вимоги антикорупційного законодавства. У разі відчуження майна стороннім особам, пропоную примусово 
стягувати на користь держави вартість майна, набутого незаконним шляхом, за цінами, що є актуальними 
на момент ухвалення відповідного рішення, при цьому, не порушуючи прав добросовісного набувача. 

Шинкар С. М.  
Класичний приватний університет 
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СТВОРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ГРУПИ ЧИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОДНА З ФОРМ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 258-3 КК УКРАЇНИ 

За останні роки проблема тероризму як в Україні, так і на світовій арені набула особливої актуаль-
ності. Активізація злочинної діяльності терористичних угрупувань та організацій ставлять перед наукою 
кримінального права питання про необхідність протидії як тероризму в цілому так і злочинам, тим чи іншим 
чином, пов‟язаним з ним. Одним з таких злочинів є створення терористичної групи чи терористичної орга-
нізації, відповідальність за яке передбачено ст. 258-3 Кримінального кодексу України (далі – КК). З 
об‟єктивної сторони даний злочин, відповідно до змісту диспозиції ст. 258-3 КК, виражається у вчиненні 
наступних дій: створення терористичної групи чи терористичної організації; керівництво такою групою чи 
організацією; участі в терористичній групі чи терористичній організації; організаційне чи інше сприяння 
створенню або діяльності такої групи чи організації [1].  

Такі дії як створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво нею та участь у 
такому злочинному угрупуванні за своїм змістом практично ідентичні з подібними діяннями, передбачени-
ми статтями 255 КК «Створення злочинної організації» та 260 КК «Створення не передбачених законом 
воєнізованих або збройних формувань», але є й певні відмінності. Тут же можна вести мову і про банди-
тизм. Хоча у диспозиції ст. 257 і йдеться про організацію озброєної банди, але таке діяння, за своїми сут-
тєвими ознаками, не відрізняється від створення злочинної групи (організації) [2].  

Під «створенням», відносно злочинного діяння, передбаченого ст. 258-3 КК України, слід розуміти 
будь-які активні дії внаслідок вчинення яких виникає терористична група чи терористична організація. Тоб-
то це може бути підшукування співучасників, розподіл між ними обов‟язків, створення плану тощо. Як таке 
створення слід також розуміти вчинення дій, результатом яких стало надання звичайній організованій групі 
чи злочинній організації ознак терористичного угрупування, основною відмінною рисою якого є спеціальна 
мета – вчинення терористичного акту. Також, відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» 
№ 25 від 2003 р. терористичною групою є група, що складається з двох і більше осіб, які об‟єдналися з ме-
тою здійснення терористичних актів, а терористична організація – це стійке об‟єднання трьох і більше осіб, 
яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, 
встановлено певні правила поведінки, обов‟язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних 
актів. Організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терорис-
тичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації [3]. Тобто, по перше, 
таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першо-
го злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності. По друге – обов‟язковою 
ознакою терористичної групи (організації) є наявність спеціальної мети. 

Створення будь-якої злочинної групи практично є приготуванням для вчинення у подальшому такою 
групою інших кримінальних правопорушень, яке законодавець криміналізував в окремі статті Особливої 
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частини КК України. Отже кінцевою метою створення терористичної групи чи терористичної організації є 
вчинення терористичного акту (актів) чи здійснення іншої терористичної діяльності.  
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ЩОДО РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ  
З МЕТОЮ ЗАВОЛОДІННЯ ЖИТЛОМ ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ 

На сьогодні в Україні має місце прояв негативної тенденції щодо вчинення вбивств з корисливих мо-
тивів. 

Кримінальне законодавство України передбачає відповідальність за умисне вбивство з корисливих 
мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України) [1]. У структурі вбивств з корисливих мотивів особливу небезпеку ста-
новлять вбивства, вчинені з метою відчуження житла громадян (отримання певних майнових прав на неру-
хоме майно - житло) [2, с. 9]. Серед факторів, які зумовили зростання злочинності на ринку нерухомості, на 
думку окремих науковців, стали соціальні протиріччя, а саме: розвиток ринкової економіки та інституту 
приватної власності, розширення ринку приватизації квартир, малоефективна робота правоохоронних ор-
ганів; послаблення діяльності державних владних структур, падіння рівня добробуту громадян, зростання 
цін на нерухомість, недосконалість нормативно-правового регулювання ринкових відносин у сфері нерухо-
мості, криміналізація економічної сфери (у тому числі й такої, як ринок житла), створення злочинними 
об‟єднаннями власних комерційних структур та ін. [3, с. 1–3; 4, с. 109-115; 5, с. 75–77]. 

За результатами анкетування слідчих Національної поліції України та вивчення слідчої та судової 
практики виокремлено такі ознаки вбивств, учинених з метою відчуження житла: 

1) протиправні вольові дії [6, с. 9] злочинця, що мають прямий умисел та спрямовані на відчуження 
житла шляхом позбавлення життя (75%); 

2) дії злочинця посягають на два об‟єкти, які охороняються чинним законодавством України: життя 
та здоров‟я особи та право власності на об‟єкт нерухомості або одержання права розпоряджатися цим 
об‟єктом (40,4%); 

3) високий рівень організованості злочинців (34,6%); 
4) високий ступінь латентності (17,3%); 
5) наявність конфліктних стосунків між злочинцем та жертвою (17,3%); 
6) злочин являє собою не одномоментний акт, а систему взаємообумовлюючих дій та процесів 

прихованого характеру, які пов‟язані з підготовкою, вчиненням та приховуванням відчуження житла шля-
хом учинення вбивства; 

7) специфіка в обранні жертви (жертв) злочину (власник житла та інші особи – родичі та близькі 
люди, орендатори житла та ін.); 

8) вчинення вбивства, поєднаного із відчуженням житла супроводжується вчиненням інших злочи-
нів (злочини у сфері службової діяльності; злочини проти громадської безпеки; проти власності; злочини у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 
життя та здоров‟я населення) [7, с. 140–142; 8, с. 112–121]. 

Падіння рівня добробуту громадян, зростання цін на нерухомість, недосконалість нормативно- пра-
вового регулювання відносин у сфері нерухомості та інші чинники зумовлюють злочинний намір особи до 
заволодіння житлом шляхом позбавлення життя іншої людини. 
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ОКЕРМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ  
КВАЛІФІКАЦІЇ ГРУБОГО ПОРУШЕННЯ УГОДИ ПРО ПРАЦЮ 

Трудові відносини у соціальній, правовій державі відграють ключову роль у цементуванні соціальної 
структури суспільства та підтриманні курсу на його стабільність і розвиток, тому завдання з їх охорони, 
зокрема кримінально-правовими засобами, стає пріоритетним напрямом кримінальної юстиції.  

До проблемних питань захисту трудових прав громадян у своїх працях зверталися такі вчені, як: 
П. П. Андрушко, Ю. В. Баулін, С. Я. Вавженчук, Ю. П. Дмитренко, О. О. Дудоров, О. О. Житний, 
С. В. Ківалов, М. М. Клемпарський, В. В. Лазор, О. М. Литвинов, С. Я. Лихова та багато інших. Між тим 
далеко не всі питання були вирішені.  

На сьогодні серед низки проблем у сфері охорони трудових прав актуальним для кримінальної 
науки є окремі питання, пов‟язані із специфікою кваліфікації грубого порушення угоди про працю, пе-
редбаченого складом злочину статті 173 КК. 

Звертаючись до диспозиції даної статті слід звернути увагу на характерні ознаки об‟єктивної 
сторони цього складу злочину, які розкривають свій зміст через тлумачення таких оціночних понять: 
угода про працю; порушення угоди про працю; грубе порушення. 

Законодавчі норми, регулюючі трудові відносини, не надають пояснення поняттю «угода про 
працю», між тим дефініція «угода» доволі часто зустрічається у тексті таких приписів (наприклад, у 
КЗпП законодавець вжив термінологічне різноманіття: «трудовий договір є угода»; «трудовий договір 
(контракт, угода)»; «міжнародна угода»; «угода сторін» і таке ін.). З цього приводу у правовій доктрині 
сформувалася точка зору, відносно якої «угода» є узагальнюючим поняттям, об‟єднуючи у своєму змі-
сту трудовий договір, контракт, колективний договір і колективні угоди [1, с. 176]. 

Більш широко інтерпретує «угоду про працю» П. П. Андрушко, включаючи до її змісту не тільки 
різноманітні трудові угоди, а й окремі цивільно-правові договори, складені для реалізації певних робіт 
або послуг. Вчений наводить приклади таких угод: договір підряду, договір про створення твору в га-
лузі науки, літератури, мистецтва [2, с. 204]. Наведена позиція справедливо заперечується на підставі 
змісту видового об‟єкту розділу V КК, який вказує, що захисту у ньому підлягають трудові права люди-
ни і громадянина. З цього походить висновок про регулювання таких правовідносин саме законодав-
ством про працю. Додатковим аргументом виступає і наявність лише у трудовому праві інституту уго-
ди про працю, до того ж у нормах цивільного права не зустрічається такого поняття. З цього приводу 
С. Я. Лихова вірно зауважує, що необхідним критерієм відмежування трудової угоди від договору ци-
вільно-правового характеру є мета їх укладення. Перший вид забезпечує регулювання процедури са-
мої праці, а другий складається заради результатів праці [3, c. 522].  

Таким чином, однією із розмежувальних ознак складів злочинів, передбачених ст. 172 та 173 КК, 
повинно виступати розуміння угоди про працю, як трудового договору (контракту), що був укладений з 
метою регулювання трудових відносин між їх суб‟єктами. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УЧАСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  
У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИНАМ У СКЛАДІ СИЛ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 

Як свідчить практика, низький рівень запобігання злочинам, що посягають на основи національ-
ної безпеки України, сприяє не тільки підвищенню криміногенності окремих з означених питань, але й 
підриває авторитет держави щодо спроможності недопущення вчинення цих суспільно небезпечних 
діянь та ліквідації, нейтралізації, блокування детермінант, які їх породжують і сприяють реалізації у 
повсякденному житті. 

Одним із суб‟єктів запобігання вказаним та іншим кримінальним правопорушенням, а також уча-
сником визначених у Законі України «Про національну безпеку країни» сил безпеки і оборони є Націо-
нальна поліція [1], діяльність якої по забезпеченню національної безпеки у сьогоденні є малоефектив-
ною та такою, що піддається постійній критиці з боку громадськості. 

Наочними прикладами зазначеного є останні події в Україні, коли на протязі лише одного місяця 
(червня) 2020 року на території декількох населених пунктів мали місце терористичні акти, що суттєво 
дестабілізували громадський порядок і безпеку [2]. 
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Отже, в наявності складна прикладна проблема, що потребує вирішення, у тому числі й на док-
тринальному рівні. 

Виходячи з цього, одним із актуальних завдань сьогодення для науковців є активізація діяльно-
сті, пов‟язаної із здійсненням аналізу практики діяльності Національної поліції, що спрямована на за-
безпечення Національної безпеки України, та розробка науково обґрунтованих заходів щодо вирішен-
ня існуючих у цього приводу проблем [3]. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО РЕНТНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

Євроінтергаційні процеси, які відбуваються в Україні ставлять за мету вдосконалення існуючої пра-
вової системи в цілому та цивільно-правових відносин, які регулюють рентні зобов‟язання, зокрема.  

Якщо розглядати договір ренти з точки зору правочину, то договір ренти представляє собою двос-
торонній правочин, у якому волю на його укладення виражають дві сторони – одержувач і платник ренти. 
Власну волю в договорі ренти його сторони виражають взаємно й не пасивно, а активно, тому договір рен-
ти є результатом їх єдиного вольового акту [1, с. 121], а не сумою односторонніх угод.  

У цивільному законодавстві України договір ренти сформульовано реальним договором (ст. 734 
ЦК), тому для виникнення суб‟єктивних прав та обов‟язків між його сторонами необхідним є передача у 
власність майнового права. Здійснення передачі майнового права складає невід‟ємну частину волевияв-
лення [2, с. 27–28] сторін договору ренти, так як воно відбувається не безпричинно, а саме з метою реалі-
зації умов домовленості про укладення договору ренти. На даній стадії (укладення) договору ренти говори-
ти про його виконання буде зарано, оскільки договір ренти ще не укладено.  

Юридичною метою домовленості про укладення договору є взаємо погоджений спільний намір його 
сторін зв‟язати одне одного суб‟єктивними правами та обов‟язками. Відповідно, юридична мета домовле-
ності про укладення договору ренти не повинна змішуватися з тим правовим результатом, якого намага-
ються досягти його сторони. Юридична мета домовленості про укладення договору ренти полягає у вста-
новленні між одержувачем і платником ренти рентного правовідношення, заради чого, власне, вже на ста-
дії укладення договору відбувається передача права власності на майно. Для одержувача ренти такою 
економічною потребою є одержання рентного доходу, а для платника ренти – економічна потреба одер-
жання майна у власність.  

Таким чином, наявність рентного правовідношення є необхідною передумовою для задоволення в 
майбутньому економічних потреб одержувача ренти. Домовленістю в договорі ренти переноситься речове 
й встановлюється зобов‟язальне право. 

Поняття договору ренти, під яким розуміється документ, передбачає наявність належним чином 
складеного на спеціальному бланку в присутності нотаріуса й сторін (або їх представників), підписаного 
сторонами (або з відтисками печаток), посвідченого нотаріусом письмового документу. Під документом, 
який може тлумачитися як договір ренти, у даному випадку, розуміється сукупність відомостей, зафіксова-
них на певному носії (бланку) за допомогою письмових знаків, зі змісту яких випливає спільна воля платни-
ка ренти прийняти на себе обов‟язок виплат ренти взамін набуття майна у власність одержувачем ренти. 
Усна або викладена письмово, але не посвідчена нотаріусом домовленість сторін про укладення договору 
ренти документом у його значенні договору ренти вважатися не може. 

З урахуванням викладеного вище можна вважати, що, що термін «рента» вживаєтьсяу двох взаємо-
обумовлених значеннях: як форма виплати ренти і як зобов‟язання ренти. А тому рента – це періодичне 
зобов‟язання в грошовій або натуральній формі, що має невизначений та довготривалий характер. 

Мета договору ренти для всіх його видів, без виключення, полягає в одержанні рентного доходу під 
відчуження майна у власність.  
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ПІДСУМКИ «КОЛІЗІЙНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» США 

Сучасне американське колізійне право знаходиться в стані безладу.  
Сучасна теорія колізійного права в США відмічена засиллям еклектики і навіть деякої ексцентрично-

сті. Серед теоретиків і практиків немає консенсусу навіть з приводу необхідності колізійних норм.  
Отже, «колізійні революціонери» проявили єдність тільки в руйнуванні старого, традиційного поряд-

ку, так і не домовившись про те, яким має бути нове колізійне право.  
Більш того, «ексцеси» революції викликали появу «контрреволюційних» течій в особі так званих 

«нових территоріалістів», прагнучих підпорядкувати всі приватні правовідносини з іноземним елементом 
принципу территоріальності, а значить, lex fori. 

Ще більша еклектика і безлад спостерігається в американських судах. Спроби класифікувати 
п‟ятдесят дві американські юрисдикції зіткнулися із труднощами, оскільки багато судів сприйняли в основ-
ному еклектичний підхід. 

Проте допомогти пролити світло на сучасну практику американських судів в області колізійного пра-
ва може щорічний огляд під назвою «Вибір права в американських судах», який публікується в «Американ-
ському журналі порівняльного права» і робиться на основі аналізу вирішень верховних судів штатів і фе-
деральних апеляційних судів п‟ятдесяти двох юрисдикцій США.  
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Так, згідно авторові останніх таких оглядів С. Симеонідісу, в області деліктного права ситуація виглядає та-
ким чином: «традиційного підходу» (тобто в основному положень Першого зводу колізійного права) дотримуються 
суди одинадцяти юрисдикції; принципу найбільш суттєвої зв‟язки (significant contacts) – суди трьох юрисдикцій; Дру-
гого зводу колізійного права – суди двадцяти однієї юрисдикції; методу «аналізу інтересів» (interest analysis) – суди 
трьох юрисдикцій; lex fori – суди трьох юрисдикцій; методу пошуку «кращого права» (better law) – суди п‟яти юрис-
дикцій; «комбінованого сучасного» (combined modern) методу додержуються суди шести юрисдикцій. 

У сфері договірного права спостерігається така ситуація: «традиційного підходу» дотримуються суди деся-
ти юрисдикцій; принципу найбільш істотного зв‟язку – суди п‟яти юрисдикцій; Другого зводу колізійного права – су-
ди двадцяти п‟яти юрисдикцій; методу пошуку «кращого права» – суди двох юрисдикцій; «комбінованого сучасно-
го» методу – суди десяти юрисдикцій. 

Отже, в практиці американських судів відносно колізійних питань панує еклектика.  
З урахуванням сказаного стає зрозуміло, чому серед американських колізіоністів все частіше лунають голо-

си на підтримку ідеї розробки нового, Третього зводу колізійного права, на який покладаються надії на впорядку-
вання того стану прогресуючого хаосу і невизначеності, який має місце зараз в колізійній практиці американських 
судів. 

Атаманчук Ю. М. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Киян В. Я. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

Умови становлення України як демократичної правової держави закономірно викликають інтерес до про-
блематики організації й функціонування правоохоронних органів. Інтеграція України в Європейську спільноту ста-
вить перед нашою державою обов‟язок щодо гарантування повноцінного функціонування інститутів, основним 
завданням яких є забезпечення верховенства права, дотримання та захист основних прав і свобод людини і гро-
мадянина, а події, що відбуваються останнім часом у нашій державі, надзвичайно актуалізують пошуки та запро-
вадження нових підходів щодо реформування правоохоронних органів України. 

Діяльність правоохоронних органів має велике значення не лише для суспільства в цілому, а й для окремої 
людини зокрема, адже впевненість у власній безпеці та відчуття захищеності з боку органів держави є головною 
вимогою, яку висуває сучасне суспільство до держави. 

Реформування правоохоронних органів в Україні є невід‟ємною частиною демократизації суспільного 
життя та побудови правової держави, а тому дотримання і реалізація основних засад діяльності правоохо-
ронних органів, прискорить процес формування та ефективного функціонування різних інститутів правоохо-
ронних органів в Україні відповідно до міжнародних стандартів забезпечення прав і свобод у різних сферах 
життєдіяльності людини [1, c. 43]. 

Науковим розробкам щодо функціонування правоохоронних органів та відносин, які виникають при вико-
нанні покладених на них обов‟язків, присвітили роботи такі фахівці як О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, 
Є. О. Безсмертний, В. В. Богуцький, В. І. Варенко, В. Л. Грохольський, М. М. Дорогих, М. І. Єропкін, 
Д. В. Журавльов, В. Ф. Захаров, А. П. Клюшніченко, В. В. Ковальська, Ю. М. Козлов, О. Г. Комісаров, Л. М. Розін, 
І. М. Шопіна та інші. 

До завдань правоохоронної діяльності відносять наступні: профілактика правопорушень у сфері 
реалізації норм права, а також виявлення та припинення таких протиправних діянь; здійснення превен-
тивної діяльності, яка направлена на відвернення вчинення правопорушень проти безпеки громадян; в 
разі наявності факту вчинення правопорушення – здійснення оперативної діяльності, направленої на 
розкриття злочину, встановлення винних у вчиненні протиправного діяння та застосування до них відпо-
відного виду юридичної відповідальності; недопущення незаконного притягнення невинної особи до від-
повідальності; нагляд за процесом правозастосування; неупереджене виконання рішень, передбачених 
законом; надання кваліфікованої юридичної допомоги населенню [2, c. 43]. 

Функціями правоохоронної діяльності є: функція охорони, профілактична функція, функція нагляду (контро-
лю), регулятивна функція, каральна функція, виховна функція [3, с. 16]. 

Таким чином, об‟єктом правоохоронної діяльності виступає специфічна сфера суспільних відносин, що вре-
гульована нормами правоохоронного законодавства. Саме дані правовідносини свідчать про перетворення по-
винності в акт конкретної поведінки. У цих правовідносинах правила і принципи права отримують своє реальне 
відображаються в поведінці громадян, діяльності організацій, органів держави і посадових осіб. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Бажання України рухатися демократичним шляхом розвитку поставило на сьогодення питання вдос-
коналення трудового законодавства, у тому числі і інституту юридичної відповідальності. 
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Трудове правопорушення можна визначити як винне протиправне невиконання чи неналежне вико-
нання трудових обов‟язків суб‟єктами трудових правовідносин. Однак такого виду юридичної відповідаль-
ності, як трудова, законодавством не передбачено. Трудовим законодавством передбачено два види юри-
дичної відповідальності: дисциплінарна і матеріальна. 

Дисциплінарна відповідальність працівника за порушення ним трудових обов‟язків врегульована 
главою 10 КЗпП України, статутами, положеннями та актами законодавства про дисциплінарну відповіда-
льність. Теорія трудового права визначає два види дисциплінарної відповідальності: загальна (до якої при-
тягуються всі працівники) і спеціальна (до якої притягуються окремі категорії працівників, на яких поширю-
ються дисциплінарні статути, положення та спеціальні закони. Наприклад, державні службовці, працівники 
правоохоронних органів, судді, працівники залізничного транспорту, тощо). 

Матеріальна відповідальність (ст. 130 КЗпП України) – відповідальність працівників за шкоду, запо-
діяну підприємству, установі чи організації, внаслідок порушення покладених на них трудових обов‟язків. 
Матеріальна відповідальність випливає з обов‟язку працівника дбайливо ставитись до майна власника та 
вжити заходів щодо запобігання шкоді (ст. 131 та 139 КЗпП України). 

КЗпП України називає такі види матеріальної відповідальності: обмежена – в межах заробітної пла-
ти (ст. 133 КЗпП України), повна – в повному обсязі (ст. 134 КЗпП України). Крім того, ст. 135-2 КЗпП Украї-
ни передбачає колективну відповідальність. Але даний вид має інші підстави класифікації – не за обсягом, 
а за суб‟єктом. На мою думку, доцільно було б вказувати ці види класифікації матеріальної відповідальнос-
ті: за обсягом (обмежена; повна та відшкодування збитків як підприємству, так і державі); за суб‟єктом (ін-
дивідуальна, колективна). 

Обставини, що враховані, багато в чому співпадають з випадками дисциплінарної відповідальності 
(ст. 137 КЗпП України): пряма дійсна шкода, ступінь вини працівника, конкретна обстановка, майновий стан 
працівника, крім того, коли шкоду заподіяно злочином з корисливою метою. 

Слід зауважити, що у проекті Трудового кодексу України [1], який був прийнятий ВР України до ро-
згляду в другому читанні цю ваду передбачається виправити, оскільки в книзі 8 главі 2 йдеться про від-
повідальність роботодавця: за порушення прав працівника – аналогічна дисциплінарній відповідальності 
працівника і матеріальна – за шкоду, заподіяну майну працівника; за невиконання обов‟язків щодо на-
дання матеріальних благ і послуг, заподіяну матеріальну шкоду. При цьому невиконання обов‟язків пе-
ред працівником через дію непереборної сили зобов‟язаний доводити роботодавець. Тобто тут, аналогі-
чно до цивільно-правової відповідальності пропонується застосовувати принцип вини роботодавця (бо-
ржника). 

Цікавою новелою згаданого проекту є також введення такого виду загального дисциплінарного стяг-
нення, як зауваження, що на наш погляд, відповідає загальній тенденції гуманізації законодавства. 

З урахуванням викладеного вищехотілося б зазначити, що інститути відповідальності у трудовому 
праві України не є бездоганними і потребують уточнення. Новели, які пропонуються законодавцем, є, на 
нашу думку, досить доречними, хоча існують численні неузгодженості, що в подальшому можуть призвести 
до неправильного застосування норм трудового законодавства. 
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СУЧАСНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

Земельні правовідносини врегульовано Конституцією України, Земельним кодексом України та зна-
чним масивом законів та підзаконних нормативно-правових актів. Конституція України як Основний Закон 
виконує основоположну роль в регулюванні земельних відносин. Конституція являє собою юридичну базу 
становлення, розвитку та удосконалення земельного законодавства. Конституційні положення є фундаме-
нтальними, базовими для становлення і розвитку земельного права. Вона сприяє формуванню правових 
інститутів земельного права, окреслює коло суспільних відносин, що входять до предмету правового регу-
лювання земельного права, закріплює і регулює основи цих відносин. 

Враховуючи вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку земельного законодавства, у Земельному ко-
дексі висвітлено співвідношення прав індивіда та прав суспільства (в особі держави), цивільного і земель-
ного права, сучасної дії проблем урбанізації, екології на земельні відносини. Центральне місце у системі 
земельного права займає питання про права власності на землю. Після прийняття Конституції України 
ключовими в земельній політиці залишаються питання структури власності на землю. Основним принци-
пом, який визначає напрями земельного реформування, є скасування монополії власності держави на зе-
млю і встановлення багатосуб‟єктності права власності на даний об‟єкт природи. 

Важливе місце у регулюванні земельних відносин займають закони України. Велика кількість норма-
тивно-правових актів регламентують окремі аспекти використання земель. Важливе значення для регулю-
вання земельних правовідносини займає Закон України «Про оренду землі», згідно ст. 1 якого: оренда зе-
млі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною 
орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Відносини, пов‟язані з орендою зе-
мельних ділянок, на яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ і організацій комуна-
льної власності та їх структурних підрозділів, регулюються Законом України «Про оренду землі» з ураху-
ванням особливостей, передбачених Законом України «Про оренду державного та комунального майна». 
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Правове регулювання земельних правовідносин здійснюють також наступні закони: «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Про фермерське господарство», «Про меліорацію земель» та 
ін. закони.  

Підзаконні нормативно-правові акти деталізують правове регулювання земельних відносин.  
Крім національних нормативно-правових актів, які є джерелами права України, в деяких випадках 

такими джерелами виступають міжнародно-правові акти. Це зумовлено загальноприйнятим у цивілізованій 
правовій практиці правилом пріоритету норм міжнародного права над національним правом. Так, Земель-
ний кодекс України (ст. 85) закріплює можливість набуття у власність іноземними державами земельних 
ділянок для розміщення будівель і споруд дипломатичних представництв та інших, прирівняних до них, 
організацій саме відповідно до міжнародних договорів. 

Вовк Я. П. 
Класичний приватний університет  
наук. кер. – к.ю.н., доцент Воронова О. В.  

КАТЕГОРІЯ «СПАДЩИНА» КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕЛЕМЕНТІВ ЇЇ СКЛАДУ 

Чинний ЦК України не містить формалізованої дефініції спадщини. Тому цивілісти основну увагу 
приділяють формулюванню ст. 1218 ЦК України «Склад спадщини», а категорія «спадщина» традиційно 
досліджується крізь призму елементів її складу. Подібний підхід певною мірою є виправданим, оскільки 
будь-яке визначення має базуватися на істотних ознаках того поняття, про яке йдеться. Водночас і термі-
нологічне оформлення категорії «спадщини» являє собою значний як науковий, так і практичний інтерес, 
насамперед у діяльності нотаріусів при вчиненні відповідних нотаріальних проваджень. Cлід погодитися з 
думкою С. Я. Фурси, яка вважає, що «як в нормах матеріального права, так і процесуального мають засто-
совуватись певні терміни, які мають відповідати умовам єдності понятійного апарату як у законодавстві і 
практиці його застосування, так і бути самодостатніми при їх використанні в науковій роботі» [1, с. 4].  

Більшість дослідників окреслюють юридичну категорію «спадщина», сприйнявши підхід законодав-
ця, і буквально відтворюють положення ст. 1218 ЦК України, визначають елементний склад спадщини 
двома складовими: майновими правами та майновими обов‟язками спадкодавця, із зазначенням тої чи 
іншої істотної на їх погляд ознаки спадщини. 

Правова оцінка спадщини випливає з розуміння процесу спадкування як переходу прав та обов‟язків 
від спадкодавця до спадкоємців, специфічного процесу, динаміка якого передбачає певний розвиток, рух, 
зміни, припинення стану його об‟єкта (сукупності прав в обов‟язків, належних фізичній особі за її життя; в 
момент відкриття спадщини – з‟явлення «спадщини» як категорії; в період до прийняття спадщини спадко-
ємцем знаходження її у специфічному стані «лежачості»; перетворення спадщини на власність спадкоємця 
після процедури її державної реєстрації). Іншими словами, динаміка спадкування як процесу, а спадщини 
як його специфічного об‟єкта, реалізується не хаотично, а послідовно, узгоджено із динамікою спадкового 
правовідношення і «закінчується певним результатом» [2, c. 118]. 

Представляється логічним та правильним з юридичної точки зору визначити основні характеристики 
спадщини як категорії. 

На нашу думку, основними з тих, що необхідно враховувати при дослідженні суті категорії спадщи-
ни, є дві її характеристики:  

правова сутність прав та обов’язків як елементів складу спадщини (належність їх спадкодавцеві 
у часі – носій за життя, належність на момент смерті; якісна належність – на певному правовому титулі; 
здатність до «переходу» в порядку спадкового правонаступництва, неприпинення у зв‟язку зі смертю спад-
кодавця), і особливий характер зв’язку елементів, що входять до складу спадщини (єдність (цілісність) 
спадщини, залежність спадщини від балансу «активу» і «пасиву» у її складі, а також межі спадщини). 

Пропонується ключовими у розумінні правової сутності спадщини вважати наступні її ознаки:  
 спадщина є об‟єктом цивільних прав і, відповідно, об‟єктом цивільного (спадкового) правовідно-

шення;  
 єдність, цілісність спадщини, розуміння якої пропонується здійснювати з урахуванням визначе-

них законодавством і сутністю об‟єкту, що успадковується, меж; 
 спадщина здатна перебувати у стані «невизначеності» її належності певним суб‟єктам («лежача» 

спадщина), а права та обов‟язки спадкоємців, закликаних до спадкування, є потенційними;  
 спадщина є об‟єктом, характеристики якого визначають особливості процесуальної діяльності 

уповноважених органів та осіб з реалізації прав та інтересів носіїв таких прав [3]. 
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НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ПРАВОГАЛУЗЕВОЇ НАЛЕЖНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Право кожного на охорону здоров‟я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49 Конституції 
України) означає, що охорона здоров‟я є пріоритетним напрямом діяльності нашої держави. Проте, немає 
єдиного підходу у фахівців щодо визначення правової природи діяльності у сфері охорони здоров‟я, що 
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призводить до розбіжностей у віднесенні права та законодавства з охорони здоров‟я до певного елементу 
системи права та законодавства України. 

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров‟я» охорона здоров‟я – 
система заходів, що здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх 
посадовими особами, закладами охорони здоров‟я, фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані 
в установленому законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з 
медичної практики, медичними та фармацевтичними працівниками, громадськими об‟єднаннями і грома-
дянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працезда-
тності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її 
життя. З цього визначення саме можна виділити види діяльності, що здійснюються у сфері охорони здо-
ров‟я. За суб‟єктами ця діяльність має або адміністративну природу (здійснюється органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами), або господарську природу (здійс-
нюється закладами охорони здоров‟я, фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані в установле-
ному законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної 
практики), або цивільну природу (здійснюється медичними та фармацевтичними працівниками, громадсь-
кими об‟єднаннями і громадянами). 

У підтримку господарської природи діяльності у сфері охорони здоров‟я свідчить і наявність ст. 17 
Основ законодавства України про охорону здоров‟я «Господарська діяльність у сфері охорони здоров‟я».  

Для реалізації державної політики охорони здоров‟я органи державної влади та місцевого самовря-
дування здійснюють державне регулювання шляхом застосування визначених законодавством різноманіт-
них засобів і механізмів регулюючого впливу на діяльність суб‟єктів правовідносин у сфері охорони здо-
ров‟я (ліцензування, регулювання цін і тарифів, надання пільг, дотацій тощо). Така діяльність визначається 
як управлінська, регламентується адміністративним правом та законодавством. 

Враховуючи положення, що правовідносини у сфері охорони здоров‟я виникають, існують і розви-
ваються переважно з приводу особистих немайнових благ – життя та здоров‟я, тобто є цивільними право-
відносинами, доцільно розглянути і цивільно-правовий аспект діяльності в означеній сфері. Як приклад, це 
надання медичних послуг фізичною особою на підставі цивільно-правового договору (Глава 63 Цивільного 
кодексу України). 

Отже, діяльність у сфері охорони здоров‟я має комплексну правогалузеву належність, бо містить 
цивільно-правову природу (більшість відносин охоплюється майновими або особистими немайновими); 
господарсько-правову природу (медична діяльність підпадає під визначення господарської діяльності, пот-
ребує ліцензування, є видом господарської діяльності відповідно до КВЕД тощо); адміністративно-правову 
природу (у питаннях організації та функціонування системи охорони здоров‟я у державі). 

Гапієнко О. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. –  к.ю.н., доцент Киян В. Я. 

ПРАВОВІ СПОСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗМІРУ НЕУСТОЙКИ 

Розвиток економіки будь-якої країни певною мірою залежить від належного виконання сторонами 
договірних зобов‟язань. Серед правових засобів впливу на суб‟єктів цивільно-правових відносин особливе 
місце посідають види забезпечення виконання зобов‟язання найбільш поширеним з яких є неустойка. 

Ефективність застосування неустойки як виду забезпечення виконання цивільно-правових зо-
бов‟язань певним чином залежить не лише від підстав встановлення неустойки, а і від способу визначення 
розміру неустойки, яку повинен сплачувати боржник. Неустойка за своїм призначенням повинна компенсу-
вати кредитору збитки, які настали або могли настати при невиконанні зобов‟язання, утримати потенційно-
го порушника договору від порушення, стимулювати належне виконання договірних зобов‟язань.  

Аналіз діючого цивільного законодавства і практики укладання цивільно-правових договорів дає мо-
жливість вести мову про існування певної системи способів обчислення розміру неустойки. Для того, щоб 
стати діючим засобом забезпечення виконання договірних зобов‟язань, неустойка повинна бути максима-
льно диференційованою. Суть диференціації полягає у встановленні різних за розміром і способами обчи-
слення неустойок, які б відображали особливості відповідного виду порушення зобов‟язання.  

Залежно від особливостей визначення розміру неустойки і характеру порушення, за які вона вста-
новлюються, неустойку іменували штрафом чи пенею. 

Так, штраф – це неустойка, яка або визначається в твердій грошовій сумі за кожне правопорушення 
за зобов‟язанням, в тому числі і за прострочку або ж стягується одноразово у вигляді певного проценту 
суми невиконаного чи неналежно виконаного зобов‟язання.  

Під пенею ж розуміли неустойку, яка обраховується, як правило, в процентному відношенні до суми 
простроченого платежу за кожний день прострочки [1, с. 427-428]. 

Найбільш поширеним є визначення відсотків, які стягуються за користування чужими грошовими су-
мами, як плати (винагороди) за користування грошовими коштами. Так, Є. А. Суханов головною особливіс-
тю грошових зобов‟язань називає те, що вони мають своїм предметом гроші, які в звичайному цивільному 
обігу завжди дають деякий приріст незалежно від зусиль їх володільця. Тому той, у кого знаходяться гро-
шові кошти, які належить передати іншій особі (кредитору) потерпілому) повинен повернути їх не в первин-
но обумовленій сумі, а з зазначеним приростом, якщо інше прямо не передбачене законом чи догово-
ром [2, с. 456].  

Підводячи підсумки зазначимо, що виконання зобов‟язання залежить не лише від обраного виду за-
безпечення у вигляді неустойки, а і від способу її обрахування.  

В ст. 549 ЦК України законодавець штучно звузив поняття штрафу, обмеживши його зміст лише від-
сотками від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов‟язання. В той же час сторони в договорі 
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можуть обрати такий вид забезпечення, як стягнення неустойки у твердій сумі, яка за своєю правовою при-
родою буде являти собою, ніщо інше як штраф. Аналіз законодавчого визначення поняття штрафу і пені не 
дозволяє віднести неустойку в твердій сумі – ні до штрафу, ні до пені. 
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МІСЦЕВІ ПРОГРАМИ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ  
ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Приватизація майна стала одним із найголовніших важелів впливу на розвиток соціально-
економічної реформи в Україні. Проте завдання приватизації досить часто звужуються до суто фіскальних, 
а непослідовність та непрозорість приватизаційних процесів, їх значна політизація надають підґрунтя для 
неоднозначної оцінки з боку експертів, політиків, представників громадянського суспільства, створюють 
передумови для політичного протистояння, що, зрештою, перешкоджає формуванню коректної приватиза-
ційної стратегії. 

Сьогодні при розробці саме місцевої програми приватизації необхідно змінити загальні концептуа-
льні підходи та враховувати ряд питань, які ставить на порядок денний сучасна логіка розвитку економіки 
України. Насамперед, це стосується впорядкування юридичного права власності на приватизоване майно і 
фактичного права розпоряджатися об‟єктами приватизації. Іншою проблемою, що вимагає розв‟язання, є 
оцінка вартості цілісних майнових комплексів корпоратизованих підприємств, які підлягають приватизації. 
На сьогодні їх ціна визначається на підставі експертних розрахунків, що здійснюються відповідно до Мето-
дики оцінки майна. Водночас практично не використовується така можливість, як попереднє включення 
акцій подібних емітентів до лістингу на фондовій біржі з метою визначення їх справедливої ціни на підставі 
ринкових котирувань. 

Ще однією нагальною проблемою приватизації є порядок використання надходжень від приватиза-
ції, згідно з яким практично понад 90% усіх цих коштів направляється на покриття дефіциту державного 
бюджету. Така практика призводить до підміни понять «мета» і «засоби» у контексті приватизації. Як наслі-
док, замість того, щоб спочатку визначити щорічні обґрунтовані пооб‟єктні обсяги приватизації і лише потім 
обчислювати суму коштів, яка може бути одержана від продажу державного майна, все робиться навпаки: 
спочатку оцінюється потреба в додаткових джерелах бюджетних надходжень, а потім під цю суму підкла-
дається необхідний перелік об‟єктів на приватизацію. Подібна практика не тільки нехтує об‟єктивними кри-
теріями доцільності приватизації, але й призводить до того, що апетити на збільшення бюджетного дефі-
циту з кожним разом зростають. 

Також, нерідко трапляються випадки, коли при проведенні аукціону або конкурсу з приватизації 
майна, органи, що проводять таку приватизацію, здійснюють підробку приватизаційних документів. Зокре-
ма, це приватизаційні папери, протоколи засідань конкурсної комісії, документи, необхідні для оформлення 
права власності, висновок чи акт оцінки майна експерта, які частково підроблюються шляхом внесення до 
них недостовірної інформації органами державної влади та управління, що становить також особливу не-
безпеку, оскільки наслідком є приватизація майна з порушенням закону та завдання збитків державі чи 
територіальним громадам. 

Також судова система як інструмент та важіль впливу на сам процес приватизації створює певні 
проблеми, бо за рішенням суду учасники приватизації гальмують процес її проведення, стають власниками 
нерухомого майна, пакетів акцій у статутному фонді комерційних товариств та іншого майна, що підлягає 
відчуженню під час приватизації. 

Шляхами вирішення зазначених проблем, вважається, є наступні: розроблення механізму по вияв-
ленню та припиненню незаконної приватизації майна, в якому обов‟язково повинні взяти участь судові, 
правоохоронні органи та органи державної влади; удосконалення антикорупційного законодавства, а голо-
вне – ефективне впровадження його на практиці; удосконалення програми приватизації шляхом виділення 
напрямів, які мають переважне значення для здійснення приватизації тощо. 

Гончаренко Д. П. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.ю.н., доцент Киян В. Я. 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ 

Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні характеризується, з одного боку, зміцненням 
позицій і становленням великих компаній, з іншого – бурхливим розвитком малого бізнесу й збільшенням 
матеріальних можливостей споживачів. У зв‟язку з цим у законодавстві й практиці виник відносно новий 
для України вид договірних відносин – договір комерційної концесії (франчайзингу). Франчайзинг сьогодні є 
однією з найбільш розповсюджених правових форм інвестування, особливо іноземного, що викликає пев-
ний інтерес, зокрема питання відповідальності.  

Правове регулювання відповідальності сторін за договором комерційної концесії підкоряються зага-
льним правилам про відповідальність по зобов‟язанням, однак специфіка франчайзингових зобов‟язань 
обумовлює і де-які специфічні особливості регулювання відповідальності сторін цього виду договорів.  
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Відповідальність між сторонами договору визначена у главі 76 «Комерційна концесія» Цивільного 
кодексу України [1], яка не передбачає спеціальні норми, що установлюють взаємну відповідальність сто-
рін договору комерційної концесії (франчайзингу). Однак така відповідальність обумовлена самою приро-
дою договорів цього виду. Метою договору франчайзингу є впровадження в практику нового підприємця – 
франчайзі, визначеного договором виду конкурентноздатної підприємницької діяльності за рахунок вико-
ристання досвіду і ділової репутації франчайзера для просування відповідних товарів і послуг на нових 
ринках збуту.  

Таким чином, франчайзер, надаючи франчайзі права на використання своїх засобів індивідуалі-
зації, які опосередковують його ділову репутацію, ризикує, у випадку неналежного виконання фран-
чайзі своїх обов‟язків, або утратити свою репутацію, або погіршити її. У будь-якому випадку франчай-
зер понесе певні збитки, аж до повної утрати своєї справи. Крім цього, передаючи франчайзі, як 
обов‟язковий елемент ліцензійної частини предмета договору, комерційну таємницю, франчайзер та-
кож ризикує понести збитки при повній чи частковій утраті конфіденційності переданої інформації, що 
також може бути обумовлено неналежним виконанням обов‟язків франчайзі по схоронності комерцій-
ної таємниці. 

У відповідності зі ст. 611 ЦК України [1] відповідальність полягає в обов‟язку відшкодовувати шкоду, 
заподіяну невиконанням або неналежним виконанням договірних зобов‟язань. При цьому, оскільки договір 
франчайзингу входить до сфери підприємницької діяльності, відповідальність настає навіть при відсутності 
провини. Однак у будь-якому випадку для настання відповідальності необхідні дві умови: а) наявність ма-
теріальних збитків; б) причинний зв‟язок між неналежним виконанням або невиконанням і матеріальними 
збитками. 

При визначенні розміру збитків враховується як реальний збиток, так і утрачений доход, якщо інше 
не обговорено в договорі. Сторони часто обумовлюють у договорі умови, згідно яких виникає право на ві-
дшкодування збитку. Обумовлюються також правила визначення розміру збитків. 

Також відповідно до статті 1123 ЦК України [1] правоволоділець несе субсидіарну відповідаль-
ність за вимогами, що пред‟являються до користувача (франчайзі), щодо якості товарів (робіт, послуг), 
що продаються (виконуються, надаються) користувачем за договором комерційної концесії (франчай-
зингу). 

За вимогами, що пред‟являються до користувача як до виробника продукції (товарів) правоволоді-
льця, останній відповідає солідарно з користувачем. 

З урахуванням викладеного вище вважаємо, що норми, закладені у ст. 1123 ЦК України [1], не в по-
вній мірі вирішують проблему регулювання відповідальності сторін договору комерційної концесії і не пов-
ністю відображають специфіку франчайзингових відносин. 

Список використаних джерел 
1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/-

show/435-15 (дата звернення: 01.11.2020). 

Горецький В. В.  
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.ю.н., доцент Моісеєнко Д. М. 

ЗАСТОСУВАННЯ ПИСЬМОВИХ ПОКАЗАНЬ СВІКІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

На початку, слід зазначити, що ані редакція ЦПК України, що діє з 15 грудня 2017 року, ані попередні 
редакції, не містять можливості надання в якості доказу «письмових показань свідка».  

Аналіз статей 69, 90-91, приводить до висновку, що свідок може бути допитаний лише безпосеред-
ньо суддею в залі суду, або за допомогою засобів відеоз‟вязку. У будь-якому випадку, показання свідка 
мають силу доказу лише у випадку, коли особу свідка встановлено, свідок попереджається судом про кри-
мінальну відповідальність за надання неправдивих свідчень, відмову від надання свідчень та підписує при-
сягу свідка. 

В той же час, аналізуючи судові рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, можна 
знайти непоодинокі випадки, коли судами в цивільному провадженні беруться до уваги «письмові показан-
ня свідків».  

Серед таких, рішення від 09.12.2010 р. по справі № 2-12161/10, від 20.11.2014 р. по справі  
№ 2-о/526/123/2014, від 26.03.2007 р. по справі № 2-779/2007, від 12.11.2007 р. по справі № 2 «о»-63/2007 
та інші.  

Таким чином, в основу рішень покладені свідчення осіб, яких судом не було попереджено про кримі-
нальну відповідальність, які не надавали присягу свідка, і, навіть, судом не встановлено, чи тією саме осо-
бою надавалися такі «свідчення».  

Деякі судді, «перестраховуючись», беруть до уваги письмові показання свідків, завірені нотаріально 
(рішення Новосанжарського районного суду Полтавської області (головуючий Стрельченко Т. Г.) від 
09.06.2010 р. по справі № 2-662/10 про встановлення факту знаходження на утриманні та про визнання 
права власності на спадщину). 

На нашу думку, практичне існування в цивільному процесі такого нетрадиційного та такого, що су-
перечить чинному ЦПК України доказу як «письмові показання свідків» обумовлюється значною заван-
таженістю суддів, які уникаючи процедури допиту свідків та враховуючи мінімальний відсоток оскаржен-
ня рішень судів у справах окремого провадження свідомо йдуть на порушення положень ЦПК України. 
Вихід з існуючої ситуації можливий шляхом зменшення навантаження на одного суддю, чітке дотриман-
ня суддями положень чинного законодавства та врахування доробок науки цивільного процесуального 
права. 
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Дементьєва К. О. 
Класичний приватний університет 

наук.кер. – к.ю.н., доцент Гамбург І. А. 

БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ РОЗУМІННЯ ПРОБАЦІЇ ТА УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА 

Фахівці відзначають, що одним із шляхів сприяння процесу гуманізації Державної кримінально-
виконавчої служби України України є впровадження елементів пробації, подальше вдосконалення діяльно-

сті установ виконання покарань шляхом створення умов для виправлення та ресоціалізації засуджених, 
здобуття ними освіти та набуття професії, їх соціальної адаптації в суспільстві. У міжнародній практиці 
склалося розуміння, що сутність пробації полягає у випробуванні певних категорій злочинців спеціальними 

юридичними обов‟язками, поєднаними з наданням їм різної допомоги реабілітаційного характеру. Її мета 
полягає у ефективному виправленні засуджених та зведенням до мінімуму, наскільки це можливо, кримі-

нального рецидиву з їхнього боку. Важливою складовою виступає дослідження особистості, яке дозволяє 
отримати картину моральних цінностей конкретних правопорушників, визначити перспективи виховної та 
соціально-психологічної роботи з ними. Натомість чіткого визначення цього поняття у нормативно-

правових актах різних країн або наукових розробках так і немає.  
У Юридичній енциклопедії за ред. Ю. М. Шемшученка визначається, що пробація – це вид покаран-

ня у Великобританії, США, яке полягає у накладенні певних обмежень на здійснення засудженим своїх 

прав і свобод, встановленні спеціального нагляду за його поведінкою. У деяких країнах інститут пробації 
визначено як систему заходів, що застосовується до правопорушника як виховні методи замість порушен-

ня кримінальної справи або позбавлення волі. Таким чином, у законодавстві зарубіжних держав інститут 
пробації визначається як вид покарання або вид звільнення від відбування покарання із випробуванням. 
Під пробацією також розуміють умовне невиконання призначеного покарання або умовне непризначення 

покарання із поміщенням засудженого на певний термін під індивідуальний нагляд посадової особи (офі-
цера пробації, агента, помічника тощо), яка здійснює контроль за поведінкою піднаглядного, виконанням 
ним певних обов‟язків та умов пробації, забезпечує проведення виправного курсу. 

Одним із найперших актів, в якому офіційно було використано термін «пробація» та зроблено спро-
бу визначення змісту цього інституту, стала Концепція реформування кримінальної юстиції України, за-

тверджена указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008. У положеннях Концепції проба-
ція визначала як інститут права іноземних держав, який використовується у двох значеннях: 1) вид пока-
рання; 2) спеціальна служба. Служби пробації здійснюють свою діяльність у двох головних напрямах: 

1) виконання відповідного виду покарання; 2) забезпечення суду інформацією про соціальну характеристи-
ку особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, з метою визначення найбільш адекватного для цієї осо-

би запобіжного заходу або виду покарання. 
Тобто, пробація набуває статусу органу, який отримує необмежений вплив на особу, починаючи з 

моменту порушення кримінального провадження й до вирішення подальшої долі засудженого в процесі 
його виконання та після звільнення, що ми вважаємо цілком неприйнятним. Подібний підхід розширює 
кримінально-виконавчу діяльність далеко за межі кримінально-виконавчих правовідносин, фактично нама-
гаючись пов‟язати їх виникнення з юридичними фактами, які є підставами для існування відносин зовсім 
іншого виду та характеру. Це, як вбачається, відповідає обраному Україною шляху на побудову правової, 
демократичної, соціальної держави. 

Дорохов В. Є. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., доцент Моісеєнко Д. М. 

ФОРМА ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ, ЯК ФАКТОР ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ 

З 15 грудня 2017 року набрала чинності нова редакція цивільного процесуального кодексу України. 
Вказаною редакцією була впроваджена неабияка кількість нових, та внесено суттєві зміни до існуючих ін-
ститутів цивільного процесуального права. 

Певні новели торкнулися, зокрема, форми позовної заяви. Так, порівняно з кодексом старої редакції, 
ст. 175 ЦПК значно збільшує обов‟язки позивача при поданні позову.  

Зокрема, за новим ЦПК, позовна заява має містити 12 обов‟язкових реквізитів. Зупинимось на вимо-
гах, які раніше не пред‟являлися до змісту позовної заяви. Серед таких: 

1. Код РНОКПП фізичної особи-відповідача, чи її паспортні дані, її офіційна електронна адреса та 
адреса електронної пошти; 

2. Відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому чи-
слі, якщо законом визначений обов‟язковий досудовий порядок урегулювання спору; 

3. Відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо 
такі здійснювалися; 

4. Перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть 
бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої 
особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 

5. Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у 
зв‟язку із розглядом справи; 

6. Підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповіда-
ча (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. 

Відсутність будь-якого з цих реквізитів дає суду право, відповідно до ст. 185 ЦПК, залишити позовну 
заяву без руху, а, в подальшому, повернути її позивачеві, якщо останній не усуне так звані недоліки. 
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Безперечно, пересічна особа, яка не має юридичної освіти або величезного досвіду судових тяжб, 

не зможе ані з першого, ані навіть з другого разу оформити позовну заяву відповідно до вимог закону, та 
вимушена буде звернутися за правничою допомогою.  

В той же час, на початку 2018 року приймались орієнтовні погодинні мінімальні ставки роботи адво-

ката, розмір яких становить 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб [1]. Тобто, відповідно до 
ст. 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», адвокат має за годину роботи отримати 

не менше ніж 1051 грн.  
При цьому, станом на 2018 рік, майже 4,5 мільйони людей Україні отримують мінімальну заробітну 

плату [2]. 

Виходячи з викладеного, вважаємо, що тенденція в бік ускладнення форми позовної заяви, яка відс-
тежується у процесуальних кодексах після 15 грудня 2017 року, фактично обмежує право великої кількості 
українців на судовий захист, гарантований ст. 55 Конституції України. 
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ОЗНАКИ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНКИ 

Земля є одним із найцінніших об‟єктів цивільного обороту України. Зважаючи на деякі обмеження 
щодо обігу землі, зокрема мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначен-

ня, особливого поширення набули правовідносини оренди землі як найбільш ефективної форми її викорис-
тання в умовах ринкової економіки. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оренду землі» оренда землі – це засноване на договорі 
строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення 
підприємницької та інших видів діяльності». 

Серед ознак договору оренди землі науковці виділяють такі:  
1) предмет договору оренди землі є земельна ділянка, яка є невід‟ємною і головною складовою до-

вкілля, основним національним багатством та водночас нерухомим майном;  
2) за договором оренди земельної ділянки задовольняються не будь-які потреби орендаря, а лише 

ті, які відповідають цільовому призначенню орендованої земельної ділянки;  

3) договір оренди земельної ділянки є двостороннім, оскільки кожна зі сторін цього договору (орен-
дар та орендодавець) має права та відповідні обов‟язки перед іншою стороною;  

4) договір оренди земельної ділянки належить до строкових договорів. Так, відповідно до ст. 16 За-

кону України «Про оренду землі» строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не 
може перевищувати 50 років;  

5) договір оренди земельної ділянки відноситься до реальних договорів, оскільки він вважається ук-
ладеним з моменту передачі земельної ділянки, що засвідчується складанням акта її приймання-передачі 
(ст. 15 Закону України «Про оренду землі»);  

6) договір оренди земельної ділянки є оплатним договором; так, істотною умовою договору оренди 
землі є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і 
перегляду та відповідальності за її несплату;  

7) за договором оренди земельної ділянки орендар набуває право володіння і користування земе-
льною ділянкою;  

8) договір оренди земельної ділянки має письмову форму та підлягає державній реєстрації в поряд-
ку, передбаченому чинним законодавством;  

9) договір оренди земельної ділянки може бути нотаріально посвідчений за бажанням однієї зі сто-

рін;  
10) зазначений договір є правовою підставою виникнення в особи права орендного землекористу-

вання;  

11) укладений в установленій формі та зареєстрований договір оренди землі є документом, що пос-
відчує право орендного землекористування;  

12) договір оренди земельної ділянки укладається відповідно до затвердженого Типового договору 
оренди землі; 

13) договір оренди земельної ділянки має міжгалузевий характер правового регулювання (нормами 

цивільного, земельного та податкового права). 
Зазначені ознаки договору оренди земельної ділянки дозволяють з‟ясувати правову природу дого-

вору оренди земельної ділянки. 

Договір оренди земельної ділянки – це двосторонній правочин, за яким власник або уповноважена 
ним особа зобов‟язується за плату передати земельну ділянку в строкове володіння та користування з мо-

жливістю відчуження права користування відповідно до її цільового призначення.  
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ 

Процес системних змін у державотворенні України, що відбуваються нині в суспільстві, пов‟язаний з 
модернізацією та реформуванням органів державної виконавчої влади, зокрема і системи органів та осіб, 

які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів. Адже від ефективної діяльнос-
ті цієї системи, завданням якої є, відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють приму-
сове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 р., своєчасне, повне і неупереджене 

примусове виконання рішень значною мірою залежить формування довіри населення до влади, зокрема і 
судової, більшість рішень якої виконується в примусовому порядку саме цими органами та особами. Ре-

зультативність такого виконання у останні роки далека від бажаного (за офіційними даними, відсоток при-
мусового виконання не перевищує 2,6% на рік). Цим самим підтверджується порушення конституційного 
принципу щодо обов‟язковості виконання судових рішень на всій території України, а невиконання будь-

якого рішення не тільки підриває авторитет органів законодавчої, виконавчої та судової влади, а й усклад-
нює виконання ними повноважень, передбачених Конституцією та законами України. Однією з причин тако-
го становища є недосконалість механізму правового регулювання організаційних засад діяльності держав-

ної виконавчої служби, що спричинило необхідність модернізації цієї інституції, відмови від попередньої і 
впровадження нової моделі організації системи примусового виконання рішень судів та інших органів чи 

уповноважених посадових осіб. 
Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. започаткував новий етап реформування державної 

виконавчої служби України, єдиного державного органу, на який покладено одну з найважливіших функцій 

держави – реалізацію державної політики у сфері виконання рішень судів та інших органів чи уповноваже-
них посадових осіб. В основі визначених напрямів реформування державної виконавчої служби покладе-
ний комплексний підхід, націлений на те, щоб сконцентрувати виконавчу діяльність в одному відомстві і 

виключити дублювання управлінських та інших функцій з боку інших органів виконавчої влади. У такому 
вигляді централізована система органів примусового виконання рішень могла б стати ефективним засобом 

реального відновлення порушених прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.  
Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів» започаткований інститут приватних виконавців. Такі новації обумовлені тим, що державні 

виконавці не справляються з покладеними на них завданнями: по-перше, тому що навантаження на них 
перевищує розумно допустимі межі. По-друге, кульгає мотивація державних виконавців домагатися вико-

нання рішень. У підтримку формування корпусу приватних виконавців наводиться аргумент, що приватні 
виконавці будуть ефективніше державних саме за рахунок мотивації: виконав рішення – заробив грошей і 
отримав нового клієнта, якщо не виконав рішення – залишився без грошей і без нових клієнтів. 

Основними проблемами запровадження інституту приватних нотаріусів, як вбачається, є недовіра 
основної маси громадян до нового, тобто на початковому етапі варто очікувати неприйняття громадянами і 
суб‟єктами господарювання системи приватних виконавців як ефективного інструменту виконання рішення. 

Також проблемою є відсутність у можливих кандидатів відповідної практики; системний конфлікт в законо-
давстві при взаємодії приватних і державних виконавців (не врегульовано процес об‟єднання проваджень і 

розподілу грошових коштів у випадку, якщо гроші стягуються з одного боржника, а документи про стягнен-
ня знаходяться і у приватного, і у державного виконавця). Саме практика виявить неузгодженості та прога-
лини у правовому регулюванні. Головне – їх своєчасне усунення для вдосконалення механізму примусово-

го виконання судових та управлінських рішень. 

Клименко М. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.ю.н. Орлова І. М. 

КЛАСИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У сфері господарювання виникає та існує велика кількість різноманітних господарських зобов‟язань. 
Нaлeжне викoнaння гocпoдapcьких зoбoв‟язaнь cуб‟єктaми гocпoдapювaння тa iншими учacникaми 

гocпoдapcьких вiднocин є oднiєю з нaйвaжливiших умoв для ефективного функціонування сфери господа-

рювання. 
Нa cьoгoднi укpaїнcькa дepжaвa пepecлiдує цiлi cпpямoвaнi нa cпpияння дiлoвій aктивнocтi cуб‟єктiв 

гocпoдapювaння, poзвитoк пiдпpиємництвa i нa цiй ocнoвi пiдвищeння eфeктивнocтi cуcпiльнoгo 
виpoбництвa, йoгo coцiaльну cпpямoвaнicть вiдпoвiднo дo вимoг чинного законодавства Укpaїни, 
утвepдження зaгaльнoпpийнятого гocпoдapcького пopядку в cиcтeмi гocпoдapювaння. Цю мету мoжна дося-

гти шляхoм нaлaгoджeння чiткoї cиcтeми пpaвoвoгo мeхaнiзму зaхиcту cуб‟єктiв гocпoдapювaння вiд 
злoвживaнь тa зacтocувaння нeпpaвoмipних мeхaнiзмiв з бoку iнших cуб‟єктiв гocпoдapювaння пiд чac 
здiйcнeння гocпoдapcькoї діяльності, зокрема виконання господарських зобов‟язань. 

Cучacнa юpидичнa нaукa пiд «зaбeзпeчeнням зoбoв‟язaння» розуміє cукупнicть зaхoдiв, 
cпpямoвaних нa нaлeжнe тa пoвнe викoнaння гocпoдapcькoгo зoбoв‟язaння. Нaйбiльш eфeктивними є тi 

види зaбeзпeчeння, якi cпpияють викoнaнню, нeзaлeжнo вiд тoгo, чи зaпoдiянi кpeдитopу збитки i чи є в 
бopжникa мaйнo, нa якe мoжнa пoвepнути cтягнeння зa викoнaвчими дoкумeнтaми. 

Гocподapcькe зoбoв‟язaння, щo знaхoдить cвoє вiдoбpaжeння в дoгoвopi тoгo чи iншoгo виду, 

пepeдбaчaє нaлeжнe й peaльнe його викoнaння в уcтaнoвлeний cтpoк. Пpoтe нa пpaктицi уклaдeння 



133 

дoгoвopу щe нe гapaнтує пoвного тa нaлeжного викoнaння, тoму пpaвильнe i чiткe викoнaння дoгoвipних 

гocпoдapcьких зoбoв‟язaнь cпoнукaєтьcя зa дoпoмoгoю зaхoдiв зaбeзпeчeння викoнaння гocпoдapcьких 
зoбoв‟язaнь. 

Практична важливість забезпечення виконання господарських зобов‟язань, необхідність удоскона-

лення відповідного законодавства вказують на актуальність класифікації господарських зобов‟язань в за-
лежності від їх забезпечення. 

Отже, запропоновано поділ господарських зобов‟язань в залежності від того забезпечено їх вико-
нання або не забезпечено на такі види: незабезпечені господарські зобов‟язання та забезпечені господар-
ські зобов‟язання. 

Забезпечені господарські зобов‟язання можна поділити на підвиди в залежності від того яким спосо-
бом забезпечено виконання господарського зобов‟язання: господарські зобов‟язання, забезпечені неустой-
кою; господарські зобов‟язання, забезпечені гарантією; господарські зобов‟язання, забезпечені державною 

гарантією; господарські зобов‟язання, забезпечені заставою; господарські зобов‟язання, забезпечені за-
вдатком тощо. 

Крім того, в залежності від способу забезпечення виконання господарського зобов‟язання можна го-
ворити про: господарські зобов‟язання, забезпечені цивільно-правовими засобами та господарські зо-
бов‟язання, забезпечені господарськими засобами. 

До того ж, відносини, якi виникaють пpи зacтocувaннi тaких зacoбiв зaбeзпeчeння викoнaння 
зoбoв‟язaнь як пopукa тa гapaнтiя доцільно врегулювати нa зaкoнoдaвчoму piвнi шляхом пpийняття 
cпeцiaльних зaкoнiв, нaпpиклaд, «Пpo пopуку» тa «Пpo гapaнтiю», в яких необхідно визнaчити пoняття 

пopуки i гapaнтiї, cфepи їх зacтocувaння, cуб‟єктний cклaд, з чiтким визнaчeнням пpaв, oбoв‟язкiв тa 
пpaвoвoї пpиpoди зoбoв‟язaнь пopучитeля чи гapaнтa тощо. 

Запропоновані вище класифікації господарських зобов‟язань, а також пропозиції щодо удосконален-
ня відповідного законодавства сприятимуть досягненню цілей забезпечення виконання господарських зо-
бов‟язань. 

Ковтун О. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.ю.н., доцент Кучерук К. І. 

СПІВВІДНОШЕННЯ МЕЖ І ОБМЕЖЕНЬ ПРАВА ВЛАСНОСТІ  
ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

Право власності – це фундамент, на якому будується правова система будь-якої країни. Абсолют-
ний характер права власності виражений у реченні: «Власник володіє, користується, розпоряджається сво-

їм майном на власний розсуд» (ч. 1 ст. 319 Цивільного кодексу України). В той же час законодавством 
втсановлюються певні межі, перехід яких при реалізації повноважень має наслідком застосування заходів 
відповідальності. Підходи до встановлення меж здійснення права власності покликані поєднати здійснення 

власником своїх повноважень із правами та інтересами інших осіб. 
Можна констатувати, що в цивілістичній науці та законодавстві України відбулося змішання понять 

меж та обмежень права власності. Порівняння меж та обмежень права власності дозволяє зробити висно-

вок, що за однокорінними словами «межі» і «обмеження» стоять різні правові явища, зокрема: 
1) межі характеризують право власності в об‟єктивному розумінні, а обмеження встановлюються 

щодо суб‟єктивного права власності. Внаслідок цього межі є властивістю права власності, його не-
від‟ємною характеристикою, визначають само право власності, а обмеження є наслідком зовнішнього 
впливу на нього як на суб‟єктивне право; 

2) межі встановлюють широкий спектр можливостей для власника діяти на власний розсуд, але з 
додержанням вимог закону, а обмеження та обтяження його стискають, зменшують можливості власника 
або навіть унеможливлюють здійснення ним тих чи інших дій, які потенційно йому надані. Тому при обме-

женні права власності його зміст по володінню, користуванню і розпоряджанню майном зберігається, однак 
їхнє здійснення в повному обсязі протягом визначеного строку стає неможливим, аж до усунення обме-

жень; 
3) межі мають загальний характер і діють відносно всіх власників, а обмеження встановлюються 

стосовно права конкретного суб‟єкта (категорій суб‟єктів); 

4) межі характеризують закріпленість права власності, його статичний стан, а обмеження встанов-
люються при реалізації (здійсненні) власником повноважень, тобто в динаміці права власності; 

5) межі права власності є надто широкими, про що свідчать такі критерії їх встановлення, як «мора-

льні засади суспільства», «неможливість використання власником своїх прав на шкоду правам інших осіб» 
тощо. Обмеження права власності максимально конкретні. Ними є визначені приписи власнику здійснити 

певні дії або утримуватися від визначених дій; 
6) межі як властивість права власності не існують як окремі права чи правовідносини, на відміну від 

обмежень, які виникають з певних підстав і втілюються у відповідні правовідносини. Тобто, існуючи як 

окремі правовідносини, вони, тим не менш, пов‟язані з правовідносинами власності.  
Таким чином, межі є властивістю права власності в об‟єктивному розумінні, юридичною характерис-

тикою його статичного стану, яким окреслюється широке коло можливостей власника, але з додержанням 

певних приписів діяти відповідним чином, що мають загальний характер і діють відносно і всіх власників. 
Обмеженнями є зовнішній вплив на суб‟єктивне право власності конкретної особи, що втілюється у відпо-

відні правовідносини з її участю, тягне за собою стиснення, зменшення можливостей здійснення власником 
своїх повноважень і полягає у конкретних приписах власнику здійснити певні дії або утримуватися від них.  
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Кореулін А. С. 
Класичний приватний університет  

наук. кер. – к.ю.н., доцент Воронова О. В.  

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 

Система правових норм, що регулює перевезення значною мірою успадкувала норми СРСР. Інтег-
рація України до ЄС та вступ до Світової організації торгівлі вимагає постійних змін правового регулювання 
перевезень та прийняття нових нормативно-правових актів у цій сфері.  

Основними завданнями реалізації державної політики у сфері автомобільного транспорту є: норма-
тивно-правове регулювання ринку послуг; контроль за виконанням законодавства; ліцензування діяльності 
перевізників; стандартизація і сертифікація; організація та контроль автомобільних перевезень; тарифна, 
інноваційна та інвестиційна політика; державне замовлення на соціально значущі послуги автомобільного 
транспорту загального користування; захист прав споживачів послуг автомобільного транспорту тощо.  

На основі норм Статуту автомобільного транспорту УРСР Міністерство транспорту України видало 
«Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні». Варто зазначити, що Правила пе-
ревезення вантажів автомобільним транспортом в Україні не регламентують перевезення небезпечних, 
великовагових, великогабаритних вантажів, пошти та перевезення вантажів у міжнародному сполученні, 
оскільки такі перевезення мають свої особливості, що стосуються виконання комплексу вимог під час ван-
тажнорозвантажувальних робіт, власне процесу перевезення та його документального оформлення, а та-
кож узгодження таких правил із відповідними компетентними установами.  

Важливим джерелом транспортного права є ЦК України. Відповідно до вимог Правил надання пос-
луг пасажирського автомобільного транспорту, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування та Порядку і умов організації перевезень пасажирів і бага-
жу автомобільним транспортом», при наданні послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом 
необхідно мати наступні документи: для перевізника – ліцензію, договір із замовником на перевезення па-
сажирів, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автотранспорту на законних підставах; 
для водія автотранспортного засобу – посвідчення водія, реєстраційні документи на транспортний засіб, 
шляховий лист, схему маршруту, розклад руху, таблицю вартості проїзду, завірену керівником автотранс-
портного підприємства (крім міських перевезень), дозвіл замовника на перевезення.  

У випадках, коли міжнародним договором України з питань автомобільного транспорту, згода на 
обов‟язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми ніж ті, що визначені нор-
мативноправовими актами України, застосовуються положення міжнародного договору. 

На територію України та на її суб‟єктів поширюється дія транспортного законодавства ЄС. Для ав-
томобільних перевезень велике значення мають Правила про відповідальність операторів транспортних 
терміналів, розроблені в ЮНСІТРАЛ.  

При розробці законодавства про автотранспортне перевезення різних країн часто використовуються 
типові правила, розроблені міжнародними неурядовими організаціями. Окрім цього, з багатьма державами 
Європейського Союзу Україна уклала двосторонні договори. Одним з документів, що дає право виїзду на 
територію європейських країн, є страховий поліс «Зелена карта».  

Правові засади здійснення перевезень автомобільним транспортом структурно включають за-
конодавство адміністративної, цивільної, фінансової, господарської, корпоративної, міжнародної та 
інших галузей.  

Коруц М. В. 
Класичний приватний університет  

наук. кер. – к.ю.н., доцент Киян В. Я. 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАМІСНИЦТВА 
В умовах переходу до євро інтеграційних процесів, розвитку різних форм власності та появи нових 

суб‟єктів господарювання, використання таких форм організації праці як суміщення професій (посад) набу-
ває все більшої актуальності. Звісно, зацікавлені у найбільш ефективному використанні власних фінансо-
вих ресурсів (в тому числі і тих, які витрачаються на оплату праці) такі роботодавці все більше застосову-
ють внутрішнє сумісництво та суміщення професій (посад). 

Досить часто на практиці виникає необхідність виконання працівником більшого обсягу роботи у по-
рівнянні з укладеним трудовим договором або за виробничих потреб – іншої роботи. Така ситуація може 
скластися у випадку, якщо працівнику необхідно доручити виконання роботи тимчасово відсутнього пра-
цівника (у разі тимчасової непрацездатності, відпустки, відрядження тощо), звільнення якого-небудь пра-
цівника та з інших причин. 

Як правило, подібні ситуації вирішуються шляхом призначення працівника тимчасово виконуючим 
обов‟язки, або тимчасовим замісником. Однак, доцільно замітити, що до цього часу чіткого правового регу-
лювання способів виконання працівником додаткових обов‟язків в законодавстві України немає.  

Як випливає з визначення тимчасового замісництва, наведеного в Роз‟ясненні № 30/39 Державного 
комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати 
тимчасового замісництва» від 29 грудня 1965 року, тимчасовий замісник, на відміну від виконуючого 
обов‟язки тимчасово відсутнього працівника, виконує інші обов‟язки, тобто на цей період працівник звіль-
няється від виконання своєї роботи, обумовленої трудовим договором. Слід зазначити, що в цьому доку-
менті теж чітко не визначені випадки замісництва, а вказується лише на виробничу необхідність. Тому мо-
жна допустити, що заміщення відсутнього працівника можливе і через хворобу, відпустку, відрядження та з 



135 

інших причин. Важливим є те, що призначення працівника тимчасовим замісником на вакантній посаді, не 
допускається. 

Тимчасове замісництво, як правило, застосовується у разі потреби заміщення працівника, що обій-
має вищу посаду, тобто йдеться про заміщення керівників усіх рівнів – підприємств, виробництв, цехів, від-
ділів. Тому цей спосіб покладання на працівника додаткових обов‟язків є одним із способів перевірки на 
практиці його потенційних можливостей для включення до резерву на подальше просування по службі.  

У проекті ТК України [1] є спроби врегулювати це питання зокрема, у ч. 4. ст. 44 за згодою працівни-
ка на нього може бути покладено виконання обов‟язків за вакантною посадою з оплатою за цією посадою із 
звільненням працівника від виконання обов‟язків за його основною трудовою функцією. Якщо протягом 
шести місяців на зазначену посаду не прийнято іншого працівника, працівник, на якого покладено 
обов‟язки за вакантною посадою, вважається переведеним на неї за його згодою постійно. У разі відсутно-
сті такої згоди працівникові надається попередня робота.  

Однак, на нашу думку, в даних статтях не в повній мірі врегульовано правовідносини, що можуть 

виникати з цього питання. Зокрема, якщо на підприємстві відсутня посада заступника керівника, то необ-
хідно буде застосовувати ч. 4 ст. 44 Проекту, а саме виконання обов‟язків керівника покласти на іншого 
тимчасового працівника. А відповідно і виникає питання: чому інший працівник на якого покладено 
обов‟язки за вакантною посадою, вважається переведеним через 6 місяців, а заступник керівника у подіб-
ній ситуації аж через рік? 

З урахуванням викладеного вище можна зробити висновок, що строки про тимчасове виконання 
обов‟язків мають бути належним чином врегульовані у перспективному трудовому законодавстві. 

Список використаних джерел 
1. Проект Трудового кодексу України : Проект постави Верховної Ради України від 8 листопада 

2019 р. № 2410. URL: http://https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67331 (дата звернення: 
05.09.2020). 

Кравець А. Д. 
Класичний приватний університет  

наук. кер. – к.ю.н., доцент Воронова О. В.  

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Одним із найважливіших приватних прав є право власності на житло. Основу цього права станов-
лять конституційні норми з подальшою конкретизацією та деталізацією у положеннях цивільного та житло-
вого законодавства. Надто важливим для України у питанні подальшого розвитку і вдосконалення інститу-
ту права власності на житло є вивчення досвіду країн Європейського Союзу. Відповідно до форми законо-
давчого закріплення права на житло всі країни Європейського Союзу можна поділити на три групи:  

ті, у яких це право не закріплено у конституціях, – 6 країн (Франція, Люксембург, Великобританія, 
Данія, Нідерланди, Ірландія, Австрія);  

ті, у конституціях яких немає точного визначення цього права, – 2 країни (Німеччина, Італія);  
ті, у яких це право закріплено у конституції (Греція, Іспанія, Португалія, Фінляндія, Швеція, Бельгія).  
Ті держави, у яких право на житло за якихось причин не має конституційного закріплення, гарантують йо-

го опосередковано. У Конституції Франції права громадян містяться у Декларації прав і свобод людини і грома-
дянина 1789 р. Конституційна Рада у своєму рішенні від 29 липня 1998 р. постановила, що право на житло вхо-
дить до складу права власності. У Конституціях Іспанії та Португалії йдеться про те, що право на житло є основ-
ним правом громадян, а гарантії його дотримання вражаються основним обов‟язком держави.  

В Основному законі Німеччини записані соціальні права, покликані гарантувати соціальну рівність та 
єдність. Німецькі юристи розуміють цей постулат як одне з конституційних підстав визнання права на жит-
ло. В Італії право на житло тлумачиться через обов‟язок органів місцевого самоврядування гарантувати 
всім без виключення громадянам можливість жити в нормальних соціальних умовах.  

В Конституціях Іспанії та Португалії зазначається, що право на житло є основним правом громадян, 
а гарантії його дотримання основним обов‟язком держави. Основний закон Фінляндії дає більш розширене 
трактування цього принципу – держава не тільки повинна забезпечити право на житло, а й активно брати 
участь у його пошуках і придбанні громадянином. Конституція Швеції відносить право на житло не до соці-
альних прав громадян, а до одного з атрибутів державного устрою.  

Відтак, можна стверджувати, що у країнах Європи право на житло є одним із основних прав людини 

і охороняється державою. Втім, реалізація даного права може бути здійснена двома шляхами: по-перше, 
шляхом створення певних законодавчих інститутів, які визначають повноваження держави стосовно орга-
нів місцевого самоврядування в цій сфері: програми житлової політики у майбутньому, розробка правових 
концепцій управління житловим фондом, а, по-друге, економічним шляхом: соціальне будівництво, соціа-
льна підтримка нужденних та безпритульних.  

Можна зробити висновок, що право на житло визнається у європейських країнах, як конституційне 
соціально-економічне право.  

Вважаємо, що право на житло є об‟єктом насамперед економічних відносин власності, привласнення і 
майнового обороту, які регулюються нормами цивільного права, а соціальні права на житло підпадають під ре-
гулювання норм публічного права (адміністративного тощо). Виходячи з аналізу міжнародних норм, норм кон-
ституційного права європейських країн і положень чинного законодавства України право на житло має соціаль-
ний та економічний аспект і ці аспекти взаємопов‟язані, взаємообумовлені, що має враховуватися при правово-
му регулюванні житлових відносин, характеристиці суб‟єктивного права власності на житло. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DH1A200A.html
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ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ 

Після здобуття Україною незалежності у сфері господарювання з‟явилися нові організаційно-правові 
форми ведення господарської (зокрема, підприємницької) діяльності. Одними із суб‟єктів, які отримали 
конституційне право на здійснення підприємництва, не забороненого законодавством, стали фізичні особи. 

Фізична особа може здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо як підприємець або че-
рез приватне підприємство, що ним створюється. У будь-якому випадку громадянин наділяється сукупніс-
тю певних можливостей для участі у господарському обігу (відносинах у сфері господарювання), певним 
правовим положенням (статусом), визначеним у законодавстві. 

Правовий статус фізичної особи як суб‟єкта підприємницької діяльності – складне явище, яке в умо-
вах реформування економічної системи України потребує переосмислення та подальшого дослідження. 

Ускладнення господарського життя, поява нових організаційно-правових форм ведення підприємни-
цтва на практиці вимагають адекватного реагування як науки господарського права, так і законодавчого 
оформлення відповідних відносин. 

По-перше, пропонується розрізняти потенційне право громадян на підприємницьку діяльність, яке 
закріплене на конституційному рівні, та право на реалізацію такого потенційного конституційного права. 
Законодавство України про підприємницьку діяльність має бути спрямоване не тільки на підтримку підпри-
ємництва, а також охорону та захист не тільки права на підприємницьку діяльність (як конституційного пра-
ва громадян), а й права на реалізацію такого потенційного права. 

По-друге, правовий статус фізичної особи-підприємця характеризується двома складовими: цивіль-
но-правова складова (загальні положення про фізичну особу, положення про фізичну особу – підприємця) 
та господарсько-правова складова (усі положення, у першу чергу, господарського законодавства про фізи-
чну особу – суб‟єкта господарювання (підприємця). 

По-третє, необхідно розрізняти поняття «фізична особа – підприємець» та «громадянин – підприє-
мець», що використовуються у законодавстві для позначення фізичних осіб, які здійснюють підприємниць-
ку діяльність. З‟ясовано, що перше поняття ширше другого, оскільки поняття «громадянин» свідчить про 
державно-правовий статус особи, її відносини з державою, а не характеризує особу як суб‟єкта цивільного 
та господарського права, якими можуть бути як громадяни України, так і громадяни інших держав, і особи 
без громадянства 

У зв‟язку з цим висловлюється підтримка висловлюваної у літературі пропозиції щодо зміни назви 
ст. 128 Господарського кодексу України – «Громадянин у сфері господарювання» на «Фізична особа у 
сфері господарювання», чим буде усунено змістовні протиріччя у гл. 13 Господарського кодексу України, а 
також між змістом Господарського кодексу України та Цивільним кодексом України 

Крім того, пропонується доповнити Господарський кодекс України визначенням поняття суб‟єкт під-
приємницької діяльності: «Суб‟єкт підприємницької діяльності – це фізична або юридична особа, яка у силу 
властивих їй ознак, передбачених чинним законодавством, може бути учасником господарських (підприєм-
ницьких) правовідносин і здійснює таку діяльність легально». 

Отже, враховуючи викладені вище положення щодо засад визначення правового статусу фізичних 
осіб-підприємців, буде створено цілісний та послідовний підхід до правового регулювання підприємницької 
діяльності фізичних осіб в Україні. 

Кузьмін Є. Л. 
Класичний приватний університет  
наук. кер. – к.ю.н., доцент Воронова О. В.  

ВИНЯТКОВЕ ПРАВО БОРЖНИКА ІНІЦІЮВАТИ ПРОЦЕДУРУ БАНКРУТСТВА 

У жовтні 2019 року почав діяти Кодекс з процедур банкрутства. Він реформував процедуру банкрут-
ства компаній і запровадив абсолютно нову для України процедуру неплатоспроможності фізичних осіб [1]. 
Нова процедура повинна вирішити проблему банкрутства для громадян, створивши механізм реструктури-
зації і списання боргу. 

За задумом творців кодексу, боржник подає заяву про банкрутство, розкриває перед судом та кре-
диторами інформацію про всі активи, домовляється з кредиторами про реструктуризацію боргу (відстрочку, 
розстрочку, часткове списання), виконує план реструктуризації і починає нове життя без боргів. Якщо з 
кредиторами не вийшло домовитися, то боржник продає усе майно (крім того, яке за законом не можна 
забрати) і повністю або частково погашає борги перед кредитором, а як бонус – отримує списання непога-
шених боргів. 

На практиці все виявилося не так просто. З жовтня 2019 року по вересень 2020 року було подано 
лише 402 заяви про неплатоспроможність. З них лише за 180 заявами (45%) було відкрито провадження, а 
завершити процедуру встигли лише у 29 справах (7%) [2]. Така невисока популярність нової процедури 
має кілька причин. 

Перша – ініціювати процедуру можуть лише боржники. Фактично це означає добровільність проце-
дури для боржника. Якби банки або державні органи стягнення мали право починати процедуру проти сво-
їх боржників, скоріш за все, нових справ було б значно більше. 

Друга – заява про відкриття справи і необхідний пакет документів є досить складними. Щоб ініцію-
вати справу, боржнику необхідно підготувати заяву згідно з вимогами кодексу, до якої додати великий па-
кет документів. 

Серед них – детальний список кредиторів, декларація про майновий стан, перелік вчинених угод, 
інформація про банківські рахунки, детальний список наявного майна, проєкт плану реструктуризації бор-
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гів. До того ж, далеко не всі громадяни належно зберігають власні документи стосовно боргів, банківських 
рахунків та майна, що може стати об‟єктивною перешкодою для написання заяви і надання суду всієї ін-
формації. 

Третя – значні витрати. Подання заяви вимагає авансування (зараз це -31 530 грн.) витрат арбітра-
жного керуючого, який буде «модерувати» процес банкрутства. Враховуючи, що близько половини заявни-
ків – це боржники з боргами до 1 млн. грн., така сума є значною перешкодою для початку процедури. 

Четверта – продовження мораторію на звернення стягнення на іпотечне житло за валютними кре-
дитами, який діє з червня 2014 року. Першочергово розробники кодексу планувати зняти мораторій 21 жо-
втня 2020 року. Однак у вересні 2020 року парламент продовжив дію мораторію до 21 квітня 2021 року. 

Відтак боржники не зацікавлені реструктурувати борги, оскільки банки не можуть звернути стягнення 
на іпотечне забезпечення за ними. 

П’ята – новизна процедури. Кодекс, який суттєво змінив процедуру банкрутства компаній і запрова-
див нову процедуру банкрутства громадян, набув чинності фактично без перехідного періоду. Це спричи-
нило деяку паузу в роботі суддів, адвокатів та арбітражних керуючих, які в перші місяці не знали, як бути з 
новим банкрутством для громадян. 

Як бачимо, нова процедура працює з обмеженими можливостями через виняткове право боржника 
ініціювати процедуру та продовження мораторію [3]. Якщо ж надати кредиторам право ініціювати процеду-
ру і зняти мораторій на стягнення іпотечного житла, економічний ефект буде значно більшим. 
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МОРСЬКІ ЗАСТАВИ ТА ІПОТЕКИ У КТМ УКРАЇНИ 

Морський транспорт являє собою одну з найважливіших галузей економіки України. Його значимість 
обумовлена політичним та економіко-географічним положенням країни. Історично флоту надавалося зна-
чення одного з головних стратегічних ресурсів держави. 

Незважаючи на те, що транспортної діяльності спочатку був притаманний допоміжний, «обслугову-
ючий» характер, на сьогоднішній день доречно говорити про те, що послуги морського флоту, що є не-
від‟ємним компонентом ринкового обміну речовими товарами, стали самостійним об‟єктом торгівлі. 

Представляється очевидним той факт, що заходи з відродження українського флоту мають носити 
комплексний характер і не можуть обмежуватися сферою матеріально-технічного стимулювання. Не менш 
важливим завданням є вдосконалення нормативно-правового регулювання торгового судноплавства. 
Останні роки відзначені якісно новим кроком у розвитку приватного права, і в тому числі морського приват-
ного права: прийнятий новий Цивільний кодекс, який на відміну від свого попередника орієнтований на ри-
нкові відносини. Україна приєдналася до цілого ряду міжнародних конвенцій, що регулюють відносини, 
пов‟язані з морським транспортом, в тому числі до Брюссельської конвенції 1924 р. з подальшими Прото-
колами. Одній із сходинок в реформі морського законодавства було прийняття Кодексу торговельного мо-
реплавання України. 

Кодекс торговельного мореплавання України містить багато в чому істотно відмінні правила від по-
переднього Кодексу, що, на наш погляд, дозволяє говорити про морські заставі та іпотеки, як про новелі в 
українському законодавстві. Аналіз законодавства зарубіжних держав свідчить про відсутність єдиного під-
ходу до регулювання морських застав та іпотек. Цікаво, що відмінності є в наявності не тільки між контине-
нтальною та англо-американської правовими системами, а й усередині цих систем. Міжнародна уніфікація 
правил про морське заставі і іпотеки зіткнулася зі значними труднощами: незважаючи на те, що було при-
йнято три конвенції, присвячені морським заставам та іпотекам (1926 р., 1967 р., 1993 р.), учасниками яких 
є обмежене число держав. 

Значний інтерес представляє співвідношення морської застави з іпотекою морського судна, а також 
з інститутом застави в цивільному праві взагалі. Інститут морської застави містить ряд правил, не власти-
вих «цивільній» заставі, що викликає труднощі у правозастосуванні. Вирішення цих проблем вимагає їх 
глибокого вивчення на доктринальному рівні, між тим на сьогоднішній день число наукових праць, присвя-
чених досліджуваному питанню, є вкрай малим. 

Незважаючи на те, що з моменту прийняття Кодексу торгового мореплавання України пройшов пев-
ний час, інститут морської застави та іпотеки не знайшов активного застосування серед учасників відносин 
у галузі морського торговельного судноплавства. Неефективність використання можливостей, що нада-
ються даним інститутом, багато в чому пояснюється нерозумінням його походження, правової природи і 
місця в системі інститутів цивільного та морського права. 

Спроби уніфікації норм про морські застави та іпотеки на міжнародному рівні стикаються з пробле-
мою кваліфікації понять: так, в англо-американській правовій системі приблизними аналогом українського 
поняття «морська застава» є термін «maritime lien». Однак, не кажучи вже про те, що зміст даних інститутів 
в даних правових системах істотно різниться, існують і інші складності термінологічного характеру. Під те-
рміном «lien» в праві Англії розуміються застави, що мають саму різну природу: застави загального права 
(judicial liens), застави, засновані на законі (statutory liens), морські застави (maritime liens), застави, засно-



138 

вані на праві справедливості (equity liens). Також важливо не переплутати морської заставу з іпотекою 
морського судна і запорукою судна за англо-американським правом (ship mortgage).  

Отже, процес імплементації в національне законодавство міжнародних норм і стандартів щодо мор-
ських застав та іпотек вимагає ретельного і системного аналізу всього масиву публічно- і приватноправо-
вих угод у цій сфері.  

Максимова Є. В. 
Класичний приватний університет 
наук.кер. – к.ю.н., доцент Гамбург І. А.  

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДУ ЯК СУБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ 
ВІДНОСИН: АСПЕКТИ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

Існуючі в Україні проблеми практики здійснення цивільного процесуального судочинства актуалізу-
ють необхідність запозичення передового зарубіжного досвіду, у тому числі у питанні правового статусу 
суду. 

Особливістю цивільно-процесуальних відносин є те, що суду відведена головна роль у виконанні 
завдань, поставлених перед цивільним судочинством. Суд – орган державної влади, на який закон (Кон-
ституція України, Закон України «Про судоустрій та статус суддів», Цивільний процесуальний кодекс) пок-
лав обов‟язок розглядати і вирішувати цивільні справи по суті, тобто відвів пріоритетну роль у процесі. Він 
здійснює керівництво процесом, спрямовує дії всіх учасників процесу, роз‟яснює особам, які беруть участь 
у справі, їх права та обов‟язки, забезпечує виконання ними процесуальних прав і обов‟язків, попереджає 
про наслідки вчинення або не вчинення процесуальних дій, надає особам, які беруть участь у справі, спри-
яння в реалізації їх прав, створює умови для всебічного і повного дослідження доказів, встановлення фак-
тичних обставин і правильного застосування законодавства при вирішенні цивільних справ, вирішує всі 
питання, що виникають при розгляді справи. Виходячи з того, що суд є органом влади, то і його повнова-
ження відносно інших учасників процесу носять владний характер. 

Інтереси суду як головного суб‟єкта процесуальних правовідносин не суперечать інтересам інших 
учасників правовідносин. Суд сам зацікавлений у найповнішій реалізації процесуальних прав усіх суб‟єктів 
процесуальних відносин, що виникли в цивільному судочинстві, оскільки це необхідно для правильного 
здійснення завдань правосуддя. Не випадково закон зобов‟язує суд роз‟яснювати особам, які беруть 
участь у справі, їх права та обов‟язки, попереджати про наслідки здійснення або нездійснення тих чи інших 
процесуальних дій і сприяти у здійсненні їх прав. 

Характеризуючи суддівський корпус Англії, в першу чергу слід звернути увагу на те, що правосуддя 
здійснюється не тільки професійними юристами, а й суддями, які не мають юридичної освіти (мирові судді), 
їх діяльність заохочується як одна з важливих гарантій незалежності суду. Судді в Англії (які здійснюють 
свої повноваження на професійній основі) є не просто державними службовцями. Це особи, які наділені 
державною владою. Їх суддівсько-владні повноваження ґрунтуються на принципі розподілу влади і доктри-
ні inherent jurisdiction. Вони наділяються не тільки правозастосовними, а й правотворчими функціями, які 
реалізуються в рамках здійснення ними повноважень. Доктрина судового прецеденту суттєво впливає на 
формування і розвиток права. 

Звертаючи увагу на те, що в останні роки існує тенденція до зближення романо-германської та анг-
ло-американської правової сім‟ї, то можна говорити про можливість (навіть про необхідність) враховування 
досвіду Англії та інших країн у питанні правового статусу суддів при розгляді цивільних справ. Основна 
відмінність – саме у наявності в діяльності англійських суддів правотворчих функцій, що свідчить про наді-
лення їх владними повноваженнями, і що бракує правовому статусу українських суддів. 

Отже, визначений у законодавстві України правовий статус судді як суб‟єкта цивільно-
процесуальних відносин потребує вдосконалення з урахуванням світового досвіду. У зв‟язку з тим, що суд-
дя, безпосередньо вирішуючи справи, є найбільш компетентним щодо захисту прав осіб і правопорядку, 
активними діями спрямовує процес в напрямку встановлення об‟єктивної істини, йому мають бути надані 
не тільки правозастосовні, а й правотворчі повноваження. 

Малашевич А. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н. Орлова І. М. 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ» 

З поняттям корпоративних прав пов‟язана низка проблем теоретичного та прикладного характеру. 
Так, до цього часу точаться дискусії з приводу самого поняття «корпоративних прав» та того змісту, який 
варто в них включати. Чіткого й прийнятного розуміння поняття корпоративних прав на сьогодні в науці 
досягти не вдалось. 

Між тим, відсутність чіткого розуміння поняття корпоративних прав, його вільне трактування призво-
дить до практичних труднощів: викривлюються форми переходу корпоративних прав від одного учасника 
до іншого, утруднюється оборотоздатність цього об‟єкта тощо. 

Вищезазначене вказує на актуальність та важливість аналізу поняття та змісту корпоративних прав. 
Традиційно поняття «корпоративне право» розглядають в об‟єктивному та суб‟єктивному розумін-

нях. 
Так, корпоративне право в об‟єктивному значенні визначають як сукупність правових норм, які вста-

новлюють, регулюють і охороняють цивільні відносини, що виникають між акціонером, учасником і самою 
корпорацією, а також між самими учасниками чи акціонерами з приводу реалізації їх права власності на 
акцію чи права власності на частку в статутному фонді корпорації. В суб‟єктивному значенні корпоративне 
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право – це сукупність прав, які виникають у акціонера чи учасника корпорації внаслідок набуття ними від-
повідного права власності на акції, права власності на частку в статутному фонді товариства з обмеженою 
відповідальністю та товаристві з додатковою відповідальністю і які закріплені в чинному законодавстві 
України та внутрішніх нормативних актах самої корпорації. 

Корпоративні права у суб‟єктивному значенні розглядаються й з таких позицій: це право особи, 
об‟єднуючи зусилля та капітал, стати учасником корпорації (юридичної особи). Всі інші суб‟єктивні права 
учасника, що випливають із його членства в тій чи іншій організації є похідними і розкриваються через по-
няття змісту корпоративного права; як сукупність усіх прав та обов‟язків, які має особа щодо конкретної 
юридичної особи. Конкретний зміст корпоративного права, співвідношення у ньому майнових і організацій-
них елементів визначається організаційно-правовою формою юридичної особи; це право особи, яка пере-
буває у правовідносинах із господарським товариством як її учасник, одержувати від цього певні блага, для 
чого їй надаються певні можливості щодо участі в управлінні товариством. 

До того ж немає в Україні й єдиного терміна для позначення носія корпоративних прав. Це і заснов-
ники (у вузькому розумінні), учасники, вкладники, члени, власники підприємств тощо. Термінологічну різни-
цю між ними слід враховувати, тому що при всій своїй подібності ці терміни мають неоднакове значення. 

Отже, серед науковців немає єдиної концепції щодо розуміння поняття корпоративних прав, адже 
одні розглядають його як лише право, інші – як сукупність прав, деякі як сукупність прав та обов‟язків. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна запропонувати в об‟єктивному розумінні визначити корпора-
тивне право як систему юридичних норм, які регулюють певну групу суспільних відносин, виникнення яких 
пов‟язано із набуттям, здійсненням, захистом та припиненням корпоративних прав у суб‟єктивному розу-
мінні. 

У свою чергу, поняття корпоративних прав у суб‟єктивному розумінні пропонується визначити як су-
купність майнових і немайнових прав особи (учасника господарського товариства), які випливають з права 
власності на частку у статутному капіталі (майні) господарського товариства та включають право на участь 
цієї особи в управлінні господарським товариством, а також інші права, передбачені законом та статутними 
документами. 

Манько С. О. 
Класичний приватний університет  
наук. кер. – к.ю.н., доцент Воронова О. В.  

ВИКОНАННЯ БАТЬКАМИ ОБОВ’ЯЗКУ ЩОДО УТРИМАННЯ СВОЇХ ДІТЕЙ 

Основний Закон України зазначає, що батьки зобов‟язані утримувати дітей до їх повноліття [1]. Пи-
тання виконання батьками обов‟язку щодо утримання своїх дітей є актуальним на сьогодні, а проблема 
забезпечення належної виплати аліментів стосується багатьох сімей [2]. 

У 2017 році прийнято закон [3], предметом якого стало покращення механізму захисту права дитини 
на належне утримання. Відповідно до змін, які зазначені в ч.ч. 1 та 2 ст. 179 СК України [4] передбачено, 
що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Той із батьків або інших законних представників ди-
тини, на ім‟я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначен-
ням в інтересах дитини. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсот-
ків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. 

Законом передбачена додаткова можливість стягнення аліментів у наказному (спрощеному) прова-
дженні, звільнення від сплати судового збору позивачів у справах про оплату додаткових витрат на дитину, 
стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стя-
гнення під час розгляду справи в усіх судових інстанціях. 

Ст. 182 СК України було визначено, що при визначенні розміру аліментів суд враховує стан 
здоров‟я та матеріальне становище дитини; стан здоров‟я та матеріальне становище платника аліме-
нтів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, 
сина; інші обставини, що мають істотне значення. Законом перелік, був розширений, зокрема до об-
ставин, які враховуються судом при визначені розміру аліментів віднесено також наявність у платника 
аліментів рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати 
платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує 
десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не 
доведено джерело походження коштів. 

Відповідно до ст. 195 СК України передбачено, що заборгованість за аліментами, присудженими у 
частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліме-
нтів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення. Якщо платник аліментів не працював 
на час виникнення заборгованості, або є фізичною особою - підприємцем і перебуває на спрощеній системі 
оподаткування, заборгованість визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної 
місцевості. До ч. 1 ст. 195 СК України додано положення, відповідно до якого джерелом доходів є і Україна, 
і інші держави.  

У ч. 1 ст. 196 СК України визначалось, що при виникненні заборгованості з вини особи, яка зо-
бов‟язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки 
(пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Відповідно із 
Законом ч. 1 ст. 196 СК України доповнено: «до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рі-
шення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості». 

КК України ст. 164 також встановлює відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утриман-
ня дітей [5]. 

Результатом законодавчих змін є поліпшення майнового становища дитини, підвищення відповіда-
льності платника аліментів та спонукання його сумлінно виконувати обов‟язок щодо утримання своїх дітей. 
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НЕДОСКОНАЛІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ САМОЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ 

Сьогодні в чинному законодавстві України є чимало прогалин і у сфері правового регулювання сі-
мейних прав. До таких передусім треба зарахувати недосконале правового регулювання самозахисту прав 
дитини. 

Самозахист сімейних прав та інтересів можна визначити як активну дію уповноваженої особи в ме-
жах чинного законодавства, спрямовану на припинення або зміну правовідношення, з метою захисту своїх 
або/і її прав і законних інтересів. Із цього вбачається можливим визначити самозахист як право батьків на 
захист прав та інтересів дитини, та викласти ч. 1 ст. 154 СК в такій редакції: «Батьки мають право в межах 
чинного законодавства з урахуванням позиції дитини вчиняти активні дії, спрямовані на захист її прав і за-
конних інтересів». 

Убачається, що право батьків на самозахист власних прав щодо дитини логічніше закріпити в 
ст. 155 СК України. Додати в ч. 2 ст. 155 СК України абзац 2 такої редакції: «Батьки в разі посягань або 
порушень належних їм прав і законних інтересів мають право в межах чинного законодавства з метою за-
хисту своїх прав і законних інтересів обирати й застосовувати засоби протидії».  

Удосконалення потребує також норма ст. 162 СК України, оскільки чинна її редакція дозволяє вжи-
вати заходів впливу щодо особи, яка, правомірно вдаючись до самозахисту дитини, змінила її місце про-
живання. Зокрема, у зазначеній нормі необхідно закріпити частину 3 такої редакції: «Не може бути відібра-
но й повернено дитину за попереднім місцем проживання, якщо зміна її місця проживання відбулася вна-
слідок реалізації батьком/матір‟ю права на самозахист прав і законних інтересів дитини». Саме така редак-
ція зазначеної норми відповідатиме принципу здійснення прав і виконання батьківських обов‟язків в інте-
ресах дитини (ст. 150 СК України). Самозахист батьками власних прав та інтересів, зокрема права на спіл-
кування з дитиною (ст. 153 СК України), права визначати місце проживання дитини не може здійснюватися 
шляхом зміни місця проживання дитини за власної ініціативи, оскільки така зміна відбувається не з метою 
захисту інтересів дитини, скажімо, на належне виховання, а з метою захисту власних прав одного з батьків.  

Відповідно до чинного законодавства, якщо права й інтереси дитини під час проживання з іншим із 
батьків не порушуються, то питання зміни місця проживання дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, 
вирішуються в установлений законом спосіб, визначений ст. 160 СК України, а за наявності спору в спосіб, 
визначений ст. 161 СК України. Порушення способу захисту встановленого законом, буде вважатися само-
управством. Не можна погодитися з позицією законодавця щодо встановлення вікового цензу участі дити-
ни у вирішенні питання щодо визначення її місця проживання (ст. 160 СК України). Зазначена позиція є 
необґрунтованою й такою, що суперечить принципу, закріпленому в ст. 171 СК України, щодо врахування 
думки дитини під час вирішення питань, що прямо її стосуються. 

Убачається, що дитина, яка може висловити в об‟єктивній для сприйняття формі свою позицію щодо 
питання, яке її стосується, незалежно від віку має право бути заслуханою та має право на врахування її 
позиції. З метою забезпечення права дитини і збереження логіки побудови норм СК України, з виконання 
завдань СК України, закріплених у ст. 1, необхідно викласти ст. 160 СК України в такій редакції: «частина 
перша – Місце проживання дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, визначається за згодою батьків з 
урахуванням думки дитини, висловленої в об‟єктивній для сприйняття формі. 

Частина друга – Місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти років визначається нею са-
мою, за винятком обмежень, установлених законом». 

Мельник Н. М. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.ю.н., професор К. І. Кучерук 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ 

Становлення України як правової, соціальної держави, висунули проблему законодавства щодо ро-
звитку інститутів холдингових компаній. 

Вперше в українському законодавстві термін «дочірні підприємства» з‟явився у Законі України «Про 
господарські товариства», ст. 9 якого передбачає право товариств створювати на території України та за її 
і межами філії і представництва, а також дочірні підприємства [1]. 

Дочірнє підприємство – це підприємство, майно якого повністю сформовано за рахунок підприємст-
ва-засновника або цьому «материнському» підприємству належить контрольний пакет акцій дочірнього 
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підприємства. У випадках існування залежності від іншого підприємства, передбачених ст. 126 Господарсь-
кого кодексу України, підприємство визнається дочірнім (ч. 8 ст. 63 ГК України).  

Акціонерне товариство має право створювати дочірні підприємства, наділяти їх майном, яке нале-

жить товариству, призначати керівника та реалізувати інші права власника дочірнього підприємства. Підп-
риємства з іноземними інвестиціями мають право бути засновниками дочірніх підприємств. Суб‟єкт госпо-
дарювання, що володіє контрольним пакетом акцій дочірнього підприємства (підприємств), визнається хо-
лдинговою компанією. Між холдинговою компанією та її дочірніми підприємствами встановлюються відно-
сини контролю-підпорядкування відповідно до вимог ст. 126 ГК України та інших законів. 

Існують декілька способів утворення дочірніх підприємств, так І.В.Лукач виділяє чотири основних 
способи: 

1. заснування дочiрнiх пiдприємств корпоративного типу; 
2. заснування дочiрнiх пiдприємств унiтарного типу; 
3. перехiд до холдингової компанiї переважної участi в статутному фондi та/або загальних зборах 

чи iнших органах управлiння дочiрнього підприємства; 
4. реорганiзацiя ранiше створених суб‟єктiв господарювання в дочiрнi пiдприємства [2, с. 58]. 
Частiше за все дочiрнi пiдприємства створюються у формi господарських товариств, а саме, АТ, 

ТОВ, ТДВ та командитного товариства. Хоч форма останнього не притаманна дочiрнiм пiдприємствам, але 
холдингова компанiя може брати в ньому участь як вкладник (ч. 6 ст. 80 ГК України). 

Органiзацiйно правова форма виробничого кооперативу взагалi неприйнятна для дочiрнього 
пiдприємства, оскiльки членами виробничого кооперативу згiдно з ч. 1 ст. 98 ГК України є виключно грома-
дяни. Проте холдингова компанiя може бути асоційованим членом сiльськогосподарського кооперативу, 
зробивши кооперативний внесок, i користуватися правом дорадчого голосу. 

Порядок створення дочiрнiх підприємств, який закрiплений у ЗУ »Про господарськi товариства», не 
стосується корпоративних підприємств – аналiз цього Закону свiдчить, що в ньому пiд дочiрнiми ро-
зумiються виключно унiтарнi підприємства. 

Усi iншi аспекти створення дочiрнього пiдприємства у формi господарських товариств є загальними 
– воно створюється вiдповiдно до норм ГК України, ЦК України i ЗУ «Про державну реєстрацiю юридичних 
осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв» та ЗУ «Про цiннi папери та фондовий ринок» (якщо дочiрнє 
пiдприємство створюється у виглядi АТ). 

Таким чином, мiж холдинговою компанiєю i АТ або холдинговою компанiєю та акцiонером АТ вини-
кають корпоративнi вiдносини. У результатi виконання цих договорiв АТ стає дочірнім пiдприємством хол-
дингової компанiї. 

Список використаних джерел 
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ПЕРШІ КРОКИ НА ШЛЯХУ ДО ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ КОТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ  
ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СФЕРІ ВАЛЮТНИХ ПРАВОВІДНОСИН  

Станом на сьогоднішній день система валютного регулювання в Україні зазнає істотних реформа-
ційних змін. Інтеграція України до європейського співтовариства вимагала реформування підходів до регу-
лювання валютного ринку, пошуку ефективних механізмів і інструментів його здійснення, нехтування якими 
спричиняє валютні кризи, дестабілізує національну грошову одиницю. 

В 2014 році Україна взяла зобов‟язання в питаннях адаптації національного валютного законодавст-
ва до норм i стандартів країн ЄС. Це було закріплено Угодою про асоціацію із ЄС від 27.06.2014 р. Інстру-
менти валютного регулювання в Україні, відповідно до даної Угоди, повинні забезпечувати проведення 
зовнішньоекономічних розрахунків у валюті між суб‟єктами господарювання та покривати можливі ризики. 
Принциповою відмінністю від раніше діючих методів регулювання – є створення умов для економічних 
суб‟єктів, які надають свободу у прийнятті рішень, що відповідають національним інтересам країни. Валют-
не регулювання спирається на норми міжнародного права. 

Відтак, Верховною Радою України було прийнято ключовий, нормативно-правовий акт – Закон Укра-
їни «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII від 21.06.2018 р, що почав діяти за принципом «дозволено 
те, що не заборонено». 

Враховуючи зазначене, обраний шлях лібералізації в сфері валютного контролю був очікуваним та 
запланованим кроком, яким у певній мірі був впроваджений в Україні через досвід європейських країн.  

Аналіз закордонного досвіду щодо організації валютного контролю та формування актуальних на-
прямків удосконалення організації системи валютного контролю надасть можливість зрозуміти на якому 
етапі лібералізації системи валютних правовідносин зараз знаходиться наша держава. 

Наприклад, система валютного контролю у Німеччині здійснюється на основі таких законодавчих ак-
тів, як Федеральний Закон «Про Німецький федеральний банк» (Бундесбанк), Федеральний Закон «Про 
валютний обіг і контроль за товарообігом» (Валютний Закон). Згідно із законодавством Німеччини винятко-
ва компетенція у сфері руху капіталів, здійснення операцій з іноземною валютою належить Федеральному 
банку. Слід відзначити, що за наявності вільного руху капіталу в Німеччині також проводиться контроль у 
вигляді обліку капіталів, що перетинають державний кордон. Інформація про рух капіталів через кордон 
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збирається та передається через банки та кредитні установи до Бундесбанку, де проводиться аналіз да-
них, який дозволяє розробляти конкретні заходи з регулювання валютного ринку. 

Проводячи аналіз із системою валютного регулювання в Україні бачимо схожість. По перше, це єди-
ний ключовий нормативно-правовий акт. Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закон України «Про валюту і валютні опе-
рації» питання здійснення валютних операцій, основи валютного регулювання та нагляду регулюються 
виключно цим Законом (так, як у Німеччині Федеральний Закон «Про валютний обіг і контроль за товароо-
бігом»). По – друге у обох державах існує один головний контролюючий орган. Так, в Україні відповідно до 
вказаного закону – це Національній банк України (який є органом валютного нагляду, який здійснює нагляд 
за усіма уповноваженими установами в сфері валютних правовідносин України – ст. 11 Закону України 
«Про валюту і валютні операції»), натомість в Німеччині це Федеральний банк.  

Розглянемо також систему валютного контролю у Великобританії. Нормативно-правові акти, які ста-
новлять основу валютного контролю у Великобританії, включають закони «Про валютний контроль», «Про 
імпорт та експорт» 1990 р. та розпорядження «Про контроль за експортом товарів». Британське казначейс-
тво є головним органом валютного контролю, однак воно повністю делегувало свої повноваження Банку 
Англії, який також є органом валютного контролю. Банк Англії керує діяльністю своїх філій, представництв, 
які із його дозволу здійснюють фінансові операції. Також до кола органів валютного контролю у Великобри-
танії входять уповноважені банки, митні органи, органи акцизів, які контролюють рух валюти через кордон. 

Також, вбачаємо схожість, щодо єдиного головного органу контролю та ключових законів. Проте в 
Україні, головну функцію регулювання валютних правовідносин виконує все ж Закон України «Про валюту і 
валютні операції», а «допомагають» йому підзаконні нормативно-правові акти, наприклад Постанова прав-
ління НБУ «Про затвердження положення про валютний нагляд». 

З викладеного вбачаємо, що на шляху поступової лібералізації валютного контролю, в першу чергу, 
необхідне було прийняття єдиного нормативно - правового акту, котрий би був спрямований на усунення 
недоліків у системі валютного контролю в Україні, зокрема сприяв би утворенню єдиної системи валютного 
контролю. Такий нормативно-правовий акт і був прийнятий – Закон України «Про валюту і валютні опера-
ції». А враховуючи те, що валютне законодавство України, що регулювало валютні публічні правовідноси-
ни (станом на 2014 рік), складалось з великої кількості нормативно-правових актів, які видають різні органи 
державної влади і які іноді суперечать один одному або, навпаки, дублюють один одного – необхідність 
прийняття нормативно-правового акту, який би систематизував у собі усі «прогалини» та став «більш лібе-
ральним», а головне відповідав вимогам ЄС є очевидним та необхідним.  

Та, як вбачаємо, з досвіду Німеччини та Великобританії була необхідність у єдиному органі валют-
ного контролю, який би не тільки здійснював нагляд за дотриманням вимог законодавства в сфері валют-
них правовідносин, а й здійснював валютний нагляд за усіма уповноваженими установами в сфері валют-
них правовідносин України – яким і став Національний банк України. 

Відтак, вбачаємо, що Україна дійсно стала на шлях лібералізації валютної системи (проводячи ана-
ліз із країнами Європи), а отже, на нашу думку, для збереження шляху до лібералізації системи валютного 
контролю та регулювання необхідно напрацювати нормативно-правову базу до вже існуючого закону (у 
тому числі підзаконних актів), та, найголовніше, подивитись на практиці, як реалізовується новий закон з 
метою можливості збереження обраного шляху змін, оскільки вказані вище європейські країни вже давно 
зробили кроки на шлях лібералізації валютної сфери, а Україна тільки у 2019 році.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАВОВІДНОСИН  
У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ  

У законодавстві, яке регулює відносини у сфері функціонування авіаційного транспорту та його без-
пеки, чимало прогалин, які заповнюються нормативними актами, але останні не повною мірою захищають 
інтереси громадян і недостатньо враховують відповідальність фізичних і юридичних осіб. 

Діяльність суб‟єктів забезпечення авіаційної безпеки спрямована головним чином на попередження 
порушень у сфері безпеки польотів, пасажирів, співробітників авіаційного транспорту. Тому акти, що рег-
ламентують їх діяльність, в обов‟язковому порядку включають норми, які визначають права суб‟єктів без-
пеки на вимогу від відповідальних осіб дотримання норм безпеки на об‟єктах авіаційного транспорту, усу-
нення причин і умов, сприяючих здійсненню правопорушень у даній сфері [36, с. 119]. 

У сфері функціонування авіаційного транспорту діє безліч нормативних актів, що визначають техні-
чні вимоги. А це, у свою чергу, викликає труднощі в роботі з ними. Найважливіші технічні правила, що ма-
ють певне значення для забезпечення безпеки польотів на авіаційному транспорті, на наш погляд, необ-
хідно піддати офіційній систематизації. Наприклад, інкорпорація технічних норм, яка передбачає розташу-
вання всього чинного нормативного матеріалу за суворо визначеним планом з виділенням в особливі роз-
діли всіх норм, що стосується одного і того ж питання, дала б повну картину технічних правил, діючих на 
авіаційному транспорті. Систематизація норм забезпечить дійсну доступність для зацікавлених осіб і поле-
гшить їх практичне застосування, не змінюючи при цьому зміст законодавства. 

Доцільно так само деякі техніко-юридичні норми включати в нормативні акти, які спрямовані на за-
безпечення безпеки правовідносин у сфері функціонування авіаційного транспорту. Це потрібне в тих ви-
падках, коли технічні правила не менш важливі, ніж загальні принципи [72, с. 199]. 

Реальна ситуація вимагає дієвих процедур та специфічних функцій щодо забезпечення авіаційної 
безпеки на рівні різних органів управління у цій сфері з позиції реалізації та захисту права громадян на 
безпечне середовище, регулювання транспортної безпеки у системі національної безпеки, гарантування 
безпечності пасажирських та вантажних перевезень авіаційним транспортом, виконання вимог міжнарод-
но-правових принципів і норм. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАВОВІДНОСИН  
У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ  

Вітчизняне законодавство не дає визначення загрозам стану безпеки польотів, не називає джерел 
небезпеки, які загрожують цьому стану, але вказує на фактори, як суттєві обставини, що впливають на ви-
никнення небезпечної ситуації. Найбільш поширеним у законодавстві є визначення авіаційної безпеки, під 
якою розуміється комплекс заходів, а також людські та матеріальні ресурси, призначені для захисту циві-
льної авіації від актів незаконного втручання в її діяльність. 

Головна мета забезпечення безпеки польотів полягає у підтримці стабільного стану функціонування 
авіаційної галузі, а саме ліквідації потенційних і реальних загроз заподіяння шкоди суб‟єктам авіації, діючих 
для задоволення потреб суспільства в авіаційних роботах та перевезеннях [1]. 

На нашу думку, ефективне функціонування системи забезпечення безпеки польотів, вдосконалення 
безпеки на авіаційному транспорті є неможливою без належного правового забезпечення. 

Для цього необхідно виконати комплекс задач, серед яких можемо виділити наступні: збереження і 
підтримка стійкого стану, при якому відсутня загроза заподіяння шкоди елементам (суб‟єктам) авіаційно- 
транспортної системи; усунення причин і умов, що сприяють виникненню авіаційної події; припинення нега-
тивного впливу джерел небезпеки польотів на людей і навколишнє середовище, а також ліквідація наслід-
ків такого впливу; запобігання реальним та потенційним загрозам безпеці польотів, можливій загрозі жит-
тю, здоров‟ю, власності фізичних осіб, інтересам колективних об‟єднань, суспільству й державі в сфері 
авіаційних перевезень [2]. 

Аналізуючи законодавство, можна сказати, що незважаючи на значну законодавчу активність в га-
лузі правового регулювання питань забезпечення безпеки пасажирів, правовий механізм, покликаний за-
безпечувати відповідний рівень безпеки польотів, має суттєві недоліки. 

Повітряний кодекс України є основним правовим актом, який регулює діяльність користувачів повіт-
ряного простору України. У ньому лише передбачено один розділ, який присвячений захисту авіації від 
актів незаконного втручання (авіаційній безпеці), і взагалі проігноровано питання забезпечення безпеки 
польотів. 

Найважливіші технічні правила, що мають певне значення для забезпечення безпеки польотів на 
авіаційному транспорті, на наш погляд, необхідно піддати офіційній систематизації. Наприклад, інкорпора-
ція технічних норм, яка передбачає розташування всього чинного нормативного матеріалу за суворо ви-
значеним планом з виділенням в особливі розділи всіх норм, що стосується одного і того ж питання, дала б 
повну картину технічних правил, діючих на авіаційному транспорті. Систематизація норм забезпечить дійс-
ну доступність для зацікавлених осіб і полегшить їх практичне застосування, не змінюючи при цьому зміст 
законодавства. 

Саме тому можна зробити висновок, що безпека польотів пасажирів цивільної авіації є дуже важли-
вою. На нашу думку, потрібно вдосконалити законодавство, яке буде більш ефективно забезпечувати ос-
новну мету національної транспортної політики України в авіаційній сфері − гарантування безпеки польотів 
пасажирів на різних рівнях. 
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ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ І ГРОМАДЯН  
У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ 

Право громадян на безпечне для життя і здоров‟я довкілля належить до основних природних прав і 
закріплене як в Конституції України, також в законодавчих актах України де йдеться про безпечне для жит-
тя та здоров‟я навколишнє природне середовище, поряд із цим зазначене право міститься і в міжнародних 
правових актах. Зростання масштабів господарської діяльності великих промислових комплексів, та інших 
техногенних небезпечних об‟єктів України, природних небезпечних явищ і катаклізмів, які притаманні май-
же всім регіонам держави – все це збільшує вірогідність виникнення надзвичайних екологічних, техноген-
них ситуацій. Фахівці зазначають, що збитки від надзвичайних ситуацій мають тенденцію до зростання. У 
минулому вони складали 5% валового національного продукту, зараз збитки зросли до 9% у середньому у 
світі. В Україні, наприклад, зараз витрачається 1,5-1,6 млрд. гривень щорічно на ліквідацію наслідків аварії 
на Чорнобильській атомній електростанції. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про зону надзвичайних екологічних ситуацій»: надзвичайна екологіч-
на ситуація (далі НЕС) – надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в 
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навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку дер-
жави. До таких змін належать втрата, виснаження чи знищення окремих природних комплексів та ресурсів 
в наслідок надмірного забруднення довкілля, руйнівного впливу стихійних сил природи та інших факторів, 
що обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та проведення господарської діяльно-
сті в цих умовах. 

Зона надзвичайної екологічної ситуації – окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна 
екологічна ситуація. Правовий режим зазначеної зони – це особливий правовий режим, який може тимча-
сово запроваджуватися в окремих місцевостях у разі виникнення надзвичайних екологічних ситуацій і 
спрямовується на попередження людських і матеріальних втрат, відвернення загрози життю і здоров‟ю 
громадян, а також усунення негативних наслідків надзвичайної екологічної ситуації. 

Відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року, залежно від обсягів запо-
діяних наслідків, технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, визначаються чотири рівні 

надзвичайних ситуацій – державний, регіональний, місцевий або об‟єктовий. 
Відповідно до Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техно-

генного і природного характеру» за характером походження, масштабами поширення та наслідками визна-
чаються: аварії, катастрофи. Зони НЕС – офіційно оголошені території, на яких вони склалися. У рішенні 
компетентного державного органу про оголошення відповідної зони екологічно небезпечною має бути за-
значено ступінь небезпеки й показаний вид зони. 

Класифікація цих зон, їх статус і правові наслідки, що випливають із факту віднесення територій до 
встановлених категорій, у тому числі стосовно компенсацій і пільг громадянам, що мешкають або перебу-
вають тимчасово в їх межах, визначається законодавством України. Така класифікація проводиться за різ-
номанітними ознаками: джерелами виникнення, наслідками, масштабами, ступенем небезпеки, залежно 
від причин виникнення тощо. До класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій законодавець відносить: 
опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку, події, пригоди, аварії, явища); одиницю виміру показника 
ознаки; порогове значення показника ознаки тощо. 

Для кожного виду надзвичайних ситуацій міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 
розробляють конкретні класифікаційні ознаки (фізичні, хімічні, технічні, статистичні та інші) і спеціальні 
ознаки, що характеризують загрозу або виникнення надзвичайної ситуації. 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи несе відповідальність за своєчасність затвердження класифікаційних ознак і 
карт окремих видів надзвичайних ситуацій, узагальнення матеріалів міністерств та інших центральних ор-
ганів виконавчої влади, видання Державного класифікатора надзвичайних ситуацій, забезпечення ним всіх 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, своєчасне 
його доповнення і періодичне, не рідше одного разу на два роки, коригування.  

Проаналізувавши теоретичні та практичні матеріали, потрібно зробити висновок про те, що «над-
звичайна екологічна ситуація» є наслідком негативної ситуації, а не причиною виникнення досліджуваного 
явища. Цей підхід варто враховувати продовжуючи дослідження поняття «надзвичайна екологічна ситуа-
ція». За таких обставин правовий захист територій і громадян у разі надзвичайних екологічних ситуацій 
залишається актуальним, як для вітчизняних науковців, так і для українського суспільства. 
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АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

В умовах гострої політичної й економічної кризи в Україні саме корупція стала однією із загроз наці-
ональній безпеці та демократичному розвитку держави. У цих умовах має бути створене ефективне анти-
корупційне законодавство, що ставить за мету протидію та подолання корупції. Без антикорупційного зако-
нодавства і його виконання не може бути: належного економічного розвитку держави; відповідної до діючо-
го законодавства діяльності правоохоронних органів, органів прокуратури та судової влади, Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій та державних органів; осіб, обраних та призначених на керівні 
посади, які здійснюють нагляд і контроль та мають владні повноваження. 

Таке законодавство в Україні створено і включає: Закон України «Про запобігання корупції» від 
14.10.2014 р. – визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в 
Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення 
наслідків корупційних правопорушень; Кримінальний кодекс України – регулює нормативне визначення 
складів злочинів у сфері службової діяльності та ін. 

Указом Президента України від 14.10.2014 р. створено Національну раду з питань антикорупційної 
політики як дорадчий орган при Президентові України. 

Антикорупційною стратегією охоплені всі ключові сегменти правовідносин, котрі виникають як під 
час професійної діяльності з протидії корупції уповноважених на це державних (зокрема правоохоронних) 
органів, так і під час заходів, спрямованих на реалізацію превенції (тобто запобігання злочинності та кору-
пції). Фактично законодавцем запропонована нова архітектурна модель (йдеться про Національне антико-
рупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національну раду з питань 
запобігання корупції). 

Однак, на нашу думку, критика має бути щодо відсутності у пакеті антикорупційних законів, прийня-

тих 14.10.2014 р. правового визначення та правової регламентації діяльності спеціально уповноважених 
суб‟єктів у сфері протидії корупції.  
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У ст. 1 вищеназваного Закону лише зазначено, що під терміном спеціально уповноважені суб‟єкти у 
сфері протидії корупції слід розуміти – органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне 
антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції. 

Нажаль, до даного переліку не включено Службу безпеки України, хоча відповідно до ст. 2 Закону 
України «Про Службу безпеки України», до завдань Служби безпеки України входить попередження, вияв-
лення, припинення та розкриття організованої злочинної діяльності та корупції у сфері управління і еконо-
міки.  

На сьогодні, у межах своїх повноважень спецпідрозділи БКОЗ СБУ у взаємодії з іншими підрозділа-
ми Служби, державними органами, неурядовими організаціями та іноземними партнерами постійно здійс-
нюють організаційні та практичні заходи, спрямовані на протидію корупції.  

Створена колізія норм, на нашу думку, негативно впливає на ефективність державної системи про-
тидії корупції.  

Вважаємо, що такі недоліки допущено через порушення порядку розроблення та прийняття законо-

проєктів, а також норм Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» № 1861-VI від 
10.02.2010 р., через емоційність і поспіх у прийнятті вкрай необхідних, однак недопрацьованих правових 
норм, що, нажаль, стало буденним у діяльності парламенту. Тому вони мають бути виправлення у процесі 
законотворчої діяльності Верховної Ради України.  

Олійник М. Е. 
Класичний приватний університет  

наук. кер. – к.ю.н., доцент Воронова О. В.  

ПРАВО ВІДЧУЖУВАЧА ЗА ДОГОВОРОМ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ  
НА КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ  

Метою договору довічного утримання є набуття майнового утримання взамін передачі права влас-
ності на рухоме або нерухоме майно набувачеві. За своєю спрямованістю договір довічного утримання має 
дві взаємопов‟язані цілі, які передбачають зміну власника майна і надання послуг з майнового забезпечен-
ня, утримання та догляду за відчужувачем до його смерті [1, с. 336]. 

Термін «утримання» включає не лише матеріальне забезпечення довічного користування житлом, 
харчами, ліками тощо. Під час посвідчення договору нотаріус повинен детально перевірити всі істотні умо-
ви договору, а саме: зміст довічного утримання, догляду та чи не порушується право відчужувача на кори-
стування житлом. Відповідно до ст. 750 ЦК України за договором довічного утримання (догляду) може бути 
зобов‟язаний забезпечити відчужувача житлом у будинку (квартирі), який йому переданий. Враховуючи те, 
що відчужував позбавляється права власності на житло, то набувач зобов‟язаний забезпечити його жит-
лом, тому більшість цивілістів наголошують на тому, що в ст. 750 ЦК України словосполучення «може бу-
ти» потрібно виключити [2, с. 215].  

Дискусійним є положення закону про конкретне визначення частини помешкання для проживання 
відчужувача (ст. 750 ЦК України). Чому сторони мають визначати саме якусь частину, якщо вони домовля-
ються, що у користуванні відчужувача залишається все помешкання без обмежень? Або як визначити цю 
частину в однокімнатній квартирі чи в кімнаті гуртожитку? Вважаємо, що сторони в цьому випадку можуть 
скористатися принципом диспозитивності, що випливає з норм статті 6 ЦК України 18 [3, с. 209]. 

У договорі має бути конкретно визначене житло, зокрема квартира, житловий будинок, місцезнахо-
дження, освітлення та температура опалення, а також право користування допоміжними та підсобними 
приміщеннями. Помешкання має бути придатним для постійного проживання і відповідати встановленим 
законодавством вимогам. Оскільки набувач стає власником майна, він приймає на себе усі обтяження та 
ризики, що пов‟язані з цим майном, несе ризик його випадкової загибелі чи пошкодження. 

Якщо житлове приміщення надається в іншому житловому будинку або квартирі, то умови прожи-
вання не повинні бути гіршими, ніж в тих, у яких проживав відчужувач до укладення договору. До того ж 
слід зазначити, що витрати, пов‟язані зі сплатою найму житла, житлово-комунальних послуг та утримання 
житла, також покладаються на набувача. За договором довічного утримання може передаватись не лише 
нерухоме майно, а й особливо цінне рухоме майно, але зміст обов‟язку набувача щодо надання утриман-
ня, зокрема надання права користування житлом, якщо відчужував цього потребує, залишається незмін-
ним [4, с. 186]. 

Водночас постає питання: право користування житлом за договором довічного утримання має зо-
бов‟язальний чи речовий характер? З одного боку, сторони укладають договір довічного утримання (догля-

ду), в якому передбачають всі істотні умови, зокрема визначення житлового приміщення, яке має займати 
відчужував, та порядок користування житлом. Але з іншого боку, право відчужувача на користування жит-
лом виникає на підставі закону, носить особистий характер, існує до смерті відчужувача та не припиняєть-
ся зі смертю набувача, так як обов‟язки за договором довічного утримання успадковуються спадкоємцями 
набувача. Тобто таке право на користування житлом має речовий характер і його можна вважати різнови-
дом особистого (житлового) сервітуту. 

Список використаних джерел 
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Онішкевич В. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.ю.н., професор Кучерук К. І.  

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

Договір як правочин являє собою різновид юридичного факту, дії, в основі якого лежить погоджена 
воля двох і більше сторін, спрямована на виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов‟язків. 

За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов‟язується зберігати річ, яка передана їй дру-
гою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (ст. 936 ЦК). 

До спеціального виду зберігання ЦК України відносить зберігання автотранспортних засобів. Наяв-
ніcть в Укpаїні великої кількоcті автотpанcпоpтних заcобів викликає необхідніcть виpішення питання щодо 
міcць та порядку їх збеpігання. 

Договіp зберігання транспортного засобу може укладатиcя як в пиcьмовій, так і в уcній фоpмі. Пpи 
цьому легітимаційні документи та знаки (pозпиcка, квитанція, номеp, жетон тощо) cлід pозглядати лише як 
такі, що поcвідчують факт пpийняття pечі на збеpігання, і не пpиpівнювати їх до пиcьмової фоpми дого-
воpу, як цього вимагає законодавець. Це дозволить поклажодавцеві в pазі cпоpу, якщо збеpігач запеpечує 
укладення договоpу, викоpиcтовувати їх одним із доказів, що може підтвеpдити факт пеpедання 
тpанcпоpтного заcобу на збеpігання. 

Згідно зі cт. 977 ЦК, за договоpом збеpігання тpанcпоpтного заcобу в бокcах, гаpажах та на 
cпеціальних cтоянках збеpігач зобов‟язуєтьcя не допуcтити пpоникнення в них cтоpонніх оcіб і видати 
тpанcпоpтний заcіб за пеpшою вимогою поклажодавця. Поpядок здійcнення охоpони і недопущення тpетіх 
оcіб до тpанcпоpтного заcобу не вpегульований Цивільним кодексом. Законодавець пpактично зняв будь-
яку відповідальніcть з влаcника cтоянки.  

Основу правового регулювання договору зберігання тpанcпоpтних засобів становить cт. 977 ЦК і 
Правила зберігання тpанcпоpтних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Мініcтpів 
України від 22 січня 1996 pоку № 115.  

Відповідно п. 8 Правил зазначено, що відповідальність за охорону транспортних засобів та майна, 
що тимчасово або постійно знаходиться на території автостоянки, за додержання санітарних і пожежних 
правил, інших вимог несуть працівники автостоянки. Проте, Пpавила не міcтять жодних вказівок щодо 
заcобів охоpони автотpанcпоpту.  

Тpанcпоpтні заcоби, що знаходятьcя на автоcтоянках, мають бути зачинені на замки, зняті з гальм 
та пеpедач, і зафікcовані від неконтpольованого pуху. Cкло двеpцят має бути зафікcоване в піднятому по-
ложенні, зовнішні дзеpкала та щітки з лобового cкла – зняті, акумулятоpна батаpея – відключена (п. 17 
Пpавил). Вcі ці дії у cукупноcті забиpають чимало чаcу, але пpи виникненні позаштатної cитуації, ті автов-
лаcники, які їх не виконали, не зможуть пpед‟явити cвої пpетензії до адмініcтpації автоcтоянки. 

Таким чином, пеpеважна чаcтина обов‟язків з охоpони автотpанcпоpтного заcобу фактично покла-
дена на його влаcника. Якщо вpаховувати пеpелічені обов‟язки власників транспортних засобів і можли-
віcть виконання їх кожним автовлаcником, навpяд чи автоcтоянки будуть відшкодувати автовлаcнику запо-
діяні збитки. 

З уcього наведеного можна зpобити виcновок, що чинне укpаїнcьке законодавcтво, що pегулює дія-
льніcть автоcтоянок, має чимало пpогалин і потpебує змін.  

На нашу думку, для забезпечення якіcної охоpони автоcтоянок необхідно ноpмативно закpіпити 
обов‟язок вcтановлення на їх теpитоpії відеокамер. 

Вважаємо, що необхідно розробити типовий договір на зберігання автотранспортних засобів, який 
би визначав істотні умови даного виду договору, права та обов‟язки сторін договору, а також враховував 
інтереси обох сторін договору. 
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ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДПУСТОК 

Після здобуття Україною незалежності одним із першочергових завдань розбудови демократичної, 
соціальної та правової держави стало формування власної законодавчої бази, в тому числі і в галузі тру-
дового права. Робота в цій сфері полягає в комплексному оновленні трудового законодавства, яке б відпо-
відало ринковим відносинам та міжнародним стандартам. Відповідних змін потребує і законодавство про 
відпустки. 

Нормативно-правова база про відпустки, яка перейшла в спадщину Україні з радянських часів, 
складалася із цілої низки законів та підзаконних актів, що викликало певні труднощі при їх застосуванні. У 
зв‟язку з цим 15 листопада 1996 року в Україні було прийнято Закон «Про відпустки»[1] (далі – Закон), який 
певною мірою «кодифікував» розрізнені нормативні акти та чітко визначив види відпусток, коло суб‟єктів, 
які можуть скористатися правом на відпустку, порядок надання, поділу відпустки та частини тощо. 
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На сьогодні триває процес нормотворення, пов‟язаний з кодифікацією і підготовкою проекту Трудо-

вого кодексу України (далі – проект ТКУ) 2, і тривають пропозиції та зауваження учених-юристів щодо 
окремих положень кодексу і, зокрема, до глави 4 книги третьої, яка містить норми регулювання порядку 
надання відпусток найманим працівникам.  

Важливим позитивним моментом проекту ТКУ, є те, що відповідно п. 1 ст. 170 щорічна основна тру-

дова відпустка встановлюється тривалістю не менш як 28 календарних днів за кожний робочий рік 2. 
Слід визнати, що законодавство України про відпустки не є ідеальним, так як ні в одному законі та 

жодному нормативно-правовому акті немає точного визначення відпустки, також при наданні відпусток, 
часто не зрозуміло, що означає поняття «відпустка», «основна відпустка», «додаткова відпустка» тощо. 
Теж саме можна сказати і про види відпусток, які врегульовані в ст. 4 Закону або поняття «мінімальної від-
пустки», якому Закон не надає визначення. Слід відмітити, що у главі 4 Книги 3 проекту ТК – «Відпустки» 

також відсутнє визначення поняття «відпустка». Зазначені види відпусток  «основна трудова відпустка», 
«додаткова трудова відпустка», «творча відпустка», «заохочувальна відпустка», «навчальна відпустка», 
«соціальна відпустка», «відпустка без збереження заробітної плати», однак їх дефініції не визначено. Від-
сутність цих понять призводить до неточностей при віднесенні тієї чи іншої відпустки до окремого виду. Як 
зазначає Трюхан О. А., у зв‟язку з цим доцільно було б в окремій статті проекту ТК дати загальне визна-
чення відпустки та кожного з її видів, адже понятійний апарат відпусток уже розроблений в юридичній літе-
ратурі і може бути використаний законодавцем [105, с. 386-387]. 

Потребують вдосконалення й норми, які регулюють порядок надання та використання додаткових 
відпусток. Так, потребує уточнення редакція ст.179 проекту ТК, де зазначено: якщо працівник має право на 
щорічну додаткову відпустку за кількома підставами. Додаткова відпустка надається йому лише за однією, 
обраному самим працівником. І далі зазначається, що порядок надання відпусток за кількома підставами 
визначається Кабінетом Міністрів України. Звідси випливає, що працівникові може бути надана щорічна 
додаткова відпустка за кількома підставами. Тоді чому б не визначити випадки і порядок надання додатко-
вих відпусток за кількома підставами в самому проекті ТК і не залишати це на розсуд Кабінету Міністрів 
України? [3, с. 387]. 

Для реформування трудового законодавства важливим є не тільки економічне обґрунтування, але й 
економічне забезпечення, тільки за цих умов ТКУ буде ефективно працювати. Крім того, не треба забува-
ти, що сутність трудового законодавства завжди полягала в забезпеченні захисту працівника, як найбільш 
слабкої сторони трудових правовідносин. Саме наявність правових норм, спрямованих на захист працівни-
ка, дають можливість урівноважити становище обох сторін трудових правовідносин: працівника і робото-
давця. Новий ТКУ повинен бути спрямований на підвищення рівня захисту працівника та покращення умов 
праці в сфері заробітної плати, робочого часу і часу відпочинку, охорони праці. При проведенні реформи 
трудового законодавства важливим є визначення понятійного апарату. Понятійний апарат повинен являти 
собою не просто низку певних термінів, сукупність взаємоузгоджених і взаємопідпорядкованих понять, ко-
жне з яких має своє місце і призначення.  
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Вiд ефективнocтi екoнoмiчнoї пoлiтики oрганiв державнoгo управлiння залежить мoжливicть 
фoрмування cприятливoгo та передбачуванoгo правoвoгo пoля для рoзвитку пiдприємництва та реалiзацiї 
права на нього, щo у cвoю чергу є невiд‟ємним кoмпoнентoм соціально-екoнoмiчнoгo рoзвитку та 
екoнoмiчнoї безпеки держави, прioритетнoю функцiєю oрганiв державнoгo управлiння в умoвах ринкoвoї 
екoнoмiки, реалiзацiя якoї неoбхiдна для демoкратизацiї cуcпiльcтва, забезпечення дoбрoбуту грoмадян, 
фoрмування цивiлiзoванoгo кoнкурентнoгo cередoвища, екoнoмiчнoгo рoзвитку держави, ocoбливo в 
умoвах приcкoрення прoцеciв єврoiнтеграцiї. 

Державне регулювання господарськoї дiяльнocтi здiйcнюєтьcя рiзними cпocoбами. Нoрмативнi 
правoвi акти передбачають викoриcтання для цiєї мети таких iнcтрументiв: нoрми, нoрмативи; лiмiти; 
рoзмiри cтавoк пoдаткiв, iнших oбoв‟язкoвих платежiв; квoти; кoефiцiєнти; резерви; рoзмiри капiталiв та 
фoндiв. 

У cтаттi 12 Гocпoдарcькoгo кoдекcу України, щo визначає заcoби державнoгo регулювання 
гocпoдарcькoї дiяльнocтi, вказуєтьcя, щo держава для реалiзацiї екoнoмiчнoї пoлiтики, викoнання цiльoвих 
екoнoмiчних та iнших прoграм та прoграм екoнoмiчнoгo та coцiальнoгo рoзвитку заcтocoвує рiзнoманiтнi 
заcoби та механiзми регулювання гocпoдарcькoї-дiяльнocтi. 

Ocнoвними заcoбами регулюючoгo впливу держави на дiяльнicть cуб‟єктiв гocпoдарювання є: дер-
жавне замoвлення, державне завдання; лiцензування, патентування та квoтування; cертифiкацiя та 
cтандартизацiя; заcтocування нoрмативiв та лiмiтiв; регулювання цiн та тарифiв; надання iнвеcтицiйних, 
пoдаткoвих та iнших пiльг; надання дoтацiй, кoмпенcацiй, цiльoвих iннoвацiй та cубcидiй. 
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Державне регулювання в цiлoму та йoгo oкремi заcoби та cфери зoкрема пiдлягають аналiтичнiй 
oцiнцi з метoю з‟яcування мoжливocтей йoгo вдocкoналення. Для визначення тoгo, чи є регулювання гос-
подарської дiяльнocтi в кoнкретнiй cитуацiї виправданим, неoбхiдний пoпереднiй аналiз таких аcпектiв: 
визначення мети регулювання та cтупеня йoгo впливу на oбмеження ринку; визначення заcoбу впливу ре-
гулювання на ринок; дocлiдження впливу регулювання екoнoмiки на дocягнення iнших екoнoмiчних цiлей, 
наприклад, вдocкoналення технoлoгiї, екoнoмiчний рoзвитoк, зменшення рiвня iнфляцiї, пiдвищення за-
йнятocтi наcелення тoщo; вплив регулювання на мiжнарoдну кoнкурентocпрoмoжнicть; визначення 
мoжливих пoбiчних та втoринних результатiв регулювання; дocлiдження альтернативних пiдхoдiв 

Дo цьoгo аналiзу має ввiйти аналiз кoнкретним вiдoмcтвoм, щo має намiр здiйcнювати регулю-
вання, альтернативних пiдхoдiв для вирiшення прoблеми, а такoж oбґрунтування переваг за-
прoпoнoванoгo захoду державнoгo регулювання переважнo перед альтернативними варiантами. 
Зoкрема, такий аналiз включає дocлiдження перcпектив незаcтocування регулювання (чи мoжуть 
icнуючi абo пoтенцiйнi ринки чи правoвий механiзм вирiшити прoблему, щo виникла), ocнoвнi альтер-
нативнi варiанти в межах закoнoдавcтва та без йoгo викoриcтання, включаючи альтернативнi рiвнi й 
захoди дocягнення мети регулювання, альтернативнi ринкoве oрiєнтoванi шляхи регулювання; аналiз 
затрат на державне регулювання та йoгo результатів – вcтанoвлення cприятливих результатiв за-
прoпoнoванoгo метoду регулювання, детальний i, де це мoжливo, тoчний пiдрахунoк уciх пoтенцiйних 
cприятливих результатiв, oбґрунтування механiзму, шляхoм якoгo мoжливе дocягнення цих резуль-
татiв, а такoж заcтocування пoдiбнoгo аналiзу cтocoвнo oцiнки витрат. 

Отже, державне регулювання господарської дiяльнocтi має здiйcнюватиcя тiльки у випадку, кoли 
дoведенo перевищення пoтенцiйних результатiв над йoгo пoтенцiйними витратами. Мета регулювання та 
заcoби дocягнення цiєї мети мають oбиратиcя cтocoвнo cтупеня їх вiдпoвiднocтi cуcпiльним iнтереcам. 

Півторак Р. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.ю.н. Лукашевич В. Г. 

ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЕКСПЕРТА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Орієнтація України на побудову правової держави та впровадження загальноєвропейських ціннос-
тей істотно актуалізують наукові дослідження, присвячені безпосередньо забезпеченню прав та свобод 
людини у різних сферах діяльності держави. Водночас, кримінальне провадження виступає складною ба-
гатосторонньою діяльністю сукупності відповідних органів та осіб, коло яких визначено законом. У ній бе-
руть участь як державні органи, їх посадові та службові особи, так і фізичні та юридичні особи, які здійсню-
ють різноманітні процесуальні функції та наділені кримінально-процесуальним законом різноманітними за 
характером та обсягом правами і обов‟язками. Однак спільним для них є те, що всі вони в тій чи іншій фо-
рмі беруть участь у кримінальному провадженні, вступають між собою у процесуальні правовідносини і, 
тим самим, здійснюють кримінальну процесуальну діяльність та які закріплені кримінально-процесуальним 
законом загальним найменуванням «учасники кримінального провадження» (п. 25 ч. 1 ст. З КПК України). У 
КПК України процесуальному статусу учасників кримінального провадження присвячено Главу 3 «Суд, 
сторони та інші учасники кримінального провадження» [1]. 

До учасників кримінального провадження кримінальний процесуальний закон відносить експерта як 
особу, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями (ст. 69 КПК України). Участь 
експерта у кримінальному провадженні досить суттєво впливає на можливості сторін кримінального прова-
дження при збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою забезпечення швидкого, повного та неупередже-
ного розслідування і судового розгляду. Висновок експерта, що наданий особою, яка є не зацікавленою у 
результатах кримінального провадження, з посиланням на фундаментальні наукові положення та апробо-
вані методики проведення дослідження, який, при необхідності, може бути перевірений, а також показання 
експерта є процесуальними джерелами доказів. 

Нормативне закріплення основних положень участі експерта у кримінальному провадженні вимагає 
визначення напрямків його реалізації у правозастосовчій практиці. Так, із набранням чинності 20 листопа-
да 2012 року Кримінального процесуального кодексу України перед науковцями у галузі кримінального 
процесу постала ціла низка практичних та теоретичних проблем, які потребують досить ґрунтовного аналі-
зу та усвідомлення по відношенню до процесуального статусу експерта. На теперішній час ще недостатньо 
дослідженими залишаються гарантії забезпечення процесуальних прав, свобод та законних інтересів екс-
перта та інші форми його участі у кримінальному провадженні. 

Дискусійними у кримінальному процесі залишаються елементи процесуального статусу експерта, 
дослідження міжнародного та зарубіжного досвіду його участі у кримінальному провадженні. В силу 
об‟єктивних факторів, майже недослідженими залишаються вимоги до особи експерта як учасника кримі-
нального провадження та його місце в системі суб‟єктів судово-експертної діяльності. Крім того, потребу-
ють дослідження поняття, правова природа та зміст висновку і показань експерта у кримінальному прова-
дженні [2, с. 20] 

Таким чином, з огляду на прийняття діючого КПК України, проблемні питання, пов‟язані з участю ек-
сперта у кримінальному провадженні, ще набувають особливої актуальності та вимагають комплексного 
дослідження. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 

Євроінтеграційні процеси, які здійснюються в Україні зумовлюють гостру потребу у створенні певної 
сприятливої правової бази для розвитку сучасного підприємництва. Тому важливого значення набуває 
проблема подальшого розвитку і вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері пере-
везення вантажів.  

Один з головних обов‟язкiв перевiзника є збереження вантажу з моменту прийняття його до переве-
зення та до видачi одержувачевi. Тому Цивiльний кодекс України (далi - ЦК) [1], Закони України «Про тран-
спорт», «Про автомобiльний транспорт», Статут автомобiльного транспорту (далi – САТ) мiстять статтi, 
присвяченi вiдповiдальностi за незбереження вантажу. Виходячи з їх змiсту, незбереженням вантажу є 
його втрата, нестача, псування або пошкодження.  

Втрата вантажу – це не лише фiзична загибель, крадiжка або знищення вантажу, прийнятого до пе-
ревезення. Вiдповiдно до ч. 2 ст. 919 ЦК вантаж, не виданий одержувачевi на його вимогу протягом три-
дцяти днiв пiсля спливу строку його доставки, якщо бiльш тривалий строк не встановлений договором, 
транспортними кодексами (статутами), вважається втраченим. Тому, для покладання вiдповiдальностi на 
автоперевiзника за повну втрату вантажу практично не має значення чи втрачений вiн фактично, чи ще 
знаходиться в дорозi, чи виданий iншiй особi.  

Вiдповiдно до ст. 13 Закону «Про транспорт», пiдприємства транспорту вiдповiдають за втрату, не-
стачу, псування i пошкодження прийнятих для перевезення вантажу та багажу у розмiрi фактичної шкоди, 
якщо вони не доведуть, що втрата, нестача, псування або пошкодження сталися не з їх вини.  

Автоперевiзник звiльняється вiд вiдповiдальностi також тодi, коли вантаж для перевезення був ви-
даний без вказiвки в товарно-транспортних накладних про те, що при перевезеннi, навантаженнi або вива-
нтаженнi вiн потребує особливих умов чи обережностi. Якщо ж вiн не має таких особливостей, то зроблена 
вказiвка у транспортнiй накладнiй не має вирiшального значення.  

ЦК України мiстить норму, вiдповiдно до якої перевiзник вiдповiдає за втрату, нестачу, псування або 
пошкодження прийнятого до перевезення вантажу, у розмiрi фактичної шкоди (ч. 2 ст. 924). Таку ж норму 
мiстять i вищезазначенi нормативно-правовi акти. Так, вiдповiдно до ч. 3 ст. 314 Господарського кодексу 
[2], ст. 68 Закону України «Про автомобiльний транспорт», ст. 136 САТ за шкоду, заподiяну при переве-
зеннi вантажу, перевiзник вiдповiдає: у разi втрати або нестачi вантажу – в розмiрi вартостi вантажу, який 
втрачено або якого не вистачає; у разi пошкодження вантажу – в розмiрi суми, на яку зменшилася його 
вартiсть; у разi втрати вантажу, зданого до перевезення з оголошенням його цiнностi, - у розмiрi оголоше-
ної цiнностi, якщо не буде доведено, що вона є нижчою вiд дiйсної вартостi вантажу.  

Вiдповiдно до ст. 923 ЦК України передбачена вiдповiдальнiсть за прострочення доставки вантажу, 
де перевiзник зобов‟язаний вiдшкодувати другiй сторонi збитки, завданi порушенням строку перевезення, 
якщо iншi форми вiдповiдальностi не встановленi договором, транспортними кодексами (статутами). Як 
бачимо, законодавець в ЦК України змiнив норму, що регулює вiдповiдальнiсть за прострочення у дос-
тавцi. Нагадаємо, що ст. 364 ЦК УРСР мiстила норму, в якiй зазначалось, що розмiр штрафiв, що стягу-
ються з автотранспортних органiзацiй за прострочення в доставцi вантажу визначається САТ УРСР в за-
лежностi вiд тривалостi прострочення. Тобто, якщо ранiше з ЦК УРСР чiтко випливало, що 
вiдповiдальнiсть перевiзника виявлялась у сплатi штрафу, то зараз ЦК України не заперечує й iншого про-
яву вiдповiдальностi перевiзника, причому визначатися вона може i в договорi.  

З урахуванням викладеного вище, вважаємо, що строки розшуку вантажiв, зазначенi в ЦК i в САТ, є 
завищеними, оскiльки сучаснi технiчнi засоби дозволяють швидко встановити мiсцезнаходження вантажу, 
а територiя України порiвняно невелика. Тому, для визначення строкiв розшуку доцiльно застосовувати 
поняття «розумний строк».  
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ  
ЯК ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

Для будь-якої держави, у тому числі і для України, задля прогресивного розвитку як у внутрішньоде-
ржавному, так і зовнішньому аспектах дуже важливим є усунення бар‟єрів у торгівлі, підвищення конкурен-
тноздатності національної продукції, створення ефективного захисту споживчого ринку від небезпечної 
продукції. Найважливішим механізмом впливу на національну економіку з метою вирішення означених за-
вдань є система технічного регулювання, яку відповідно до світового досвіду та прийнятих в Україні норма-
тивно-правових актів складають системи стандартизації, сертифікації (підтвердження відповідності) й мет-
рології.  

Останнім часом у світі підвищується роль стандартизації і сертифікації у проведенні заходів, спря-
мованих на забезпечення національної безпеки взагалі, та продовольчої зокрема, тобто якості продукції, 
захисту життя або здоров‟я людини, тварин чи рослин, навколишнього середовища. 
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Правове регулювання стандартизації та сертифікації продукції здійснюється на підставі спеціальних 
законів: «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. та «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 
15.01.2015 р. Розрізняють обов‟язкове і добровільне застосування стандартів і процедур підтвердження 
відповідності (обов‟язкову та добровільну стандартизацію, обов‟язкову та добровільну сертифікацію). При 
цьому, обов‟язкові технічні вимоги мають забезпечити безпеку продукції, яку ми споживаємо, добровільні 
сприяти підвищенню конкурентоспроможності і якості продукції, впровадженню нових інноваційних техно-
логій. Тому приоритетним є завдання розроблення ефективного механізму технічного регулювання, що 
розумно поєднує обов‟язкову і добровільну форми з урахуванням внутрішніх потреб, інтересів та міжнаро-
дних вимог. 

Чинним законодавством встановлено добровільність застосування стандартів, обов‟язковість вимог, 
закріплених у технічних регламентах щодо найбільш небезпечної продукції. Підтвердження відповідності 
також може бути обов‟язковим і добровільним. Добровільне підтвердження відповідності здійснюється у 
формі декларування відповідності та добровільної сертифікації. Обов‟язкове підтвердження відповідності – 
у формі підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері та обов‟язкової сертифікації. 

У разі прийняття добровільних стандартів, розроблених на основі консенсусу всіх заінтересованих 
сторін, установлюються необхідні вимоги до продукції, що постачається на ринок. У цьому випадку проце-
дура підтвердження відповідності, що передбачає застосування добровільних стандартів, повинна розгля-
датися як ефективний альтернативний інструмент обов‟язковому регулюванню. Але у тих областях, де 
високий ризик для здоров‟я і безпеки людини і спричинення шкоди навколишньому середовищу нормативні 
вимоги щодо продукції мають бути відображені у технічних регламентах з обов‟язковим проведенням оцін-
ки відповідності, можливо навіть третьою стороною (незалежною структурою). 

Отже, найважливішим є розроблення ефективних засобів забезпечення продовольчої безпеки, що 
розумно поєднує обов‟язкову і добровільну форми стандартизації та сертифікації з урахуванням внутрішніх 
потреб, інтересів та міжнародних вимог, щоб забезпечити рівноправність українських виробників у міжна-
родній торгівлі, усунення непотрібних перешкод для доступу українських товарів на ринки інших країн. Пе-
релік товарів, на які мають бути розроблені технічні регламенти, – мінімально достатній з урахуванням 
ступеня ризику цих товарів для здоров‟я і безпеки людини і спричинення шкоди навколишньому середови-
щу. При цьому рішення про введення вимог за обов‟язковим оцінюванням відповідності повинне ухвалюва-
тися тільки в тому випадку, якщо ризик від можливого збитку виправдовує витрати, що виникають із-за 
введення обов‟язкового підтвердження відповідності. 

Смоляна В. С. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. –  к.ю.н., доцент Киян В. Я. 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

У процесі побудови правової держави особливо гостро постає питання про надійний захист трудо-
вих прав громадян. Державні гарантії захисту прав громадян від незаконного звільнення закріплені у ст. 43 
Конституції України. Для належного забезпечення цих гарантій необхідно ґрунтовно оновити трудове зако-
нодавство та привести його норми у відповідність до економічно обгрунтованих відносин і міжнародних 
стандартів. Відповідних змін потребує і законодавство, що регулює особливості розірвання трудового до-
говору з ініціативи роботодавця. 

У проекті трудового кодексу України (далі - ТКУ)[1] з‟являються нові підстави за якими роботодавець 
зможе звільняти працівників. Наприклад, найманий працівник може бути звільнений роботодавцем за роз-
голошення державної, комерційної або іншої захищеної законом інформації. Дане звільнення можливе, 
якщо працівник підписав зобов‟язання не розголошувати таємну інформацію або це передбачено у трудо-
вому договорі. Факт розголошення інформації саме конкретним працівником дуже складно перевірити та 
довести, а тому така підстава для звільнення досить сумнівна, що може привести до зловживання робото-
давцем своїм правом на звільнення працівників за даною підставою.  

Проектом ТКУ надається право роботодавцеві звільняти працівників, які безпосередньо обслугову-
ють грошові чи товарні цінності, з формулюванням «за втратою довіри», або тих, що виконують виховні 
функції, за «вчинення аморального проступку», при цьому ці дії безпосередньо не пов‟язані з роботою. 
Також визначення аморального проступку у законопроекті не розкривається. 

Роботодавцю надається право ініціювати звільнення працівника, що працює за сумісництвом, поси-
лаючись на особливі умови чи режим роботи (п. 2 ч. 5 ст. 45 ТКУ). 

Відповідно до ст. 61 проекту ТКУза ініціативою роботодавця трудовий договір заключений строком до 
двох місяців може бути достроково розірваний без попередження за двотижневу хворобу або у разі простою 
протягом тижня. Про звільнення за скороченням такого працівника достатньо буде попередити за тиждень. Ця 
стаття, в разі прийняття, стимулюватиме роботодавців укладати саме такі короткострокові договори.  

Також ч. 3 ст. 93 проекту передбачає, що трудовий договір за ініціативою роботодавця може бути 
розірвано без попередження про наступне звільнення і у разі ухиляння працівника від обов‟язкового про-
філактичного щеплення проти інфекційних хвороб або від періодичного проходження медичного огляду, 
тоді як у чинному трудовому законодавстві ця норма відсутня. Проект визначає, що певні категорії праців-
ників зобов‟язані робити щеплення і у разі відмови можуть бути відсторонені від роботи без збереження 
заробітної плати, а в разі подальшого ухиляння – звільнені. Ця норма перж за все передбачена для запобі-
гання поширенню інфекційних хвороб. 

Проект ТКУ, як і діючий КЗпП, забороняє звільнення у період перебування на лікарняному, у відпус-
тці або у відрядженні. Але у перших двох випадках це можливо у разі ліквідації підприємства. 

Негативним є те, що на відміну від чинного кодексу, законопроект розширив перелік підстав для зві-
льнення самотніх матерів, які мають дітей до 15 років. Діючим КЗпП дозволяється звільняти самотніх ма-
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терів винятково в разі повної ліквідації підприємства, і то при умові обов‟язкового працевлаштування. За-
конопроект надав право роботодавцю розірвати трудовий договір на підставі невиконання чи неналежного 
виконання працівником своїх трудових обов‟язків. 

Нововведенням є пряма заборона звільнення працівника за ініціативи роботодавця через досягнен-
ня ним пенсійного віку та отримання права на пенсію або допомогу, що призначають замість пенсії, крім 
випадків, встановлених законом (ст. 109). 

Проаналізувавши проект ТК України, можна дійти висновку, що незважаючи на те, що проект перед-
бачає врегулювати сучасні трудові відносини, які встигли достатньо змінитися з часів прийняття поперед-
нього Кодексу, в той же час роботодавцю надається більше можливостей звільнити працівника з роботи, 
оскільки кількість підстав для звільнення працівників зросла, а також повноваження роботодавця стали 
значною ширшими. При цьому зменшено кількість підстав, за якими можна звернутися до суду з позовом 
про поновлення на роботі. 

Список використаних джерел 
1. Проект Трудового кодексу України : Проект постави Верховної Ради України від 8 листопада 

2019 р. № 2410. URL :http://https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67331 (дата звернення: 
10.09.2020). 

Снопик О. В. 
Класичний приватний університет  

наук. кер. – к.ю.н., доцент Воронова О. В.  

ВИЗНАННЯ ФАКТУ НАБУТТЯ СПАДКОДАВЦЕМ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО  

За життя людина має ряд майнових прав та обов‟язків, які не зникають у зв‟язку з її смертю, а пере-
ходять до інших осіб.  

З прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 року № 553, якою внесено зміни 
до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень [1], які набули чинності 
06.09.2016 року (далі – Порядок), з‟явилася можливість реєстрації права власності в Державному реєстрі 
прав на підставі заяви спадкоємця, шляхом внесення до реєстру відомостей про суб‟єкта права власності – 
спадкодавця з обов‟язковим зазначенням відомостей про смерть такої особи. Така реєстрація права влас-
ності спадкодавця за заявою спадкоємця має наслідком не виникнення права власності спадкодавця в мо-
мент такої реєстрації, а офіційне визнання і підтвердження державою факту набуття спадкодавцем речо-
вих прав на нерухоме майно, що відбулось в нього за життя. 

Труднощі для державних реєстраторів прав на рухоме майно ОМС виникають із застосуванням на 
практиці п. 14 ч. 1 ст. 27 Закону № 1952 [2], який передбачає реєстрацію прав на нерухоме майно на підс-
таві інших документів, які відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав 
на нерухоме майно. 

Річ у тім, що до набрання чинності ЦК України [3]
 
(до 01.01.2004), виникнення (набуття) права влас-

ності на нерухоме майно не пов‟язувалось із проведенням його державної реєстрації, а залежало від на-
стання інших подій (закінчення будівництва, введення в експлуатацію тощо). І до прийняття Закону № 
1952, який містить перелік усіх документів, що є підставою для набуття та реєстрації права власності на 
нерухоме майно, такі документи були передбачені різними нормативно-правовими актами. 

З огляду на це, необхідно розуміти документи, які були передбачені нормативно-правовими актами, 
що вже втратили чинність, і підтверджували набуття (виникнення) права власності на об‟єкт нерухомого 
майна у особи. На цей час такі документи вже не оформлюються та не видаються [4]. 

Тому у кожній конкретній ситуації при застосуванні п. 66 Порядку визначати, які ж документи на підт-
вердження виникнення права власності на нерухоме майно за життя у спадкодавця мають бути надані 
спадкоємцем, необхідно з урахуванням: моменту та правових підстав набуття (виникнення) цих прав; зако-
нодавства, яке діяло на момент набуття (виникнення) прав. 

З 31.01.1966 по 19.01.1996 питання набуття права власності регулювались Указом Президії ВР 
СРСР від 26.08.1948 «Про право громадян на купівлю і будівництво індивідуальних житлових будинків». 

З 19.01.1996 по 16.07.1998 діяли Правила державної реєстрації об‟єктів нерухомого майна, що зна-
ходяться у власності юридичних та фізичних осіб, затверджені наказом Державного комітету України по 
житлово-комунальному господарству від 13.12.1995 № 56, які передбачали здійснення реєстрації об‟єктів 
нерухомого майна у бюро технічної інвентаризації місцевих органів виконавчої влади та місцевого самов-
рядування. 

З 16.07.1998 по 07.03.2002 діяла Інструкція про порядок державної реєстрації права власності на 
об‟єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, затверджена наказом 
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 09.06.1998 № 121. 

З 07.03.2002 по 01.01.2013 діяло Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на 
нерухоме майно, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 за № 7/5. 

З 01.01.2013 по теперішній час перелік документів (підстав) для державної реєстрації права власно-
сті на нерухоме майно наведений у Законі № 1952 та в Порядку. 
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Солошенко Ю. В. 
Дніпровський міський нотаріальний округ 
наук. кер. – д.ю.н., професор Армаш Н. О. 

ФУНКЦІЇ НОТАРІАТУ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ 

Аналіз функцій нотаріату має велике значення для вирішення питання про визначення дієвості тієї 
чи іншої парадигми в розумінні специфіки нотаріату, відмінностей нотаріату від інших гілок влади чи вклю-
ченість до них або виключеності з них. Постановка зазначеного питання не є виключно теоретичною, оскі-
льки стосується визначення повноважень та компетенцій нотаріату, особливо в латинській системі. 

Функції нотаріату в латинській та англо-американській системах відображають засадничі вектори йо-
го діяльності і цільове призначення нотаріату.  

Як випливає із змісту ст. 5 Закону України «Про нотаріат» [1], реалізація професійних обов‟язків 
включає дотримання ним законодавчих та професійно-етичних нормативів. До функцій нотаріуса можна 
віднести:  

 інформаційно-роз‟яснювальну функцію, яка полягає у сприянні громадянам, підприємствам, 
установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз‟ясненні прав і обов‟язків, 
попередженні про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла 
бути використана їм на шкоду; 

 функцію збереження особистої (корпоративної) таємниці, яка полягає в збереженні секретності 
щодо відомостей, які були одержаними нотаріусом у зв‟язку з вчиненням нотаріальних дій; 

 ревізійно-санкційну функцію, яка полягає у мотивованій відмові щодо вчинення нотаріальних 
процедур, які не відповідають чинному законодавству; 

 діловодчо-реєстраційну функцію, яка полягає в організації діловодства, збереження та архівації 
документів нотаріального діловодства; 

 довідково-документарну функцію, яка полягає в наданні пояснень та довідок відповідним держа-
вним органам (Міністерству юстиції України, Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в 
Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі); 

 функція професійного зростання, перекваліфікації та атестації, яка полягає в постійному підви-
щенні свого професійного рівня, а у випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 29-1 Закону 
України «Про нотаріат» - проходження підвищення кваліфікації. 

На зазначені функції вказують в своїх працях Л. Мандельштам, Л. Радзієвська, І. Черемних, [2–4].  
Узагальнення представлених в дисертаційних дослідженнях типологій дає можливість об‟єднати ви-

ділені авторами функції два ключові блоки функцій нотаріату: а) функції, які виконуються нотаріатом щодо 
суспільства та держави (соціальні функції); б) функції в системі авторизації, аутентифікації юридично-
значущих процедур в сфері документообігу.  

До загально-соціальних функцій автори зараховують статусно-юрисдикційні напрями діяльності, які 
є зумовленими місцем нотаріату в системі органів цивільної юрисдикції та в правовій системі в цілому: 

Як випливає із наведеного, із інформаційно-роз‟яснювальною функією є тісно пов‟язаною функція 
попередження правопорушень. Це корелює з тим, що нотаріальні органи реалізують різновекторний вплив 
щодо господарської діяльності учасників економічних відносин, зокрема - сприяють реалізації цивільних 
прав і здійснюють превенцію щодо їх можливого порушення. 

Із зазначеного випливає висновок щодо сутності нотаріальної діяльності як переважно діяльності 
щодо посвідчення та підтвердження кола юридично значущих прав і фактів шляхом їх законозгідної доку-
ментарної фіксації (з метою запобігання можливим правопорушенням або задля захисту вже порушених 
прав). 
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Класичний приватний університет 
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МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  

На сьогодні, коли економічна ситуація нашої держави є далеко не найкращою у світі, країна катаст-
рофічно втрачає довіру інвесторів, вона вийшла в світові лідери з падіння промислового виробництва, за 
зростанням інфляції, знеціненням національної валюти і падінням фондового індексу? дуже важливою є 
cпівпраця України з міжнародними фінансовими організаціями, яка приводить до розширення досвіду 
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України, створення необхідної законодавчої бази та оновлення механізмів державного управління, забез-
печення макроекономічної і фінансової стабільності, розвитку приватного сектора, удосконалення системи 
соціального захисту населення, створення сприятливого середовища для економічного росту в умовах 
обмеженості власних ресурсів та можливостей щодо комерційних позик на зовнішньому ринку. 

Фактично на даному етапі важливо сформулювати та виділити стратегічні напрями і завдання спів-
робітництва з МФІ задля підтримки економічного зростання і стратегічних реформ (забезпечення макрое-
кономічної та фіскальної стабільності, економічного зростання): 

 удосконалення системи фінансового посередництва з метою підтримки інвестування національ-
ної економіки; 

 покращення державного управління, у тому числі об‟єктами державної власності, вдосконалення 
системи державної служби; 

 підвищення якості надання державних послуг шляхом скорочення фіскальних розрахунків, лібе-
ралізація державного регулювання та заохочення приватного сектора до інвестування національної еконо-
міки; 

 забезпечення дотримання фінансової дисципліни, збільшення реальних доходів населення, зме-
ншення фіскального навантаження і регулювального впливу державних органів на приватний сектор еко-
номіки; 

 удосконалення системи управління державними фінансовими активами, подолання корупції у 
державному секторі; 

 удосконалення системи соціального захисту та підвищення якості життя населення; 

 розвиток муніципальної інфраструктури транспортно-дорожнього комплексу, зв‟язку та інформа-
тизації; 

 інституціональний розвиток органів державної влади, зокрема судочинства; 

 розвиток приватного сектора економіки; 

 розвиток енергетичного сектора, енергозбереження й сфери охорони навколишнього природного 
середовища. 

З метою задоволення потреб вітчизняної економіки в ресурсах для економічного і соціального роз-
витку України вживаються заходи до активізації співробітництва з міжнародними фінансовими організація-
ми, державами-донорами, ООН та Європейським Союзом. 

Ключовими пріоритетами економічного і соціального розвитку України, реалізація яких потребува-
тиме залучення міжнародної технічної допомоги і фінансових ресурсів МФО, є: 

 сприяння створенню умов для економічного та соціального розвитку; 

 модернізація транспортної, муніципальної та енергетичної інфраструктури; 

 розвиток високотехнологічного виробництва; 

 енергозбереження та енергоефективність; 

 розвиток агропромислового комплексу та комплексний розвиток сільських територій; 

 розвиток внутрішнього ринку; 

 підвищення соціальних стандартів; 

 удосконалення системи державного управління; 

 захист прав і свобод громадян, зміцнення законності; 

 управління державними кордонами України та підтримка реалізації міграційної політики. 

Трофименко Ю. Ю. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.ю.н., професор Киян В. Я.  

ПОНЯТТЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ У ТРУДОВУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

За чинним законодавством про працю України працівники мають право не тільки на заробітну плату 
за відпрацьований час, а й на відшкодування їх витрат, пов‟язаних з виконанням трудових обов‟язків (ком-
пенсаційні виплати). Компенсаційні виплати здійснюються понад суми коштів, що складають заробітну пла-
ту працівника. 

Поширеність застосування компенсаційних виплат у трудових правовідносинах, а водночас багато-
аспектність та вживаність терміна «компенсаційні виплати» в різних галузях права, неоднозначність тлума-
чення, розуміння видів компенсаційних виплат у самій науці трудового права в умовах реформування за-
конодавства України, зокрема трудового, зумовлює актуальність нашого дослідження. 

Питання компенсаційних виплат стало предметом наукового інтересу ряду вчених, серед яких необ-
хідно виділити А. М. Островерх, В. О. Кучер, Н. Б. Болотіна, О. Є. Сонін, Я. В. Свічкарьова, К. Ю. Мельник, 
С. О. Цимбалюк та інших.  

КЗпП України та нормативно-правові акти про працю вживають термін «компенсаційні виплати», але 
не містять тлумачення цього терміну. Крім того, в законодавстві України для позначення цього виду ви-
плат, окрім терміна «компенсаційні виплати», використовується термін «компенсації». Іноді ці терміни ви-
користовують як синоніми.  

В науковій літературі під компенсаціями розуміють «виплати, що мають за мету відшкодувати пра-
цівникові зазнані ним у зв‟язку з виконанням трудових обов‟язків витрати» [1, с. 148]. 

Компенсаційні виплати в науковій літературі визначаються як «суми, які виплачуються працівникам 
понад заробітну плату для компенсації додаткових витрат, пов‟язаних з виконанням ними своїх трудових 
обов‟язків, а також витрат у зв‟язку з переїздом на роботу в іншу місцевість» [2, с. 198]. 

Деякі вчені ототожнюють поняття компенсації та компенсаційної виплати, що, на наш погляд, не є 
вірним. Поняття «компенсації» є значно ширшим, ніж «компенсаційні виплати». В категорію «компенсація» 
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одночасно включається значна кількість різноманітних виплат, а до поняття «компенсаційні виплати» слід 
застосовувати більш звужене розуміння.  

Можна зробити висновок, що компенсаційними виплатами називаються виплати, що відшкодовують 
витрати працівника, здійснені у зв‟язку з виконанням ним своїх трудових обов‟язків: витрати на відряджен-
ня, переїзд на роботу в іншу місцевість, придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, а 
також амортизацію власного інструменту або іншого особистого майна. 

До компенсаційних виплат відносяться лише витрати, які несе працівник, які прямо пов‟язані із вико-
нанням трудової функції. До них не можуть бути віднесені винагороди та заохочення, якщо вони не підпа-
дають під зазначені вище ознаки. 

Компенсаційні виплати слід відрізняти від інших компенсацій, наприклад, при індексації зарплати, 
пенсії, за неоплачений материнський відпустку, тощо. 
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Удод М. І. 
Класичний приватний університет  

наук. кер. – к.ю.н., доцент Моісеєнко Д. М.  

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКАЗУ У ЦПК УКРАЇНИ 

Останні виклики сучасності у вигляді епідемії хвороби COVID-19, створюють умови для переходу 
правосуддя цілком у електронний формат, який виключає офлайн спілкування учасників процесу між со-
бою та суддею. Разом з тим, через певні невідповідності у діючому законодавстві, цей перехід може бути 
значно ускладнений.  

Чинною редакцією ч. 2 ст. 100 ЦПК України, передбачено, що електронні докази подаються в оригі-
налі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного 
підпису. Також, ч. 4–5 тієї ж статті передбачено, що учасник справи, який подає копію електронного доказу, 
повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу. 

Якщо подано копію (паперову копію) електронного доказу, суд за клопотанням учасника справи або 
з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал 
електронного доказу не подано, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії 
(паперової копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги». 

Проблемою формулювання цих норм є те, що вони писалися без розуміння того, що електронний 
доказ являє собою певний масив даних в електронному вигляді. Оригінал та копія електронного доказу є 
цілком ідентичними. Також, незрозуміло, за допомогою якого інтерфейсу учасник справи має засвідчувати 
електронну копію своїм електронним підписом.  

Через таку невідповідність складається ситуація, що де-юре, українські суди мають приймати елект-
ронні докази, однак, де-факто, через недосконалість законодавчої техніки, на практиці формується певна 
тенденція, відповідно до якої, судді відмовляють у прийнятті електронних доказів і, навіть, позовних заяв в 
цілому, через відсутність посилання сторони на «наявність в неї оригіналу електронного доказу», або не-
спроможність сторони підтвердити, що саме нею подається оригінал електронного доказу. 

Виходячи з викладеного, вважаємо, що норми § 5 гл. 5. Розділу 1 ЦПК України, не відповідають ви-
могам сучасності та мають бути викладені у новій редакції, яка б виключала плутанину понять «копія елек-
тронного доказу» та «оригінал електронного доказу». 

Уманська А. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.ю.н. Макух О. В. 

ВІДЕНСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ДОГОВОРИ МІЖНАРОДНОЇ  
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 1980 Р. ЩОДО ЗВИЧАЯ ЯК ДЖЕРЕЛА РЕГУЛЮВАННЯ 

Відповідно до ст. 9 (1) Віденській конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 
1980 р. сторони договору купівлі-продажу товарів пов‟язані будь-яким звичаєм, відносно якого вони домо-
вилися, і практикою, яку вони встановили в своїх взаєминах. 

Згідно Віденської конвенції 1980 р. (ст. 9(1)), Принципів УНІДРУА (ст. 1.8. (1)) і Принципів європейсь-
кого контрактного права (ст. 1: 105 (1)), сторони договору пов‟язані будь-яким звичаєм, відносно якого вони 
домовилися, і практикою, яку вони встановили в своїх взаєминах. 

Звідси витікає, що, по-перше, сторони пов‟язані звичаями, щодо яких вони домовилися, і які відповідають 
вимогам, вказаним в другій частині відповідних статей цих документів; по-друге, практика, стала між сторонами 
конкретного договору, автоматично пов‟язує їх, якщо тільки вони прямо не виключили її застосування.  

Визначення того, чи є конкретна практика «сталою» між сторонами даного договору, здійснюється з 
урахуванням конкретних обставин, і поведінка у разі лише однієї операції між сторонами, як правило, не є 
достатньою. 

Віденська конвенція (ст. 9 (2)) також припускає, що звичаї можуть застосовуватися і за відсутності відпо-
відної домовленості між сторонами, достатньо лише, щоб в договорі не було встановлено інше; в цьому випадку 
вважається, що сторони мали на увазі застосування їх до договору або до його укладання звичаю.  

Згідно ст. 9 (2), для застосування звичаю необхідні наступні умови: звичай не повинен суперечити 
договірним умовам; він повинен постійно дотримуватися сторонами в договорах даного роду у відповідної 



155 

сфері торгівлі; він має бути широко відомий в міжнародній торгівлі; сторони знають або повинні знати цей 
звичай.  

Ці критерії звичаю тісно пов‟язані. Так, другий критерій дозволяє визначити існування звичаю, а тре-
тій критерій допомагає відповісти на питання, чи можна даний звичай застосувати до стосунків сторін. Що 
стосується четвертого критерію, то тут на передній план виходить не стільки фактичне знання звичаю, скі-
льки те, що та або інша сторона повинна була знати про існування даного звичаю через його широку вжи-
ваність і постійність дотримання. 

У разі колізії між практикою, сталою між сторонами, і звичаєм, відносно якого між сторонами відсут-
ня домовленість, більшу силу має практика. 

Хитрова Д. В. 
Класичний приватний університет 

наук.кер. – к.ю.н., професор Заставська Л. П. 

ВИМОГИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ДОБРОСУСІДСТВА:  
ВИВАЖЕНИЙ ПІДХІД ДО ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

Проведення земельної реформи взагалі та приватизація значної частини земельного фонду зумо-
вили розширення обсягу прав суб‟єктів земельних відносин. Згідно зі ст. 91, 96 Земельного кодексу України 
(ЗКУ) одним із обов‟язків власників та користувачів земельних ділянок є дотримання правил добросусідст-
ва. Як відомо, земельне законодавство надає власникам та користувачам земельних ділянок свободу ви-
бору способів та видів їх використання в межах встановленого відповідним органом влади цільового приз-
начення цих ділянок. Однак обраний власником чи користувачем земельної ділянки відповідно до чинного 
законодавства спосіб використання землі може по-різному впливати на осіб, які використовують сусідні 
(суміжні) земельні ділянки. Іноді останні зазнають негативного впливу від діяльності (або бездіяльності), 
яку правомірно здійснює (або утримується від здійснення) власник чи користувач сусідньої ділянки. Одні з 
таких способів використання земельних ділянок можуть завдати мінімального впливу, який не відбивається 
негативно на сусідніх ділянках, інші ж можуть істотно негативно впливати на здоров‟я людей, тварин, на 
природні ресурси сусідніх земельних ділянок. Тому основне положення права добросусідства, визначене 
ст. 103 ЗКУ: власники та землекористувачі земельних ділянок зобов‟язані обирати такі з можливих способи 
використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекорис-
тувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей. При цьому ЗКУ не містить перелі-
ку чи опису можливих негативних впливів на сусідні земельні ділянки, а наводить лише приклади найбільш 
характерних з-поміж них (затінення, задимлення тощо).  

Таким чином, кожен власник чи користувач земельної ділянки не має права використовувати її спо-
собами, в результаті застосування яких на сусідніх земельних ділянках виникне ситуація, за якої їх власни-
ки чи користувачі будуть позбавлені можливості використовувати належні їм земельні ділянки за цільовим 
призначенням. 

Важливою вимогою права добросусідства є вимога збереження, а в разі необхідності і відновлення спі-
льних меж, тобто меж між двома земельними ділянками, що включає: не посягати, без дозволу не проникати на 
сусідні земельні ділянки, підтримувати позначення такої межі в натурі (на місцевості) в належному стані. 

Крім зазначених вимог права добросусідства ст. 103 ЗКУ, встановлює ще одну: власники та корис-
тувачі сусідніх земельних ділянок мають співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення 
прав на землю кожного з них та використання цих ділянок із запровадженням і додержанням прогресивних 
технологій вирощування сільськогосподарських культур та охорони земель (обмін земельних ділянок, ра-
ціональна організація територій, дотримання сівозмін, встановлення, зберігання межових знаків тощо). Зі 
змісту цієї вимоги зрозуміло, що вона адресована власникам та користувачам земельних ділянок сільсько-
господарського призначення. 

Таким чином, добросусідство з позиції земельного права є не лише моральною, а й правовою категорі-
єю. Викладені вище вимоги щодо дотримання правил добросусідства покликані забезпечити встановлення між 
власниками та користувачами сусідніх, у тому числі й суміжних, земельних ділянок таких відносин, за яких вони 
отримають можливість найбільш повного, безпечного та комфортного використання належних їм земельних 
ділянок відповідно до цільового призначення цих ділянок для задоволення власних потреб. 

ЗКУ має бути доповнений статею щодо вимог права добросусідства з невичерпним переліком. 

Холопов А. А. 
Класичний приватний університет 
наук.кер. – к.ю.н., професор Заставська Л. П. 

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ  
«РИНОК ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» 

Серед категорій земель України землі сільськогосподарського призначення відіграють особливу 
роль, оскільки вони, з однієї сторони, є просторовою базою для розміщення об‟єктів виробничої інфрастру-
ктури, а з іншої – основним засобом для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільсько-
господарської науково-дослідної та навчальної діяльності. Земельне законодавство закріпило пріоритет 
земель сільськогосподарського призначення перед іншими категоріями земель, встановивши, що придатні 
для потреб сільського господарства угіддя повинні надаватися насамперед для сільськогосподарського 
використання. 

Особливий статус земель сільськогосподарського призначення обумовлює ряд особливостей при 
переході земельних ділянок цієї категорії земель у власність або в користування на підставі договорів купі-
влі-продажу, дарування, міни, оренди, застави, інших цивільно-правових угод. 
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Помилковим було б вважати, що до початку проведення в Україні земельної реформи рух земель-
них ділянок був повністю відсутній. Іх обіг відбувався при купівлі-продажу, даруванні, успадкуванні приват-
них житлових будинків. Проте, реформування земельних відносин, проведення роздержавлення, паювання 
та приватизації земель сільськогосподарського призначення, які раніше перебували у власності держави, 
потребує формування повномасштабного ринку землі. 

Досліджуючи питання формування ринку землі, вчені широко трактують визначення даної категорії, 
від «...сфери, де здійснюється в різних формах купівля-продаж землі» до «...частини земельного обігу, 
який охоплює такі види громадських угод, як: купівля-продаж земельних ділянок (земельних паїв), здаван-
ня земельної ділянки в оренду, застава ділянки для одержання кредиту, компенсація при вилученні землі 
для державних і суспільних потреб». На нашу думку, некоректним є обмеження ринкових операцій із зем-
лею тільки угодами з купівлі-продажу земельних ділянок. У цьому нас переконує світовий досвід, оскільки в 
країнах з розвиненими ринковими відносинами, в тому числі й з розвиненим ринком землі, в процесі обігу 
земельних ділянок частка операцій із купівлі-продажу в середньому становить 1–3% їх площі. 

31.03.2020 р. Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» (зако-
нопроєкт № 2178-10) після розгляду у другому читанні. Основними положеннями є наступні: купувати зем-
лю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках стано-
вить до 10 тис. га; розрахунок за землю – виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забо-
роняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну 
ділянку; банки не зможуть купувати землю – лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель 
державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій; переважне 
право орендаря на купівлю; Купити українську сільгоспземлю також не зможуть юридичні особи з країн, які 
не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та компанії під санк-
ціями та ін. Це лише початок, тому що Верховній Раді України в майбутньому необхідно буде ухвалити ще 
низку додаткових документів з так званого «земельного пакету», в яких також частково будуть прописані 
відносини між учасниками земельного ринку. 

Отже, ринок землі можна визначати як перехід у рамках чинного законодавства за допомогою відпо-
відної ринкової інфраструктури права володіння, користування та розпорядження землею шляхом здійс-
нення відповідних цивільно-правових угод, що охоплюють такі відносини, як: купівля-продаж, оренда, іпо-
тека, дарування, успадкування, обмін. 

Чумаков В. В. 
Класичний приватний університет  
наук. кер. – к.ю.н., доцент Воронова О. В.  

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
У ПОЛОЖЕННЯХ МОДЕЛЬНИХ АКТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 

Нині Україна перебуває в процесі пошуку шляхів виходу з економічної кризи, що впливає на розви-
ток договірних відносин та спонукає до вдосконалення механізму їх правового регулювання. 

Статтею 571 ЦК України закріплено правові наслідки порушення або припинення зобов‟язання, за-
безпеченого завдатком. Так, за змістом ч. 1 ст. 571 ЦК України визначено, що, якщо порушення зо-
бов‟язання сталося з вини боржника, завдаток залишається у кредитора. Якщо порушення зобов‟язання 
сталося з вини кредитора, він зобов‟язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у 
розмірі завдатку або його вартості [1]. 

Зупинимось на положеннях модельних актів європейського приватного права, зокрема на Принципах 
УНІДРУА [2] та Принципах Європейського договірного права [3], в яких закріплені окремі положення про цивіль-
но-правову відповідальність у разі істотного порушення зобов‟язання. До того ж такі положення могли б знайти 
своє відображення і в завдаткових правовідносинах у разі застосування цивільно-правової відповідальності з 
урахуванням принципу добросовісності, який закріплений у ст. 7.1.2., 7.3.1. Принципів УНІДРУА та у ст. 8:103 
Принципів Європейського договірного права. Принцип добросовісності також знайшов своє відображення і в 
можливості зменшення розміру договірної відповідальності. Так, у ст. 7.1.2. Принципів УНІДРУА визначено, що 
сторона не може посилатись на невиконання з боку іншої сторони, якщо таке невиконання було спричинене 
діями чи бездіяльністю першої сторони, іншою подією, у зв‟язку з якою перша сторона несе ризик. А ст. 7.4.8. 
Принципів УНІДРУА вказує, що потерпіла сторона втрачає право на компенсацію тією мірою, якою шкоду могло 
бути зменшено внаслідок вжиття нею розумних заходів. 

Окремо заслуговує на увагу питання розміру завдатку, який може бути занадто великий і фактично 
наближатиме до повного розміру забезпечуваного зобов‟язання. 

У зв‟язку із цим постає питання про обмеження не тільки самого розміру завдатку, а й про зменшен-
ня розміру відповідальності за порушення зобов‟язання. До того ж такі положення передбачені як у націо-
нальному законодавстві зарубіжних держав, так і в міжнародних уніфікованих документах. 

Можливість внесення відповідних змін до чинного законодавства щодо зменшення розміру відпові-
дальності зумовлюється закріпленням принципу добросовісності як основного правила, що стосується ре-
алізації міжнародних приватних договірних зобов‟язань, а також як однієї із загальних засад цивільного 
законодавства України. Такий висновок обґрунтовується ст. 7.4.8 Принципів УНІДРУА, ст. ІІІ.- 3:302(5),  
ІІІ.-3:705 Проекту спільних підходів [4], ст. 9:505 Принципів європейського договірного права, в основі яких 
закладені положення про можливість зменшення суми, що виплачується постраждалій стороні, якщо така 
сума надзвичайно перевищує витрати, понесені в результаті невиконання зобов‟язання. 

Отже, закріплений принцип добросовісності та заліковий характер цивільно- правової відповідаль-
ності у формі втрати завдатку або його повернення у подвійному розмірі та застосування принципу добро-
совісності зумовлюють доцільність законодавчого встановлення правила про необхідність зменшення роз-
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міру зазначеної відповідальності, якщо він є явно надмірним з огляду на розмір розумно очікуваних збитків 
кредитора. Аналогічний підхід слід застосовувати й у разі стягнення з порушника зобов‟язання, забезпече-
ного завдатком, поряд із втратою завдатку або його поверненням у подвійному розмірі, ще й передбаченої 
законом або договором неустойки. 

Список використаних джерел 
1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. 

№ 40. Ст. 356.  
2. Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2010. URL: http://www.unidroit.org/eng-

lish/principles/contracts/principles2010/translations/ blackletter2010- ukranian.pdf (дата звернення: 17.09.2020). 
3. Принципы Европейского контрактного права – дополненная и пересмотренная версия 1998 г. Жу-

рнал международного частного права. 1999. № 1 (23). С. 40–70. 
4. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference 

(DCFR) / edited by Study Group on a European Civil Code, Research Group on the Existing EC Private Law 
(Acquis Group). Munich : Sellier european law publishers, 2009. 6563 р. 

Шут В. О. 
Класичний приватний університет  
наук. кер. – к.ю.н., доцент Моісеєнко Д. М.  

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

Останнім часом законодавець все більше уваги приділяє ролі найвищої судової установи (в Україні 
– це Верховний Суд) в дотриманні принципу правової визначеності та забезпеченні однакового застосу-
вання норм права всіма судами, що входять до судової системи України. 

Судова реформа 2017 року, одним із ключових етапів якої було створення нового Верховного Суду 
фактично на базі вищих спеціалізованих судів, мала на меті щонайменше конвергенцію цих установ та 
гармонізацію судової практики. 

Виконуючи функцію контролю за законністю рішень судів попередніх інстанцій, Верховний Суд, 
встановивши неправильне застосування судами попередніх інстанцій норми матеріального чи процесуа-
льного права, повинен виправити дану помилку, надавши при цьому роз‟яснення щодо правильного засто-
сування даної норми для запобігання подібним помилкам у майбутньому. 

Таким роз‟ясненням є так звана «правова позиція», тобто, висновок про правильне застосування 
норм права, що має міститись у кожній постанові Верховного суду по суті справи.  

Відповідно до приписів ст. 403 ЦПК, де-юре, колегія суддів Верховного суду, а також, палата ВС, або 
об‟єднана палата ВС, «зв‟язана» попередньою правовою позицією, яка по аналогічній справі, на відповід-
ному рівні була прийнята раніше. Лише Велика Палата ВС не зв‟язана своїми попередніми висновками, і 
може у будь-який час від них відступити.  

Однак в будь-якому разі відступ Верховного Суду від раніше наданого висновку не повинен бути 
звичайним явищем. Якщо кожне наступне рішення Верховного Суду у певній категорії справ буде змінюва-
ти встановлений ним самим підхід до правозастосування, це не сприятиме єдності судової практики та не 
відповідатиме принципу правової визначеності. 

За моніторингом даних ЄДРСР, за період з дня набрання чинності новою редакцією ЦПК і до момен-
ту написання цих тез, Верховним судом ухвалено 131221 постанову. Кожна з них є імперативною. Адже 
закон прямо не передбачає випадків, коли правовий висновок, викладений в тій чи іншій постанові, перес-
тає бути обов‟язковим для застосування, є таким лише для учасників відповідної справи або втрачає чин-
ність. Тобто, щонайменше, судді, а також, інші професійні юристи, мали б ознайомитися з усім цим маси-
вом інформації. 

Виходячи з викладеного, вважаємо, що, доцільним було б повернутись до узагальнення судової 
практики, а не робити джерело права з постанов по конкретних справах.  
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МЕХАНІЗМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО 
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В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ ТА СВІТІ 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ  
В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ 
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наук. кер. – старший викладач Братченко Л. Є. 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ  
В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ 

Зміни в світовій економіці, звичайно, вимагають і змін або розвитку нових теорій ефективного 
управління нею. Розглядаючи менеджмент як один з основних інструментів забезпечення сталого розвитку 
ринкової економіки, постає питання про необхідність дослідження тенденцій розвитку менеджменту в Укра-
їні на фоні світової нестабільності. 

В частині осмислення проблем та перспектив українського менеджменту достатньо продуктивно 
працюють українські вчені. 

Головною метою дослідження є визначення сутності поняття «менеджмент» як виду діяльності так і 
науки, описати та дослідити основні проблеми та перспективи розвитку менеджменту в Україні. 

Менеджмент - це самостійний вид професійної діяльності, направлений на досягнення визначених 
цілей шляхом раціонального використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів з обов‟язковим 
застосуванням економічних методів управління.  

Менеджмент – це наука, яка спирається на об‟єктивні закони та закономірності, чіткі правила й технології. 
Суть менеджменту як науки, полягає в двоїстому характері її трактування. З однієї сторони менеджмент опира-
ється на конкретні правила, підпадає під дію суто об‟єктивних законів та закономірностей, а з іншої стикається з 
людськими спільнотами, які мають кардинальні відмінності, котрі полягають у існуванні різних соціальних інсти-
тутів, відмінних традиціях, неоднаковій шкалі життєвих цінностей.Тому при переході від теорії менеджменту до 
практики необхідно застосовувати такі моделі, які відповідають місцевим умовам.  

Основні проблеми українського менеджменту наступні: самозакоханість керівників; український біз-
нес зосереджений на заробітку грошей; ніхто насправді не думає про споживачів; жадібність і конкуренція; 
небажання що-небудь змінювати; схильність зберігати стабільність, свою позицію, посаду та напрацюван-
ня; зберігати непорушність процесів у компанії, які одного разу призвели до успіху.  

Цікавою думкою дослідження перспективи розвитку менеджменту є те, що сучасні тенденції в роз-
витку теорії та практики менеджменту співіснують та взаємодіють на основі трьох підходів: системного, 
процесного та ситуаційного, при конкретному домінуванні ситуаційного.  

Враховуючи вищевикладене, можна запропонувати такі заходи у сфері перспективи розвитку мене-
джменту в сучасних українських реаліях: 

1. Посилювати важливість використання українськими підприємствами міжнародного досвіду управ-
ління, особливо у великих транснаціональних корпораціях.  

2. Впроваджувати різні методи підвищення кваліфікації співробітників – курси, тренінги, закордонне 
стажування тощо. 

3. Все більше уваги приділяти проблемі мотивації персоналу – не тільки матеріальної, але й інших 
форм мотивації, наприклад, відсутність приниження, піднесення за рахунок особистих людських здібнос-
тей, кар‟єрний зріст та інше. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
НА МЕТАЛУРГІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Робота будь-якої організації неминуче пов‟язана з необхідністю комплектування штату. Добір нових 
працівників не тільки забезпечує режим нормального функціонування організації, але і закладає фунда-
мент майбутнього успіху. Від того, наскільки ефективно поставлені робота з добору персоналу, у значній 
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мірі залежить якість людських ресурсів, їхній внесок у досягнення цілей організації і якість виробленої про-
дукції чи наданих послуг.  

Пошук і добір персоналу є продовженням кадрової політики, реалізованої підприємством, і одним із 
ключових елементів системи управління персоналом, тісно ув‟язаним практично з усіма основними напря-
мками роботи в цій сфері.  

У 2020 році було проведено анкетування працівників ПАТ «Дніпровський меткомбінат» на предмет 
задоволеністю їхньою роботою. Була задана певна кількість питань, на основі відповідей на які було побу-
довано діаграму оцінок задоволеності і важливості показників (рис. 1). Чим більший у показника розрив між 
важливістю і задоволеністю, тим більше керівництву необхідно звернути увагу на цей показник і провести 
заходи по зменшенню цього розриву. Аналізуючи дані діаграми, було зроблено висновки, що найбільший 
розрив у показників: 7 – можливістю проходження навчання; 9 – заробітна плата; 10 – матеріальне стиму-
лювання праці.  

Але керівництву не слід забувати і про підтримання інших аспектів роботи у стані, що задовольняє 
працівників. 

 
Рис. 1. Результати проведеного анкетування на ПАТ «Дніпровський меткомбінат» у 2020 році 
 
Питання, що виносились на опитування: 
1. Чи задоволені Ви умовами на своєму робочому місці? 
2.  Наскільки Ви задоволені своєю соціальною захищеністю? 
3. Наскільки Ви задоволені загальною організацією роботи? 
4. Наскільки чітко сформульовані вимоги до якості Вашої роботи? 
5. Наскільки Ви задоволені можливістю доступу до Вищого керівництва? 
6. Наскільки Ви забезпечені інформацією, необхідною для Вашої роботи? 
7. Наскільки Ви задоволені можливістю проходження навчання? 
8. Чи задоволені Ви матеріальним стимулюванням Вашої праці? 
9. Чи задоволені Ви заробітною працею? 
10. Наскільки Ви задоволені тим, як керівництво оцінює результати Вашої роботи? 
На наш погляд, основну увагу у сфері управління персоналом на ПАТ «Дніпровський меткомбінат» 

необхідно звернути саме на питання підбору висококваліфікованого персоналу [1], а також на покращення 
системи підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, основною метою якої є постійне приведення рівня 
кваліфікації працівників у відповідність з виробничими і соціальними умовами, формування в них високого 
професіоналізму, сучасного економічного мислення, уміння працювати в нових умовах. 

Список використаних джерел 
1. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом : навч. посіб. 

2-ге вид. Київ : Центр навчальної літератури, 2015. 502 с.  

Гамбург І. А. 
Класичний приватний університет 
наук .кер. – д.е.н., доцент Томарева-Патлахова В. В. 

ВЕЛИКІ ТА МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 

Визначення організаційно-правової форми суб‟єктів господарювання, взагалі, та видів підприємств, 
зокрема важливо для порядку створення, функціонування, реорганізації та ліквідації цього суб‟єкта, вста-
новлення оптимальної системи оподаткування тощо, тобто для ефективного ведення господарської діяль-
ності. Критерії поділу підприємств на великі та малі не співпадають в різних країнах, тому їх визначення в 
українських реаліях у порівнянні з іншими державами актуально як для суб‟єктів господарювання, так і для 
пересічених громадян з метою одностайного розуміння та тлумачення. Особливо необхідним це стає у 
періоди передвиборних перегонів, коли політичні сили, шукаючи свій електорат, висувають гасла у підтри-
мку то малого, то великого бізнесу, за чим розуміється великі та малі підприємства, а також інші суб‟єкти 
господарювання. 

В українському законодавстві ці питання регулює Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. До 
2012 р. у п. 7 ст. 63 було визначено, що підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу валового 
доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх або великих 
підприємств. Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова 
чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п‟ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу 
від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п‟ятистам тисячам 
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євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні. Великими підприємствами ви-
знаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік пере-
вищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, 
еквівалентну п‟яти мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.  

Ця частина була виключена із статті, проте у ст. 55 п. 3 з‟явилося положення, що суб‟єкти господа-
рювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до 
суб‟єктів малого підприємництва, у тому числі до суб‟єктів мікропідприємництва, середнього або великого 
підприємництва. Суб‟єктами малого підприємництва є: фізичні особи, зареєстровані в установленому зако-
ном порядку як фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календа-
рний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 
мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України; юридичні особи – 
суб‟єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кіль-
кість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої 
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом На-
ціонального банку України. Суб‟єктами великого підприємництва є юридичні особи – суб‟єкти господарю-
вання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за 
звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує 
суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Для порівняння, у США до «малого бізнесу» відносять підприємства з кількістю працівників до 500 
осіб і доходом до 6 млн. дол. на рік. Їх понад 7 млн., і вони виробляють більш половини ВВП країни. В 
Україні цей показник – усього 16%, у Європі – вдвічі вище. 

Отже, наведені показники дуже різняться, тому треба керуватися нормами чинного національного 
законодавства. В українських реаліях найбільша доля у ВВП – від великих підприємств, які треба зберіга-
ти, розвивати для ефективного розвитку економіки країни. 

Качалов М. Б.  
Національний університет «Запорізька політехніка» 
наук. кер. – д.е.н., професор Пуліна Т. В.  

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО 
КОМПЛЕКСУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 

Металургійна галузь є ключовою для економіки більшості країн, в тому числі України. Це обумовле-
но тим, що підприємства машинобудування та металообробної промисловості залежать від виробництва 
металургійної галузі.  

Металургійний комплекс Запорізького регіону, який за обсягами виробництва посідає третю сходинку в 
Україні, відіграє провідну роль в економіці області. Комплекс чорної металургії Запорізького регіону сформував-
ся у складі аглодоменного, сталеплавильного, прокатного, метизного, коксохімічного виробництв та виробництв 
вогнетривів. Провідними підприємствами галузі є ПАТ МК «Запоріжсталь», який за виробництвом продукції по-
сідає четверту сходинку серед металургійних підприємств із повним циклом виробництва, завод спеціальних 
сталей ПАТ «Дніпроспецсталь», феросплавний завод ПАТ «Запорізький ЗФ» та ін. 

Питома вага галузі в промисловому комплексі регіону за обсягом виробництва у 2019 р. становила 
35,7% та за чисельністю працівників 19,99%.  

Встановлено, що стратегічною метою розвитку підприємств металургійного комплексу Запорізької 
області є формування такої структури, яка б відповідала наявним природно-ресурсному і виробничому 
потенціалам, а також забезпечувала розвиток металургійного комплексу. 

Головним завданням розвитку металургійного комплексу є виведення із експлуатації мартенівських 
цехів і заміна виробництва мартенівської сталі на киснево-конвертерну, що сприятиме переходу на іннова-
ційний шлях розвитку. 

Але на сьогодні інноваційні перетворення в металургійному комплексі обмежуються лише реконст-
рукцією і модернізацією наявних виробничих потужностей і лише на окремих підприємствах вводяться нові 
технології. Стратегічно важливими залишаються питання впровадження інноваційних технологій щодо 
зниження енергоспоживання та витрачання газу в умовах зростання цін на енергоресурси.  

На підприємства металургійного комплексу Запорізького регіону найбільше впливають такі фактори: 

 постійне підвищення останніми роками (неодноразово протягом року) цін на сировину, паливо, 
електроенергію, тарифів на залізничні перевезення, що сприяє збільшення собівартості металургійної про-
дукції і призводить до значного її подорожчання для споживачів; 

 залежність фінансових результатів підприємств від кон‟юнктури зовнішніх ринків; 

 проблема непогашення підприємствам експортного ПДВ;  

 технічне переозброєння підприємств із запровадженням енерго-ресурсозберігаючих технологій, 
насамперед у доменному та сталеплавильному виробництвах; 

 розвиток киснево-конвертерного способу та виплавки сталі в електропечах.  

 підвищення питомої продуктивності плавильних агрегатів і машин безперервно литої заготівлі у 
сукупності із забезпеченням високого рівня якості заготівлі (ринок безперервно литої заготівлі досить шви-
дко розширюється, а вимоги до якості постійно зростають). 

Основні стримуючі фактори розвитку металургійного комплексу Запорізького регіону: низький рівень 
державного фінансування інноваційного розвитку та недостатність власних коштів підприємств; низька 
інвестиційна активність вітчизняних, зарубіжних інвесторів; недосконалість податкового законодавства; 
загальна відсутність мотивації підприємств комплексу до впровадження НДДКР та реалізації їх результатів; 
послаблення взаємозв‟язків науки та виробництва. Розвиток підприємств металургійного комплексу є не-
від‟ємним від проблеми ефективного використання основних виробничих засобів, капіталу підприємства та 
трудових ресурсів тощо. 
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Кузнєцова М. Д. 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

наук. кер. – д.е.н., професор Лазарєва О. В.  

ЗЕМЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

В системі управління земельними ресурсами все більше зростає роль земельного менеджменту як 
відносно нової парадигми в землекористуванні. Його актуальність на сьогодні пояснюється тим, що завдя-
ки йому можливим є забезпечення стабілізації системи управління земельними ресурсами, відбувається 
зростання економіко-екологічної ефективності використання землі. Земельний менеджмент спрямований 
на усунення негативних наслідків агровиробництва в землекористуванні, на підвищення резервів збіль-
шення виробництва продукції сільського господарства. 

В Україні вивченню ролі земельного менеджменту в системі управління земельними ресурсами при-
свячені праці таких відомих вчених як М. С. Володін, В. В. Горлачук, Д. С. Добряк, І. М. Песчанська, 
Л. Я. Новаковський, А. Я. Сохнич, А. Г. Тихонов, А. М. Третяк, В. В. Юрчишин та ін. В їхніх працях система-
тизовано теоретичні напрацювання та практичний досвід земельного менеджменту, розкрито принципи та 
закономірності його розвитку, представлені аспекти його розвитку та функціонування.  

Проте сучасна наукова та методологічна база не в повній мірі розкриває сутність земельного мене-
джменту, в результаті чого не забезпечується умова раціонального використання та охорони земельних 
ресурсів, потребують подальшого наукового обґрунтування дослідження його сутності та особливостей. 

В свою чергу центр ваги державного управління зміщується від адміністративного управління до 
правового, значною мірою економічного регулювання, об‟єктами і, в той же час, суб‟єктами якого є мільйо-
ни власників землі, включаючи юридичних осіб. Тому законними правами зазначених власників стають 
свобода господарювання на своїй землі і можливість створення будь-яких форм організації такого госпо-
дарювання. Саме в таких умовах по-справжньому народжується і розвивається земельний менеджмент. 

Найважливішим механізмом земельного менеджменту, значною мірою втраченим в даний час, є зе-
мельний процес, що представляє сукупність послідовних дій щодо певних видів землекористування з ме-
тою досягнення значущих кінцевих результатів. Частина таких дій відіграє регулюючу процесуальну роль 
держави та місцевого самоврядування, інша частина, по суті, спрямована на раціональне використання 
конкретної земельної ділянки на основі принципів і методів землеустрою. 

Відсутність у суб‟єкта земельних відносин права власності на використовувану їм земельну ділянку 
при дієвості правомочностей володіння і користування нею, жодним чином не знижувало прагнення до ре-
зультативності кінцевого результату: високого врожаю, благоустрою, естетичного задоволення тощо. Саме 
тому правове забезпечення раціонального використання земель є правовою основою земельного мене-
джменту. 

На сьогодні концепція земельного менеджменту є відображенням діяльності, що спрямована на до-
сягнення поставлених цілей у використанні земельних ресурсів.  

На нашу думку, розвиток земельного менеджменту потребує наукового дослідження з метою фор-
мування його як механізму, що організовує систему управління земельними ресурсами, що являє собою 
сукупність дій та засобів, які впливають на зміну стану земельно-ресурсного потенціалу з метою досягнен-
ня поставленої мети. 

При дотриманні синергетичного ефекту земельного менеджменту забезпечуватиметься раціоналі-
зація та оптимізація процесу раціонального використання земельних ресурсів та підвищиться ефективність 
господарювання на землі. 

Лазарєв В. О. 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 
наук. кер. – старший викладач Сербулова Н. А.  

ВЗАЄМОДІЯ УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

У науковій літературі досить часто вказують на об‟єктивну необхідність паралельного використання 
термінів «управління» і «менеджмент». При цьому, управління – це діяльність, а менеджмент – процес, що 
відбувається у ньому, тобто менеджмент являє совою складову управління.  

Деякі фахівці вітчизняного менеджменту О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Г. В. Осовська відзначають, 
що між цими поняттями «існує суттєва відмінність, а саме – менеджмент є різновидом або однією з форм 
управління». 

У цьому питанні американський економіст, фахівець з теорії і практики менеджменту П. Друкер від-
значає, що менеджмент переважно відноситься до виробничої сфери і є тим динамічним елементом, який 
підтримує життєздатність кожного підприємства. Тобто, мова йде про те, що менеджмент, як соціально-
економічну систему методологічно можна уявити як широке поле, з якого «проростає» управління.  

Проте колектив дослідників з проблем управління відзначають, що поняття «управління» є більш 
широким, ніж поняття «менеджменту». Тобто, мова йде про те, що управління знаходить своє відображен-
ня у соціальних і природних системах, технічних пристроях і системах. Окремої уваги заслуговує питання 
управління природними системами. Існує думка, що у природних системах існує не управління, а самоор-
ганізація. Але таке припущення, на нашу думку, є спірним. 

Так, дійсно, не можна управляти процесами сходу-заходу сонця, переливами-відливами, часом та 
ін; але ми можемо впливати на грунт, вирощуючи сільськогосподарські культури, прокладаючи зрошуваль-
ні канали, добуваючи корисні копалини, встановлювати склад земельних угідь, розміщувати інженерну ін-
фраструктуру тощо.  

У контексті приведеного, цілі управління соціальними і природними системами досягаються в міру 
інтелектуального і духовного розвитку суспільства, розвитку продуктивних і виробничих відносин. 
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Щодо управління технічними системами, то воно починається ще на стадії їх проектування, коли 
людина чітко уявляє, для досягнення якої мети вони функціонуватимуть.  

У подальшому управління цими системами полягає у контролі за станом їх функціонування. Така 
постановка питання є досить своєчасною, оскільки є підстави сумніватись у доцільності перекладу украї-
номовного терміну «управління» на англомовний – «management» (менеджмент) з наступним вживанням 
його в українській мові, що вносить плутанину і глибоке методологічне непорозуміння щодо сутності 
управління, практично не зустрічаючи протидії з боку вчених і практиків. 

На наше переконання інститут управління повинен на законних правах витіснити інститут менедж-
менту як такий, що неправомірно запозичений з англійської мови. У цьому зв‟язку відомий український тео-
ретик менеджменту Завадський Й.С. зазначає, що в літературі замість терміну «управління» почали вжи-
вати «менеджмент», який зародився у США в 30-х роках, тобто в роки активного формування ринкової 
економіки і тепер можна стверджувати, що менеджмент – це система управління економічного ринкового 
типу. Ця система поєднує в собі теорію, кращу практику і мистецтво управляти інтересами і поведінкою 
людей, потоками матеріальних, фінансових та трудових ресурсів».  

Вважаємо, що для вирішення питань раціонального використання природно-ресурсного потенціалу 
недоцільно гайнувати час, запроваджуючи нові терміни іншомовного походження, наприклад менеджмент. 

Лазарєва О. В. 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

д.е.н., в.о. професора 

Горгоц А. О. 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

СУТНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ 

Економічні інтереси суспільства переважають над екологічними, а еколого-економічні та соціальні 
проблеми, що набули гостроти, вимагають пошуку нових моделей використання та охорони земель. Досяг-
нення цієї умови необхідно шукати через подальший розвиток земельного менеджменту, який є основою 
гармонізації суспільства і природи та невід‟ємною частиною сталого розвитку землекористування. 

В Україні основам земельного менеджменту в системі раціонального використання та охорони земель 
присвячено небагато спеціальних досліджень, які б розширювали світоглядний спектр управлінської думки. 

Сьогодні в сучасній науковій та методологічній базі не повною мірою розкрито сутність земельного мене-
джменту, що не забезпечує умову раціонального використання та охорони земель. Потребують подальшого 
наукового обґрунтування дослідження сутності та особливостей розвитку земельного менеджменту. Взагалі, 
актуальність розвитку земельного менеджменту випливає з того, що завдяки йому досягається умова стабіліза-
ції системи управління земельними ресурсами та зростає можливість підвищення соціальної, еколого-
економічної ефективності використання землі.  

На нашу думку, ефективність земельного менеджменту залежить від впливу не тільки факторів макроо-
точення (економічних, науково-технічних, політико-правових, соціально-культурних та інформаційних) та внут-
рішнього оточення (організаційна та виробнича структура, методи земельного менеджменту), які можуть впли-
нути на його об‟єкт діяльності не тільки в теперішньому, але і майбутньому часі, а й від факторів впливу на зе-
мельні ресурси, до яких відносяться сільськогосподарська діяльність, промисловість, транспорт та ін.  

Земельний менеджмент повинен базуватися на основі добровільної, ініціативної та результативної дія-
льності, яка має бути спрямована на задоволення потреб суспільства при комплексному розвитку території, 
тобто збереженні її самовідновлювального потенціалу. Предметом земельного менеджменту має бути оптимі-
зація земельних відносин між фізичними і юридичними особами, органами державної влади та органами місце-
вого самоврядування щодо володіння, користування та розпорядження землею. 

Важлива роль в процесі управління земельними ресурсами належить принципам земельного менедж-
менту, що представляють собою базисні засади, правила і об‟єктивні норми поведінки, якими керуються земе-
льні менеджери з огляду на існуючі соціально-економічні та екологічні умови. Знання принципів і врахування їх у 
практичній діяльності менеджерами є обов‟язковою умовою ефективного земельного менеджменту.  

В процесі дослідження визначено, що земельний менеджмент при цьому потрібно розглядати як ін-
теграційний процес, що спрямований на досягнення цілей раціонального використання та охорони земель 
та на розв‟язання соціальних, еколого-економічних завдань в сфері землекористування. 

Земельний менеджмент дозволить удосконалити організаційно-економічні умови трансформації ві-
дносин власності на землю, що призведе в цілому до підвищення ефективності управління земельними 
ресурсами. 

Лазарєва О. В. 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 
д.е.н., доцент 

Гориславська В. В. 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

Розробка ключових положень земельного менеджменту почалася досить давно. Про це свідчать іс-
торичні факти щодо діяльності та формування земельної державної служби, виконання та організація зем-
леустрою, відповідні розділи нормативно-правових актів. На сьогоднішній день земельний менеджмент 
являє собою інтеграційний процес, що спрямований на розв‟язання соціальних, еколого-економічних за-
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вдань в сфері землекористування та на підготовку якісного кадрового забезпечення в системі управління 
земельними ресурсами, що забезпечує досягнення кінцевої мети. 

Крім якісної підготовки фахівців для землевпорядного виробництва, цінність земельного ме-
неджменту полягає у тому, щоб забезпечувати стійкий розвиток земельного ринку на основі соціа-
льної, економічної та екологічної складових господарської діяльності з метою задоволення потреб 
населення.  

У методологічному аспекті на ефективність земельного менеджменту впливає багато чинників, 
головним серед яких є те, на що земельні менеджери спрямовують свою енергію на виконання поста-
влених завдань. Тому основне завдання земельного менеджера – максимізувати інтенсивність праці.  

Менеджери обов‟язково повинні перетворити свої знання, досвід і досягнення науково-
технічного прогресу в продуктивну силу з метою одержання конкретного позитивного результату. В 
сучасних умовах динамізму життєдіяльності менеджер зможе забезпечити ефективність своєї діяль-
ності.  

Вважаємо, що земельний менеджмент повинен базуватися на основі добровільної, ініціативної та 
результативної діяльності, яка має бути спрямована на задоволення потреб суспільства при комплексному 
розвитку території, тобто збереженні її самовідновлювального потенціалу, що в цілому дозволить удоско-
налити організаційно-економічні умови трансформації відносин власності на землю та призведе до підви-
щення ефективності управління земельними ресурсами.  

Отже, в системі управління земельними ресурсами земельний менеджмент відіграє винятково важ-
ливу роль, яка полягає у тому, що він спрямований на вирішення конкретних проблем еколого-
економічного та соціального характеру в сфері землекористування. А ефективність земельного менеджме-
нту досягатиметься за умови комплексного врахування еколого-економічних та соціальних факторів, що 
сприятиме веденню господарської діяльності на землі.  

Павлова К. В.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.пед.н., професор Сущенко А. В. 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ 

Конкурентоспроможність освітньої послуги багато в чому визначається наступними якісними факто-
рами: сумірністю характеристик наданих освітніх послуг по ідентичності споживачів, що задовольняються з 
їх допомогою; сумірністю сегментів ринку, для яких призначені освітні послуги; сумірністю фази життєвого 
циклу освітньої послуги; інновативність освітньої послуги. 

Дослідження змісту конкурентоспроможності освітніх послуг має той же алгоритм, що і дослідження 
конкурентоспроможності організації, що функціонує на товарному і грошовому ринках. Однак, специфіка 
освітньої діяльності ВНЗ та його кінцевого продукту призводить до додаткових складнощів в процесі фор-
малізації його конкурентних переваг і конкурентних недоліків. Зокрема, складно кількісно виразити мета 
конкурентної стратегії ВНЗ; внутрішні і зовнішні чинники конкурентоспроможності; показники обсягу вироб-
лених послуг, маючи на увазі позитивні екстернальні ефекти, супутні процесу виробництва освітніх послуг; 
класифікувати і формалізувати фактори зовнішнього середовища, на які ВНЗ може впливати. Все це дає 
можливість констатувати, що в даний час відсутня досить чітка і науково-обґрунтована оцінки конкурентос-
проможності окремих освітніх послуг, що знижує результативність розробки та реалізації конкурентної 
стратегії ВНЗ, оскільки успіх в конкурентній боротьбі багато в чому залежить від ефективного управління 
факторами конкурентоспроможності. 

Основні проблеми організації виробництва освітніх послуг, пов‟язані з якістю: 

 різне трактування понять «якість освіти», «якість освітньої послуги» та критеріїв його оцінки; 

 відсутність чіткого і єдиного розуміння того, що є мірою якості освітньої послуги; 

 нерозуміння ролі учнів-студентів; 

 неоднозначність і складність визначення споживачів продукції ВНЗ і виявлення їх вимог; 

 відсутність стратегічного планування в області якості освітньої послуги в розрізі підрозділів ВНЗ. 
Не всі властивості освітньої послуги, що визначають її конкурентоспроможність на ринку, доцільно 

відносити до її якості як споживчої категорії, а лише ті, які характеризують результати і умови надання пос-
луги безпосередньо. Це пов‟язано з тим, що, на відміну від поняття якість, в понятті конкурентоспромож-
ність закладений аспект вибору. Цей вибір може здійснюватися і на основі інших, крім якості послуги, її 
властивостей. 

Якість освіти поступово стає не тільки функцією управління освітою, а й функціональним об‟єктом 
управління. Таким чином, проблема якості освіти полягає в недосконалості системи управління якістю 
освіти та методології його оцінки. 

Все це підкреслює необхідність формування багаторівневої системи управління якістю виробництва 
освітніх послуг, що включає комплекс функцій від аналізу потреб ринку праці, формування моделі майбут-
нього фахівця і цільової підготовки потенційних абітурієнтів до гарантованого працевлаштування випускни-
ків, підготовки фахівців на замовлення підприємств і оцінку задоволеності всіх груп споживачів.  

Реалізація названих функцій вимагає, перш за все, інтенсифікації комплексу комунікаційних проце-
сів освітнього закладу. В організаційному плані освітня комунікаційне середовище являє собою складну 
систему, що самонастроюється і самовдосконалюється, яка забезпечує прямий і зворотній зв‟язок між ви-
кладачем, учнями та іншими членами навчальної організації і зовнішнім світом. 

Подальше формування якості та конкурентоспроможності освітніх послуг ВНЗ може відбуватися 
тільки на основі інтегрування комунікацій. Інтеграція освітніх комунікацій має три аспекти - інтеграція вибо-
ру, інтеграція позиціонування і інтеграція освітніх технологій. Інтегровані освітні комунікації дозволяють 
підвищити якість освітніх послуг, поєднуючи воєдино всі складові комунікаційного процесу. 
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Дніпровський державний технічний університет 

наук. кер. – к.е.н., доцент Вороніна А. В.  

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ЦІННОСТЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

В класичному розумінні менеджменту як процесу впливу на персонал для реалізації мети діяльності 
організації, управління цінностями розглядається як управління людськими ресурсами. Управління ціннос-
тями слід розуміти як систему дій, спрямовану на реалізацію цінностей організації. Цінність організації для 
зацікавленої особи є здатністю підприємства задовольнити потребу в необхідності її функціонування. Цін-
нісно-орієнтоване управління дозволяє сформувати ефективну систему стратегічного управління корпора-
цією, що здатна забезпечити розвиток та стійкі позиції на ринку. Воно є основоположним інструментом по-
будови її корпоративної культури [1]. 

Концентрованим втіленням і відображенням ідеології управління персоналом є організаційна (кор-
поративна) культура, під якою розуміють взаємовідносини, що виникають в процесі діяльності організації і 
ґрунтуються на певній системі цінностей [2]. 

Корпоративна культура проявляється в цілях, спрямованих на досягнення місії організації. Вона сут-
тєво впливає на ставлення персоналу до своєї організації і організації до свого персоналу (умови праці, 
соціальні гарантії тощо), на основні принципи діяльності працівників, на сприйняття організації діловими 
партнерами, споживачами і на світогляд організації взагалі. Таким чином, організаційна культура присутня 
у всіх сферах діяльності людини в організації і за допомогою своїх функцій вона відіграє важливу роль  в 
забезпеченні ефективного управління персоналом, оскільки і сама система управління персоналом є най-
більш близькою до організаційної культури [2]. 

Управління організацією здійснюється людьми, причому як суб‟єктом, так і об‟єктом управління є 
людина. Вплив організаційної культури прямо направлений на трудовий потенціал, зростання якого є її 
головною метою. 

Цінності організації є певним ідеалом та еталоном, одночасно, предметом особливого шановування 
й вартісності для людини. В контексті управління персоналом можна стверджувати, що система цінностей 
формується як суб‟єктом управління, так і об‟єктом, і при узгодженій їх дії організаційна культура виступа-
тиме вагомим внутрішнім ресурсом підвищення ефективності діяльності організації [3]. 

Вплив організаційної культури на компетенцію персоналу проявляється в тому, що вона: по-перше, 
заохочує процес навчання і розвитку персоналу; по-друге, закладає принципи трудової етики; по-третє, 
формує у персоналу відчуття гордості і відданості своїй організації; по-четверте, полегшує спілкування і 
забезпечує психологічну комфортність працівників персоналу. 

Організаційна культура впливає на систему управління персоналом і сприяє формуванню системи 
знань, системи компетенцій, системи зовнішніх і внутрішніх комунікацій. Для досягнення високих результа-
тів, управління персоналом повинно буде націлено на людський потенціал та командну роботу.  
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ЗЕМЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСОБЛИВА  
ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

У методології управління земельними ресурсами одне з головних місць відводиться цільовим функ-
ціям земельного менеджменту: земельно-кадастрові роботи; організація управління землевпорядним ви-
робництва; моніторинг земель; науково-практичне використання планово-картографічних матеріалів; зе-
мельний маркетинг; функція раціональних інституційних перетворень, що дає можливість розширити соці-
альну та еколого-економічну сфери використання й охорони земель. 

Ефективність земельного менеджменту в управлінні земельними ресурсами визначається наявністю 
інформаційного забезпечення. Тільки повна і достовірна інформація про земельні ресурси дозволяє мене-
джеру приймати правильні рішення, що забезпечують узгодження економічних і екологічних цілей. Джере-
лом інформації при цьому є земельно-кадастрові дані, проекти землевпорядкування, матеріали моніторин-
гу земель, планово-картографічні матеріали тощо. Причому така інформація повинна носити характер сво-
єчасного її подання менеджерам, що можна досягнути лише за умови використання електро-
обчислювальних машин.  

Результативність земельного менеджменту зумовлюється рівнем соціальної, екологічної та економічної 
ефективності. Перевагою соціальної ефективності є наступні показники: створення умов господарювання на 
землі для різних форм власності; зростання заробітної плати; поліпшення умов праці; рівень розвитку соціаль-
ної інфраструктури; зростання задоволення працею на землі; скорочення плинності кадрів тощо. 

Екологічна ефективність визначається такими чинниками: вдосконалення структури земельних угідь 
та посівних площ; рівень мінералізації гумусу в ґрунті; поліпшення якісного стану техногенно забруднених 
та деградованих і малопродуктивних земель; показниками розміщення сівозмін за екологопридатними зе-
млями; показниками меліоративного стану земель; екологічної активності та ін. 
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Показниками економічної ефективності є: зростання ефективності землекористування за рахунок 
організації території; чистий дохід, прибуток; вартість додаткової продукції, отриманої в результаті змен-
шення негативної дії на землю; вартість додаткової продукції, отриманої за рахунок розміщення культур на 
еколого-придатних землях; вартість додаткової продукції, отриманої за рахунок розміщення культур за 
оптимальними попередниками; рівень ефективності використання земель; окупність витрат при вирощу-
ванні сільськогосподарських культур та ін. 

Отже, основними положеннями земельного менеджменту як особливої підсистеми управління земе-
льними ресурсами, націленої на досягнення раціонального використання та охорони земель, є: диферен-
ційований підхід до управління земельними відносинами та ресурсами; базовим принципом управління 
земельними ресурсами є принцип раціонального використання земель, реалізація якого обумовлена його 
формалізацією з встановленням системи показників та їх розрахункових значень; єдність систем управлін-
ня земельними ресурсами, яка визначає обумовленість та облік взаємодії їх економічних, екологічних, со-
ціальних та організаційних параметрів; розмежування управлінських функцій між суб‟єктами земельного 
менеджменту на базі компетентного підходу. 

Можна дійти висновку, що в сучасних умовах земельний менеджмент може і повинен стати найваж-
ливішою складовою якісної системи управління земельними ресурсами, здатної забезпечити стійкість і 
ефективність їх використання та охорони. 

Соколова Е. Т. 
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР 

аспірант 

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Концептуальна основа моделі інноваційного закладу вищої освіти ґрунтується на філософії освіти, 
яка відповідає цінностям «відкритого суспільства». Система вищої освіти має забезпечити умови для роз-
витку полікультурного свідомого громадянина демократичного суспільства, що визначає освіченість, етніч-
ну приналежність, рівність, гідність - найвищими цінностями, незмінними чинниками стрімкого розвитку 
соціуму. 

У результаті аналізу досліджень проблематики управління закладами вищої освіти знаходимо твер-
дження, що процес управління формулюється в залежності від рівня узагальнення. Відповідно до підходу, 
який широко представлений у науково-педагогічній літературі, знаходимо послідовність етапів управлінсь-
ких циклів, а саме універсального підходу та конкретних управлінських функцій, серед яких слід відзначити 
прогнозування, етап моделювання, етап планування організації, отримання зворотного зв‟язку, підтримка 
якісного інформаційного забезпечення, аналізування отриманої інформації, корегування даних. Також роз-
глядаються аспекти управління, а саме соціально-психологічні, економічні, юридичні 

 Основними напрямами інноваційної управлінської діяльності є : 

 концептуальність управління, його інтенсифікація; 

 адаптивність управління;  

 психологізація управлінського менеджменту; 

 інформаційне забезпечення процесу управління; 

 процес дослідження динаміки розвитку закладу вищої освіти відповідно до усіх аспектів функціо-
нування; 

 впровадження гнучких підходів та моделей управління; 

 адаптивність принципів державно-громадського управління 
Управління закладом вищої освіти має базуватися на основі використання системи локального мо-

ніторингу. Локальний моніторинг забезпечує включення до процесу підготовки та прийняття управлінських 
рішень усіх суб‟єктів освітнього процесу, а також удосконалення управлінських. Цільовий підхід до форму-
вання функцій сприяє розвитку управлінського потенціалу.  

Нині процес управління закладом вищої освіти характеризується державно-громадським характером 
та ґрунтується на тісній співпраці державних органів і органів громадського самоврядування. Демократиза-
ція процесу управління вищою освітою означає значне розширення прав науково-педагогічних та педагогі-
чних працівників. Проявляється вищезазначений аспект у відмові від жорсткої централізації, регламентації 
усіх сторін та стейкхолдерів, подальшому розвитку колегіальності керівництва, здійсненні принципів звітно-
сті та виборності керівників, заміні адміністративно-командних методів управління прийомами демократич-
ного обговорення, узгодження й прийняття рішень. Інтегруючись в європейський і світовий освітній простір, 
Україна повинна враховувати напрацювання, характерні ознаки для процесу управління системи вищої 
освіти в інших країнах [1, с. 24]. Деякі з них можна розглядати не лише як приклад для вивчення, а й як 
приклад для наслідування, зрозуміло за умов врахування національних особливостей української системи 
освіти і тих пріоритетів, на досягнення яких вона орієнтується. Таке врахування не повинне передбачати 
сліпе копіювання зарубіжного досвіду, а надавати допомогу в розробці процесу системи управління закла-
дом вищої освіти, забезпечувати перехід її на державно-громадський рівень. Велику роль у цій справі відіг-
рають громадські організації, органи місцевого самоврядування, асоціації батьків та навчальні заклади. 
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МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В РЕГІОНІ 

Каталізатором розвитку економіки будь-якої держави є інвестиції. Інвестиційний процес задає 
вектор стратегічного розвитку й формує підґрунтя для успішного економічного і соціального розвит-
ку країни та її регіонів. Активізація інвестиційної діяльності та значне  нарощування обсягів інвести-
цій є визначальними факторами при проведенні структурних реформ в економіці, реалізації соці а-
льно-орієнтованої інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в Україні.  

Державна інвестиційна політика – складова економічної політики, що проводиться державою у 
вигляді становлення структури та масштабів інвестицій, напрямів їх використання, джерел отриман-

ня інвестиційних ресурсів.  
Запорізьку область традиційно та обґрунтовано відносять до групи регіонів пріоритетної інве-

стиційної привабливості. Проте розміри наявних інвестиційних ресурсів залишаються незбалансо-
ваними з реальною інвестиційною ємністю регіону, що, відповідно, стримує розвиток його економі ч-
ного потенціалу. Тому винятково актуальним завданням є визначення умов забезпечення успішного 
залучення нових та ефективного використання наявних інвестиційних ресурсів.  

Наш регіон не втрачає привабливості для іноземних інвесторів. Найвагомішу частку з них 
(98,8%) становлять інвестиції у матеріальні активи.  

Пропонується розвиток наукоємного виробництва, прогресивних промислових технологій, ро-
звиток відновлювальних альтернативних джерел енергії; впровадження преференцій для інвесторів 
на законодавчому рівні; створення мережі спеціальних економічних зон та територій пріоритетного 
розвитку; вдосконалення інструментів екологічної політики; участь широких верств громадськості і 
бізнес – структур в прийнятті колегіальних рішень. 

Пропонується для проведення зваженої фінансової, цінової, кредитної політики удосконалити 
рівень системи надання гарантій та умов для всіх учасників інвестиційного процесу. Для зростання 
обсягів надходжень до державного та місцевих бюджетів планується впровадження індивідуальної 
інвестиційної політики регіону.  

Для формування економічної стійкості та безпеки регіону і держави в цілому пропонується 
впровадження Центру обслуговування інвесторів – «регіону єдиного офісу» для співпраці з інвесто-
рами та інвестиційної біржі, яка дозволить з економити дорогоцінний час у пошуках інвесторів.  

Стратегічні напрямки реалізації інвестиційної політики:1) організація проведення Інвестиційного яр-
марку, що відбувається в рамках Економічного форуму. Для цього органами влади готуються інвестиційні 
проекти, проводиться інженерна та документальна підготовка вільних земельних ділянок для продажу; 2) 
розроблення дизайн Центру обслуговування інвесторів – «єдиного офісу» для співпраці з інвесторами; 3) 
вдосконалення діяльності «зелених коридорів» на митних переходах, розроблення Програми залучення 
іноземних інвестицій та заходів щодо її реалізації; 4) відстоювання стратегічно важливих та великих інвес-
тиційних проектів. Лобіювання інтересів інвесторів на центральному рівні. 

Означені підходи можуть сприяти не тільки сучасному розвитку сфери реального сектора еко-
номіки, але й інфраструктури регіону та підвищення рівня добробуту громадян. 

Безменова О. М. 
Класичний приватний університет  

наук. кер. – к.е.н., доцент Педак І. С. 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОДНА  
ІЗ ФУНКЦІЙ ПРОЦЕСУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується, з одного боку, зростанням обсягу ін-
формації, підвищенням ролі знань як форми її існування для забезпечення людської життєдіяльнос-
ті, а з іншого – удосконаленням технологій накопичення, обробки, передачі та зберігання інформа-
ції. Це соціальне явище отримало назву інформаційної революції, початок якої у розвинених країнах 
датується другою половиною XX ст. Відтоді людство почали ідентифікувати з «суспільством знань», 
а самі знання перетворилися на паливо прогресу.  

За таких умов підвищуються вимоги до інформаційно-аналітичної діяльності. Особливого зна-
чення цей вид діяльності набуває у системі публічного управління. Це, у свою чергу, актуалізує пи-
тання визначення місця інформаційно-аналітичної діяльності в управлінському процесі. У науковій 
літературі та управлінській практиці мають місце два основні недоліки щодо розуміння сутності і н-
формаційно-аналітичної діяльності, пов‟язані з її обмеженням суто політичною сферою або зведен-
ням змісту цього виду діяльності лише до інформаційного забезпечення.  

Метою цієї операції є отримання нового знання щодо структури досліджуваного об‟єкта шля-
хом виявлення ознак і властивостей його окремих частин, а також взаємозв‟язків між ними. Серед 
інших трактувань аналізу зазначимо також здатність людини здійснювати мисленнєву операц ію, ви-
користовуючи певні поняття та закони формальної логіки, що пов‟язано зі здатністю робити ті чи 
інші умовиводи, висновки за допомогою певних понять та суджень, мови науки.  
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Мистецтво аналізу давні греки позначали терміном «аналітика» («логіка» – у Аристотеля). Недарма 
визначення судження, істинність якого встановлюється шляхом логічного аналізу, отримало назву аналіти-
чного судження. Аналітика передбачає здійснення певних дослідницьких процедур для одержання нових 
знань щодо існуючих практичних та наукових проблем з метою їх розв‟язання. Отже, на відміну від інфор-
маційної діяльності як змістовного перетворення інформації (відомості про осіб, предмети, факти, події, 
явища та процеси), аналітична діяльність має справу з феноменологією буття (емпіричними явищами).  

Якщо предметний вимір інформаційної діяльності пов‟язаний з вибором, селекцією та перетворен-
ням відомостей про суспільні явища, то аналітична діяльність – із розв‟язанням конкретних проблем суспі-
льного життя. Серед значної кількості визначень поняття «інформаційно-аналітична діяльність» у сфері 
управління найбільш повною і точною є дефініція, що належить І. Рейтеровичу і С. Телешуну: «Інформа-
ційно-аналітична діяльність – це сукупність технологій, методів збирання та обробки інформації, що харак-
теризує об‟єкт управлінського впливу (соціальні, політичні, економічні й інші процеси), специфічних прийо-
мів їх діагностики, аналізу й синтезу, а також оцінки наслідків прийняття політичних рішень». Заслуговує на 
увагу розгляд цими науковцями аналізу в його нерозривній єдності з синтезом, оскільки саме на такій ме-
тодології ґрунтується будь-який аналітичний документ. Інформаційно-аналітична діяльність має складну 
структуру, при цьому кожна з її складових виконує певну функцію. 

Бичков В. Ю. 
Класичний приватний університет 

наук. кер.– д.держ.упр., доцент Боклаг В. А.  

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Одним із найважливіших етапів децентралізації є передача земельних ділянок сільськогосподарсь-
кого призначення державної власності у комунальну власність об‟єднаним територіальним громадам. Про-
цес передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності регулюється Земельним 
кодексом (ст. 117); Постановою Кабміну, яка зобов‟язує Держгеокадастр провести таку передачу в частині 
земель ОТГ; Законом України «Про місцеве самоврядування» (ст. 26), що регламентує обов‟язкове узгод-
ження дій Держгеокадастру з органом місцевого самоврядування в перехідний період передачі земель. 

З метою такої передачі Урядом було розроблено та запропоновано спрощену процедуру передачі 
земель сільськогосподарського призначення державної власності у розпорядження ОТГ. Весь процес мож-
на розділити на етапи, які передбачають спочатку відповідним ОТГ звернутись до органів Держгеокадаст-
ру, які на відповідне звернення видають наказ щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподар-
ського призначення, який і є підставою для передачі їх у комунальну власність. Після проведення заходів 
щодо інвентаризації наказом Держгеокадастру землі сільськогосподарського призначення державної влас-
ності передаються до комунальної і відповідно таке право фіксується у державному реєстрі.  

Виконання всіх зазначених етапів щодо передачі земель із державної до комунальної власності дає 
можливість розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення, які були віднесені до державної 
форми власності, на праві комунальної власності нерухомого майна ОТГ, що в свою чергу забезпечує мо-
жливість розширення джерел підвищення доходів місцевих бюджетів. 

Однією із вимог щодо передачі земель з державної до комунальної власності та формування тери-
торій ОТГ є проведення інвентаризації земель на таких територіях. Звичайно процес інвентаризації є до-
сить важливим і необхідним видом робіт, який забезпечує перевірку і документальне підтвердження наяв-
ності та стану земельних ресурсів, які є в розпорядженні органів місцевого самоврядування. Але крім ви-
значення наявних земельних ресурсів логічно було б перейти до процесу перспективного планування по-
дальшого використання земель, що дасть можливість залучення інвестицій, перспективний розвиток мало-
го та середнього бізнесу з врахуванням місцевих умов.  

 Зважаючи, що на сьогодні значна кількість земель державної власності за межами населених пунк-
тів передано до комунальної власності, а це переважно землі сільськогосподарського використання, то 
важливим є те, яке рішення стосовно таких земель приймають органи місцевого самоврядування, адже це 
особливий засіб виробництва, який при правильному його використанні може приносити постійний прибу-
ток до місцевого бюджету. 

Крім того, вважаємо за необхідне переведення у комунальну власність територіальних громад на 
території відповідної сільської, селищної, міської ради земель та земельних ділянок під польовими дорога-
ми, в тому числі проектними, лісосмугами, господарськими дворами (фермами, господарськими дворами 
тощо), інші земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які за рішенням загальних зборів членів 
колективних сільськогосподарських підприємств і організацій не підлягали поділу на паї, якщо такі землі 
або земельні ділянки не передані у власність у порядку, визначеному законом; земельні ділянки сільсько-
господарського призначення (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від пра-
ва на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), якщо такі земельні ді-
лянки в порядку, визначеному законом, судом визнані відумерлою спадщиною; невитребувані (протягом 15 
років з моменту видачі державного акта на право колективної власності) земельні частки (паї) у разі прийн-
яття відповідного рішення судом. Такі зміни розширюють повноваження обласних, районних, сільських, 
селищних, міських рад у сфері земельних відносин, у порівнянні з закріпленими чинним законодавством за 
ними функцій. 

Таким чином, реформування у сфері земельних відносин та реалізація сучасної земельної політики 
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування в Україні пов‟язане, перш за все, з 
практичним визначенням права власності на землю, розвитком земельного ринку і створенням його інфра-
структури, контролем якості землекористування й організацією заходів щодо поліпшення та відновлення 
земельних ресурсів на рівні територіальних громад.  
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Гардецька Л. В.  
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.держ.упр., професор Мордвінов О. Г.  

МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 

Історичний досвід доводить, що забезпечення національної безпеки держави – це справа не лише 
органів державної влади, а й суспільства загалом і кожного громадянина зокрема. Наявність ефективної 
мережі інститутів громадянського суспільства сьогодні перетворилася на невід‟ємну умову стабільного су-
спільного розвитку і злагоди. Громадяни України, об‟єднання громадян є суб‟єктами її забезпечення, а зрі-
ле громадянське суспільство, його демократичні інститути відіграють важливу роль у захисті та просуванні 
національних інтересів України.  

Державне управління має враховувати особливості функцій, організаційних форм, спрямованість та 
характер діяльності громадських об‟єднань, їх реальні й потенційні можливості. Саме поєднання зусиль дер-
жави, суспільства і соціально відповідальних осіб спроможне гарантувати безпеку держави та її громадян.  

Неурядова (громадська) організація є незалежною від уряду, проте спрямовує свою діяльність на 
задоволення суспільних потреб і переслідує гуманні цілі.  

Позитивною тенденцією розвитку громадських об‟єднань у сучасній Україні є посилення їхньої акти-
вності в соціальній та військовій сферах, поява нових типів неурядових громадських організацій, у тому 
числі волонтерських, які є ініціаторами боротьби з корупцією, зловживанням службовим становищем, зай-
вою бюрократизацією процедур, іншими негативними явищами. Такі організації виступають за оптимізацію 
державної політики щодо права здійснювати волонтерську діяльність без обмежень усім організаціям та 
установам, скасування можливості в судовому порядку позбавляти юридичну особу права займатися во-
лонтерською діяльністю, зняття вікових обмежень для волонтерів.  

Пріоритетними напрямами оптимізації взаємодії органів публічної влади та громадських організацій на 
державному, регіональному та місцевому рівнях є: теоретико-доктринальний; організаційний; інноваційний.  

Нагальними завданнями з оптимізації взаємодії органів публічної влади та громадських організацій є: 
 активне, систематичне, цілеспрямоване залучення організацій, які відповідають критеріям забез-

печення безпеки та зарекомендували себе як ефективні кваліфіковані партнери в цій сфері до вирішення 
актуальних питань сучасного державного управління;  

 формування представницького органу з чітко визначеними і легітимізованими повноваженнями, 
що представлятиме інтереси об‟єднань громадян перед державною владою.  

З боку органів публічної влади України до теперішнього часу недостатнім є розуміння доцільності 
здійснення взаємодії з об‟єднаннями громадян, що перешкоджає реалізації громадських ініціатив, спрямо-
ваних на розв‟язання актуальних проблем державної, суспільної, особистої безпеки. Співпраця зазначених 
досліджуваних неурядових громадських організацій та органів публічної влади залежить від ситуативних 
моментів, особистісного фактору, сьогочасної кон‟юнктури, набору інших суб‟єктивних моментів. 

Гудзовський В. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер.– д.держ.упр., доцент Боклаг В. А.  

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕСИ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

Оцінюючи ефективність земельного адміністрування, закордонні вчені, що представляють землев-
порядну науку, конкретно виокремлюють інструментарій управління земельними ресурсами і засоби, що 
його підтримують. До інструментів земельного адміністрування належать: державний землеустрій, еконо-
мічні та правові методи державного регулювання земельних відносин і земельного ринку; планування роз-
витку землекористування, забезпечення гарантій і безпеки земельної власності, землеволодіння та земле-
користування; оподатковування землі; проведення земельної реформи. До засобів адміністрування – ре-
єстрація прав на земельні ділянки, земельний кадастр, заходи щодо оцінки, обліку використання й інвента-
ризації земель тощо.  

Нині національні стратегії розвитку землеволодіння і землекористування у світі замінюються на гло-
бальні та регіональні об‟єднані моделі просторової організації території. Це характерно для країн Європей-
ського союзу та північноамериканських держав. Такий підхід може бути властивий як для розвинених еко-
номічних систем, так і для країн перехідного періоду. Загальним принципом адміністрування притаманний 
універсальний характер, вони впливають на всі сфери управління і на всі галузі народного господарства. 

Управління земельними ресурсами на місцевому рівні (сільські, селищні ради) треба здійснювати 
насамперед через землеустрій, тобто організаційно-господарські заходи. Проекти формування території 
землеволодінь і землекористувань у межах сільських рад є подальшим розвитком основних положень су-
часного землеустрою. Сучасне управління земельними ресурсами дедалі більше вимагає застосовування 
нових підходів та принципів до організації території землекористувань і володінь. Таким принципом є 
ландшафтний підхід, який дає змогу вивчити весь комплекс природно-географічних умов і ресурсів, а та-
кож виявити закономірності побудови частин ландшафту, їх внутрішні зв‟язки, динаміку змін у ландшафті. 

Дослідження вчених показують, що необхідно чітко фіксувати неоднорідність ландшафту для пода-
льшого здійснення організації території з урахуванням її ландшафтно-типологічних і регіональних відмін-
ностей. Це в свою чергу дасть змогу зберігати природну рівновагу і звести до мінімуму процеси деградації 
як окремих природних компонентів, так і ландшафту загалом. Обґрунтована організація території є осно-
вою її перетворення, тобто зміни властивостей ландшафту з ціллю надання йому нових функцій, і в підсу-
мку повинна сприяти раціональному й ефективному використанню землі, її охороні.  

Оптимальне використання ландшафту має забезпечити ефективне виконання відповідних функцій, 
зберігаючи властивості ландшафту як системи. Вдосконалення системи управління земельними ресурса-
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ми повинно здійснюватися з урахуванням об‟єктивних закономірностей її розвитку – відповідності рівня 
організації управління рівню розвитку організаційно-економічної системи, забезпечення оптимального спів-
відношення структури угідь, типів землекористувань та інші заходи щодо вдосконалення системи управ-
ління мають бути адекватними перетворенням, що здійснюється в економіці країни. А саме через: надання 
організаційній системі управління відповідності з вимогами суспільних і земельних відносин, господарсько-
го механізму; розробку якісно нових систем управління та їх організаційних форм та структур; раціоналіза-
цію взаємовідносин між суб‟єктами й об‟єктами управління; зміцнення взаємозв‟язків між елементами сис-
теми управління. Схеми землеустрою та техніко-економічного обґрунтування території сільських (селищ-
них) рад є обов‟язковими програмними документами з управління земельними ресурсами, використання й 
охорони земель, що надалі мають бути основою для організації нових землеволодінь або користувань, 
проведення моніторингу земельних угідь, реєстрації земель, перерозподілу земель між землевласниками 
за впровадження ринку й іпотеки земель. Крім того, схема землеустрою виявляє недоліки в організації ви-
користання земельних угідь, а також заходи для виправлення цих недоліків, що сприятиме поповненню 
бюджету й виділенню додаткових коштів на охорону земель. 

Кособокова Н. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.е.н., доцент Педак І. С. 

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

Метою управління земельними ресурсами є створення і забезпечення функціонування системи цивілізо-
ваних земельних відносин і сталого землекористування, що дає можливість при забезпеченні досить високого 
рівня екологічних і соціальних умов життя, розвитку ефективної підприємницької, суспільної й іншої діяльності 
формувати умови збереження і відновлення властивостей навколишнього природного середовища, зокрема 
землі, одержувати максимум надходжень фінансових засобів у державний і місцевий бюджети. 

Вивчення змісту функцій управління та їх чітка класифікація необхідні для розробки раціональних 
основ системи управління використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення в 
Україні. 

Для земель сільськогосподарського призначення важливим є їхня ґрунтова характеристика, оскільки 
значну частину земної поверхні займають ґрунти. Їх використання в цій сфері – основне використання ґру-
нту як об‟єкта.  

Дослідження дозволяють зробити висновок, що в методологічному аспекті функції управління вико-
ристанням та охороною земель сільськогосподарського призначення мають наступний склад: 

 Планування – це наукове передбачення розвитку об‟єкта управління, попередні розрахунки очі-
куваних результатів цього розвитку, еколого-економічних, соціальних та інших наслідків. З цього випливає, 
що планування передує виконанню інших функцій, тому що воно повинно сформулювати цілі і завдання 
суб‟єкта управління, шляхи, засоби і методи їх досягнення. Оскільки плануванню як управлінській функції 
притаманний «ідеальний» зміст (бо має справу з майбутнім об‟єктом), то воно не дає абсолютної гарантії 
передбачуваної ефективності управлінських рішень. 

 Організація – це вдосконалення організаційної структури управління земельними ресурсами, ро-
зробка господарських, економічних, екологічних, правових та інших заходів, спрямованих на досягнення 
поставленої мети. Одним із прикладів організації є розробка проектів впорядкування існуючих землеволо-
дінь і землекористувань та розробка іншої землевпорядної документації, пов‟язаної з використанням та 
охороною земель, ведення державного земельного кадастру, організація моніторингу земель тощо. 

 Координація полягає в узгодженості діяльності різних структур правління, що мають спільну мету 
– забезпечення ефективного землекористування. 

 Регулювання – це приведення до спільного знаменника всіх завдань суб‟єктів управління. Необ-
хідність регулювання зумовлена внутрішнім і зовнішнім протиборством у суспільстві, яке супроводжується 
різного роду тертями, неоднозначним уявленням про об‟єкт управління тощо. Власне, питання, які можуть 
при цьому виникати, потрібно відповідним чином врегульовувати. 

 Контроль – це слідкування за процесом діяльності суб‟єкта управління (трудового колективу) і 
ситуацією, яка існує в землекористуванні. Хоча контроль і замикає список функцій управління, але це зо-
всім не означає, що на цьому процес управління закінчується. Контролем лише «замикається коло» функ-
цій, і він дає «порцію» нової інформації для «наступного кола» з метою профілактичної діяльності для нор-
малізації управлінського процесу. 

Тобто процес управління, по суті, є процесом збору, передачі та опрацювання інформації, яка слу-
жить основою для підготовки рішень, здійснення цілеспрямованих дій, контролю та управління господарсь-
ким комплексом. 

Коштенко А. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.держ.упр. Набока К. О. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКЕТРИСТИКА ЛІСІВ УКРАЇНИ 

Згідно статті 1 Лісового кодексу України (надалі – ЛКУ) ліс це – тип природних комплексів (екосисте-
ма), у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, 
трав‟яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що 
взаємопов‟язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище 
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Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням викону-

ють переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші 
функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах. 

Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим 

призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них, становлять лісовий фонд України 
і перебувають під охороною держави [1]. 

Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство) є центральним органом виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра енерге-
тики та захисту довкілля і який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства. 

Держлісагентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президе-
нта України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. [2] 

Згідно зведених даних Державного агентства лісових ресурсів України [3] загальна площа лісових 
ділянок України становить 10,4 млн га. 

Ліси за призначенням і розміщенням виконують переважно екологічні (водоохоронні, захисні, саніта-
рно-гігієнічні, оздоровчі та інші) функції, мають обмежене експлуатаційне значення. 

Лісистість становить 15,9 відсотка території України. Ліси на території держави розміщені нерівномі-

рно, від 3,7 відсотка у Запорізькій до 51,4 відсотка у Закарпатській областях. Оптимальним, за європейсь-
кими рекомендаціями, є покажчик лісистості 20 відсотків, для досягнення якого необхідно створити більше 
двох мільйонів гектарів нових лісів. Водночас створення нових лісів не повинне здійснюватися шляхом за-

ліснення унікальних степових ділянок [4]. 
Лісистість у різних природних зонах має значні відмінності й не досягає оптимального рівня, при 

якому найефективніше використовуються земельні ресурси, формується екологічно стабільне середовище 
й найповніше виявляється весь комплекс корисних властивостей лісу. 

За останні 50 років лісистість країни зросла майже в 1,5 рази, а запас деревини – в 2,5 рази. Запас 

деревини в лісах оцінюється в межах 2,1 млрд куб. м. Загальна середня зміна запасу сягає 35 млн куб. м. 
Середня щорічна зміна запасу на 1 га у лісах Держлісагентства дорівнює 3,9 куб. м і коливається від  
5,0 куб. м у Карпатах до 2,5 куб. м у степовій зоні. Відбувається поступове збільшення запасу, що підтвер-

джує значний економічний і природоохоронний потенціал лісів України. 
Найбільшу питому вагу мають середньовікові деревостани – 45%, стиглі і перестиглі становлять 

майже 17%. Середній вік деревостанів становить близько 60 років, відбувається поступове старіння лісів, 
що впливає на їх санітарний стан. 

Ліси України сформовані понад 30 видами деревних порід, серед яких домінують сосна, дуб, бук, 

ялина, береза, вільха, ясен, граб, ялиця. Хвойні насадження становлять 43% загальної площі, зокрема 
сосна – 35%. Твердолистяні насадження – 43%, дуб і бук – 37%. 

Відповідно до Земельного та Лісового кодексів ліси України можуть перебувати у державній, кому-
нальній та приватній власності. Переважна більшість лісів перебуває у державній власності. В процесі ро-
змежування земель до комунальної власності були віднесені близько 1,3 млн га (13%) земельних ділянок 

лісогосподарського призначення, що знаходяться у постійному користуванні комунальних підприємств, 
підпорядкованих органам місцевого самоврядування. Частка лісів приватної власності становить менше 
0,2% загальної площі лісових земель. Близько 0,8 млн га лісових земель не надані в користування та від-

несені до земель запасу. 
В Україні історично сформована ситуація з закріпленням державних лісів за численними постійними 

лісокористувачами (для ведення лісового господарства ліси надані в постійне користування підприємст-
вам, установам і організаціям кількох десятків міністерств і відомств). 

За відомчим підпорядкуванням, найбільша площа лісових земель (близько 73%) перебуває у корис-

туванні лісогосподарських підприємств Держлісагентства. 

Марусевич О. С. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.держ.упр., доцент Боклаг В. А.  

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Сучасне використання земельних ресурсів України не відповідає вимогам збалансованого природо-
користування, адже порушено екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, 
лісових насаджень, що негативно впливає на стійкість агроландшафту. Відсутність спеціальних сівозмін, 

агролісомеліоративних, полезахисних заходів сприяло поступовому виснаженню родючого ґрунту, змен-
шенню вмісту гумусу, посиленню ерозійних процесів, підвищенню кислотності, погіршенню інших якісних 

характеристик ґрунтів. Це все відбувалось в умовах фінансової розбалансованості агроформувань, що 
знайшло свій прояв у різкому зниженні обсягів вапнування і гіпсування ґрунтів.  

Досягнення екологічної рівноваги необхідне для створення на території певної пропорції між зем-

лею, що використовується у господарстві або обмежено використовується, а також заповідною землею на 
всіх рівнях: державному, регіональному і місцевому. Основною задачею оптимізації землекористування на 
рівні регіону є створення ефективної системи ринкового типу, яка дозволить досягти не лише високих еко-

номічних показників, а й екологічної безпеки регіону. Цей процес повинен спиратися на природно-
економічні, кліматичні, історичні та географічні особливості регіону. Відсутність на державному рівні систе-

ми економічних заходів, які б могли мотивувати створення нових територій і об‟єктів, призупиняє розвиток 
природно-заповідної справи. Земельні ресурси є частиною території, яка може бути об‟єктом права влас-
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ності. Необхідно виділити, що раціональне використання земель – це не тільки отримання максимальної 

кількості необхідної сільськогосподарської продукції, але й підтримання родючості. У разі неправильного 
використання земельних ресурсів відбувається порушення агротехнічних правил та вимог, якість земель 
знижується, сільськогосподарські підприємства повинні застосовувати певні організаційно-господарські, 

гідротехнічні та агротехнічні заходи, що будуть сприяти збереженню родючості земель, недопущення погі-
ршення якості даних земель.  

Великого значення набуває економічне стимулювання у забезпеченні раціонального використання 
земель, що відбувається шляхом заохочення специфічних земельно-правових санкцій, заходів, що будуть 
полягати у примусовому припиненні, обмеженні прав порушника, який використовував земельну ділянку не 

за раціональним призначення, призвів до погіршення її стану.  
Основною з причин виникнення проблем у системі сільськогосподарського землекористування є 

трансформація земельних відносин в Україні до ринкового типу без наявності ефективних механізмів ре-

формування. У процесі реформування земельних відносин виникли такі проблеми, як: правова невизначе-
ність регулювання землекористування скорочення площі сільськогосподарських угідь; зростаюча парцеля-

ція сільськогосподарських угідь в результаті паювання; порушення екологічно допустимого співвідношення 
площ ріллі; деградація та забруднення ґрунтів; відсутність економічних стимулів і санкцій в якості ефектив-
них важелів управління землекористуванням; недосконалість земельного законодавства та інфраструктури 

ринку земель сільськогосподарського призначення; відсутність землевпорядних робіт із раціоналізації зем-
лекористування та охорони земель. 

Наявність в Україні спеціалізованих науково-практичних підрозділів з дослідження ґрунтового пок-

риву буде мати позитивне значення, адже мова йде про необхідність оперативного врахування різних змін 
в структурі землекористування, які будуть у зв‟язку з проведенням економічної реформи, тому виникає по-

треба в розробці рекомендацій для покращення стану ґрунтів.  

Медведєв В. В.  
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.держ.упр., професор Мордвінов О. Г.  

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

Проблеми екологічної безпеки набули в Україні надзвичайної гостроти, для вирішення яких необхід-
на розробка наукових засад екологічної безпеки країни та державно-управлінських механізмів її реалізації. 
У свою чергу реалізація державної політики у сфері забезпечення екологічної безпеки має передбачати 

визначення пріоритетних цілей і стратегії дій органів державної влади щодо їх досягнення.  
Державна політика забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки визначається як дія-

льність політичного керівництва держави задля постановки національних цілей і принципових завдань із 
забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки, а також зі створення форм, методів i способів 
досягнення таких цілей.  

Екологічна безпека є таким станом навколишнього природного середовища, за якого забезпечуєть-
ся запобігання погіршенню екологічної обстановки й виникненню загроз для здоров‟я людей і довкілля. Це 
гарантується вжиттям широкого комплексу взаємопов‟язаних політичних, організаційних, екологічних, еко-

номічних, технічних, державно-управлінських, державно-правових та інших заходів.  
Важливу роль у системі управління екологічною безпекою держави й у цілому в сфері охорони на-

вколишнього середовища відіграють відповідні механізми державного управління - комплекс взаємо-
пов‟язаних державних засобів, які спрямовано на досягнення екологічної безпеки шляхом регулювання 
діяльності суб‟єктів екологічних відносин та контролю за нею з використанням механізмів ухвалення дер-

жавно-управлінських рішень щодо екологічної безпеки.  
Головними механізмами реалізації системи державної екологічної безпеки України повинні бути такі:  

 планування та реалізація комплексних програм охорони довкілля й раціонального природокорис-

тування, їх координація;  

 контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки;  

 забезпечення надійності та стійкого функціонування народногосподарських об‟єктів;  

 запобігання техногенних промислових аварій, природних катастроф і стихійних лих і ліквідація їх 
наслідків;  

 моніторинг стану екологічної безпеки по всій території України та в її окремих адміністративно-

територіальних одиницях, прогнозування його динаміки.  
Для вирішення проблем, які стосуються різних аспектів екологічної безпеки, є необхідними: 1) наяв-

ність стратегії екологічної безпеки, розробка програм і впровадження природоохоронних заходів; 2) подо-

лання екологічної інформаційної ізоляції влади та населення України, постійне інформування населення 
про екологічні проблеми; 3) упровадження нових правових інструментів із метою розширення можливостей 

участі громадськості у вирішенні природоохоронних проблем; 4) модернізація системи управління політи-
кою екологічної безпеки; 5) застосування природозберігаючих технологій та формування екологічних об-
межень (стандартів), контроль за викидами відходів; 6) координація зусиль влади, населення та бізнесу; 

7) зняття мораторію на перевірку підприємств та їх заохочення працювати за екологічними стандартами; 
8) запровадження автоматизованої системи моніторингу та посилення відповідальності за порушення в 

ізація багаторівневої системи управління 

екологічною безпекою, що уособлює в собі державне, регіональне, місцеве і громадське екологічне управ-
ління; 10) глобалізація екологічних проблем і вирішення їх на міжнародній арені. 
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Моісеєнко П. С. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.держ.упр. Набока К. О. 

ДОСВІД РОЗВИНУТИХ КРАЇН У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Аналіз зарубіжного законодавства дає змогу виявити основні шляхи, якими рухається державне ре-
гулювання земельних відносин і має свою специфіку порівняно з цивільно-правовим регулюванням. У всіх 
розвинених зарубіжних країнах набула значного поширення оренда землі у землевласників селянами-
фермерами й капіталістами-підприємцями.  

Оренда землі як підприємницька форма виникла у ХVІ-ХVIІ століттях. Орендар вкладав у неї влас-
ний капітал та за необхідності використовував найману працю з метою одержання прибутку. Така оренда 
була поширена у Бельгії, Великій Британії, Нідерландах, США та Франції. Згодом частка землі в оренді за 
групами розвинених країн вирівнялася. 

У розвинених країнах фермери працюють як на власній, так і на орендованій землі. Фермери Бель-
гії, Німеччини та Франції орендують понад 60% ріллі, Люксембургу – 53, Швеції – 45, Данії – 23, Австрії – 
20%, а середня частка оренди в 15 країнах ЄС у кінці 90-х років становила 39%. У Канаді 30% земель сіль-
ськогосподарського призначення не належить фермерам. Дуже поширена сімейна оренда землі. В Німеч-
чині, Англії на оренду землі припадає 15-20% усієї орендної землі. 

Водночас не варто ідеалізувати селянські й фермерські господарства. Багато з них щорічно банкру-
тують, не витримуючи конкуренції з великими капіталістичними господарствами. Відбуваються постійна 
концентрація сільськогосподарського виробництва, витіснення дрібних ферм великими. Якщо в 1934 році у 
США налічувалося 6,8 млн фермерських господарств, то в 1964-му їхня кількість скоротилася до 3,2 млн, а 
на початку 90-х років - до 2 млн господарств. 

Характерною ознакою розвитку інституту оренди в Канаді є активна роль держави-орендодавця. Це 
пов‟язано зі створенням Земельного банку (існував до 1982 р.), основним призначенням якого було поліп-
шення механізму передачі земель майбутнім поколінням фермерських сімей, а також створення альтерна-
тиви для бажаючих змінити право власності на землю. 

Найбільш розвинуті серед країн Європейського Союзу орендні відносини в Бельгії. Там законодав-
ство регламентує мінімальний строк оренди (9 років) і максимальний (на весь період діяльності орендаря, 

до досягнення ним 65-річного віку)  27 років. Стабільна законодавча база, яка захищає права орендарів й 

орендодавців, історичні традиції, висока ринкова ціна на землю  все це зумовило визначальну роль орен-

ди у землекористуванні Бельгії (в середині 90-х років ХХ століття  близько 70%). 
Досвід регулювання земельних відносин у Франції становить особливий інтерес, враховуючи те, що 

вона є найбільшим виробником агропродукції серед країн Європейського Союзу. З огляду на чинне зако-
нодавство Франції, можна сказати, що там переважають саме орендні відносини. Так, останні між оренда-
рем і орендодавцем тривалий час регулювалися Цивільним кодексом, а згодом прийнятим у вересні 
1943 р. Законом «Про оренду». 

У земельній реформі країн Балтії  Естонії, Латвії, Литві орендні відносини розвинуті ще недостат-
ньо. Однією з головних причин цього є недосконале земельне законодавство. Іншими словами, не так важ-
ливо, яке право переважає, головне  яким змістом воно наповнене, як реалізується та регулюється. 

Підсумовуючи викладене, потрібно зазначити, що однією з проблем подальшого розвитку орендних 
відносин у нашій країні є відсутність досвіду та наявність проблеми державного регулювання відносин оре-
нди землі стосовно нових умов. У нашій державі нині простежуються недостатня розробленість правових 
основ процесу оренди землі, недосконалість сучасної системи законодавства, яка регулює ці відносини, 
що стає тепер одним із факторів, які стримують розвиток усієї системи орендних відносин. Практика розви-
нених країн показує, що вільний ринок не означає нерегульований ринок. Таким чином, той значний досвід 
державного регулювання оренди землі з використанням законодавчих, економічних і адміністративних ва-
желів, який нагромаджено в інших країнах світу, може бути використаний при регулюванні земельно-
орендних відносин у нашій державі. 

Москаленко Ю. К. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.держ.упр. Набока К. О. 

СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ПРАВ ВЛАСНОСТІ  
НА ЗЕМЛЮ В УМОВАХ НОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Сьогодні використання природних ресурсів є споживацьким, що створює негативні тенденції у соці-
ально-економічних, політичних, екологічних і суспільних процесах, що відбуваються в державі. Реформу-
вання відносин власності позитивних результатів не дало. Запроваджена за запозиченими рецептами рин-
кова трансформація землекористування в країні спричинила розвиток антагоністичних видів економічної 
політичної нерівності, погіршення соціального становища населення, розвал соціальної сфери на селі, 
безробіття, руйнування сільської поселенської мереж. 

Відносини власності на землю – це санкціонована суспільством сукупність економічних, екологічних, 
сільськогосподарських, містобудівних, правових та інших відносин, які регулюють порядок отримання інди-
відами корисності із земельних благ через систему часткової правомочності. Причому визначальними є 
саме економічні відносини власності, які детермінують їх юридичну форму. 

Об‟єкти економічних відносин власності на землю – це сукупність матеріальних і нематеріальних 
земельних благ [339], які можна привласнити або відчужити від земельної ділянки у процесі її використан-
ня або обороту.  

Суб‟єктами економічних відносин власності на землю виступають їх визначені носії. Ними можуть 
бути як окремі фізичні, так і юридичні особи (підприємства, установи, організації, об‟єднання осіб різних 
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організаційно-правових форм), держава, яку представляють органи управління та місцевого самовряду-
вання. 

Категорії «власності» відводитися провідна роль в економічній системі, оскільки вся сукупність від-
носин, що виникає у результаті господарської діяльності, їх специфіка та динаміка розвитку зумовлюються 
відносинами власності [386]. Через категорію власності проявляється характер зв‟язку суспільних систем, 
колективних груп, окремих індивідів із об‟єктами матеріального світу й результатами матеріального вироб-
ництва, його предметами та речами [176].  

На думку І. І. Каракаша власність як економічна категорія для окремих осіб, груп та об‟єднань є ефе-
ктивним і гарантованим засобом реалізації їх економічних інтересів і, як наслідок, суспільства в цілому в 
процесі використання природних багатств [240]. Разом з тим, права власності визначають поведінку лю-
дей, їх дії, які дозволені або заборонені, тим самим підвищуючи або зменшуючи витрати на власність і еко-
номічний вибір її використання, привласнення результатів діяльності, встановлення їх належності, обміну, 
розподілу та споживання для задоволення матеріальних і духовних потреб.  

За дослідженнями А. М. Третяка власність на землю – це суспільні (земельні) відносини, які в умо-
вах неможливості задоволення всіх потреб у земельних ресурсах як благах, що присвоюються людьми за 
допомогою будь- якого виду праці, визначають, у чиїй зацікавленості, для задоволення чиїх потреб зазна-
чені блага присвоюються [339]. Керуючись вказаним формулюванням власності на землю, ним запропоно-
вано логічно-змістову модель методологічної побудови категорії власність на землю (рис. 1.4), сутність якої 
полягає у відносинах між людьми щодо присвоєння земельних благ/ 

Слід зазначити, що Земельний кодекс України (ст. 110) передбачає можливість встановлення обме-
жень (обтяжень), в тому числі і екологічних, на процес використання земельної ділянки чи її частини влас-
ником в обсязі, який передбачений законом або договором. Разом з тим, зміст зазначеної статті зовсім не 
передбачає регулювання екологічних відносин, які виникають при встановленні обмежень. По-перше, об-
меження та обтяження можуть встановлюватися на використання земельних ділянок не тільки власниками, 
а й землекористувачами. По-друге, категорії «обмеження» та «обтяження» не слід змішувати, оскільки це 
різнопланові та додаткові обов‟язки й вимоги, що можуть визначатися чинним законодавством або перед-
бачатися договором сторін відповідних правовідносин. По-третє, обмеження на використання земельної 
ділянки передбачає виконання власником земельної ділянки або землекористувачем у процесі її викорис-
тання встановлених законом і деталізованих у договорі зобов‟язань окремих обов‟язкових приписів та ви-
мог і заборон щодо здійснюваної діяльності, які стосуються реалізації земельної та іншої, або пов‟язаної з 
нею правосуб‟єктності осіб. Це, по-суті, зафіксовано і в ст. 111 ЗК України, де до того ж вказано, що обме-
женню підлягають права на земельну ділянку. При цьому посилань на обтяження у ній не міститься.  

Можна зазначити, що економічні відносини прав власності у своїй більшості залишаються сьогодні 
не врегульованими із-за недосконалості законодавчо-нормативної бази. Виходячи із викладеного можна 
стверджувати, що підвищення ефективності й екологічної безпеки землекористування можливе лише тоді, 
коли юридичні форми прав власності на землю будуть формуватися з врахуванням економічних і екологіч-
них відносин з приводу раціонального використання землі та інших природних ресурсів, охорони навколи-
шнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки. 

Педак І. С. 
Класичний приватний університет 

СОЦІО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

Довкілля планети неухильно погіршується. Люди не здатні швидко адаптуватися до прискорених 
глобальних змін. Проблеми демографічного вибуху на планеті, обмеженості природних ресурсів, глобаль-
них змін у біосфері та геоекономічних змін – постають усе яскравіше перед людством. У першій половині 
XXI ст., за прогнозами науковців, населення Землі наблизиться до 11 млрд осіб. Усупереч світовій тенден-
ції, населення України зменшується. 

В умовах геоекономічних зрушень соціо-екологічна політика має спрямовуватись на впровадження 
новітніх технологій щодо енергозбереження, забезпечення населення якісною питною водою та продукта-
ми харчування, переробки сміття, захисту навколишнього середовища. Найбільшими екологічними загро-
зами сьогодні для людини стали: забруднені повітря, вода та ґрунти, неутилізовані побутові та промислові 
відходи, радіоактивне забруднення, зменшення площі лісів (унаслідок чого зменшується кількість видів 
флори та фауни), генетично модифіковані продукти. 

Одним із шляхом скорочення викидів парникових газів може бути використання альтернативних від-
новлювальних джерел енергії. Найбільш ефективними напрямами розвитку альтернативної енергетики є 
енергетика сонця, вітру та води. У світі подібна практика використовується досить широко, лідерами за-
провадження альтернативної електроенергії у світі є Данія, Німеччина, Іспанія, Індія.  

На чистоту повітря впливають не лише підприємства, а й кожна людина зокрема. Автомобіль, за-
правлений бензином, щороку викидає в атмосферу близько 1 т шкідливих газів, тому водії переходять на 
альтернативні види палива, зокрема, замінюючи двигуни на екологічно чисті. 

Щороку внаслідок вживання неякісної води на Землі помирає близько 3,5 млн. осіб. За оцінками фа-
хівців, до 60% населення планети відчували дефіцит питної води задовільної якості.  

Найбруднішими регіонами України, зазначають екологи, сьогодні є Донецька, Дніпропетровська, Лу-
ганська області, а також території довкола Запоріжжя, Маріуполя, Кропивницького. Фахівці Всеукраїнської 
екологічної ліги, оприлюднюючи дані свого дослідження, особливо акцентували увагу на стані водних ре-
сурсів країни. На сьогодні 61% із них не відповідає встановленим нормам і стандартам. 

Сучасні полігони відходів на території України займають, за оцінками експертів, 130 тис. га. Назвати 
точну кількість токсичних відходів, що зберігаються в Україні, не може ніхто. І українські екологи, й зарубіж-
ні комісії називають різні цифри: від 50 до 60 млн.т небезпечних речовин. Це як незаконні звалища ввезе-
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них відходів, так і спродуковані в Україні речовини, а також офіційні дані експорту-імпорту небезпечних 
речовин. 

Екологічна політика визначає екологічну спрямованість діяльності окремих складових суб‟єкта гос-
подарювання згідно з його цілями, завданнями та інтересами. З екологічною політикою пов‟язані структур-
на, інвестиційна, монетарна, соціальна, зовнішньоекономічна, науково-технічна, фіскальна та соціальна 
політика. 

Екологічні та демографічні проблеми важливі та взаємопов‟язані одна з одною. Проте залишається 
недостатньою увага держави до питань збереження екосистеми України як складової світової екосистеми. 
Для подолання демографічної кризи в країні необхідно підвищити рівень життя населення, вдосконалити 
систему медичного обслуговування, сприяти відновленню в українському суспільстві сімейних цінностей. 
Держава має сприяти розвитку новітніх, екологічно чистих технологій. В умовах геоекономічних перетво-
рень державна екологічна політика має спрямовуватись на реалізацію сучасних енергозберігаючих, безві-
дходних, природних технологій. Україна має вибороти своє місце у світі як екологічно чиста та безпечна 
для проживання країна. 

Пєчуріна А. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.держ.упр. Набока К. О. 

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ 

У соціально-економічному розвитку суспільства земельні ресурси завжди відігравали провідну роль. 
Тому характер і масштаби земельних перетворень потрібно розглядати як один із вирішальних чинників, 
що визначають темпи та ефективність розвитку національної економіки, формування ринкових відносин 
тощо. Реформування земельних відносин і системи обігу земель до цього часу не дало позитивних еконо-
мічних результатів і не вирішило основного завдання – забезпечення раціонального, екологічно безпечного 
та ефективного використання земельних ресурсів державної та комунальної власності, їхньої всебічної 
охорони. Разом із тим реалізація заходів із реформування правовідносин зумовила налагодження дієвої 
системи державного управління та регулювання земельних відносин, зокрема і процесу обігу земель. 

Останніми роками у зв‟язку з прийняттям нового земельного законодавства в незалежній Україні зе-
мля стала об‟єктом ринкових відносин і підлягає купівлі та продажу, саме процес купівлі-продажу можемо 
вважати однією з сутнісних складових поняття обігу земель. 

Термін «державне регулювання обігу земель» складається з понятійних категорій, що потребують 
окремої уваги. Визначення, наведене в Енциклопедичному словнику з державного управління, трактує 
державне регулювання як сукупність цілеспрямованих форм, методів і напрямів впливу, що застосовують-
ся органами державного управління для впорядкування системи суспільно-економічних відносин з метою 
стабілізації та пристосування чинної суспільно-політичної системи до умов, що змінюються. Звертаючись 
до Енциклопедії державного управління, державне регулювання економіки пропонується розуміти як ком-
плекс заходів, інструментів, методів і механізмів координації економічних відносин у суспільстві. Суб‟єктом 
державного регулювання автори Енциклопедії визначають державу та її інститути з притаманними їм ва-
желями цілеспрямованого впливу на перебіг господарських процесів. 

Предметом обігу земель розуміють землю як економічну категорію. Земля як економічний об‟єкт – 
це частина земної поверхні, у межах якої здійснюються виробничо-економічна діяльність населення та фо-
рмування життєвих умов. Хоча сама земля – постійна величина, права на неї, що є однією з її головних 
характеристик, досить мобільні. Тобто вони можуть легко переходити від однієї особи до іншої. У процесі 
становлення й розвитку майново-грошових відносин формується такий найважливіший їхній елемент, як 
ринок. Під обігом землі розуміють сукупність угод із землею (земельними ділянками, частиною земельної 
ділянки, правом на земельну частку (пай), правами на землю). Дослідник регулювання обігу земель В. Но-
сик звертає увагу на те, що в юридичному значенні поняття «обіг земельних ділянок» є тотожним поняттю 
«перехід прав на земельні ділянки». На його думку, обіг земельних ділянок (перехід прав на земельні діля-
нки) – це врегульовані нормами чинного законодавства суспільні відносини, що виникають між відповідни-
ми суб‟єктами у процесі переходу прав на земельні ділянки з підстав і в порядку, передбачених законом, 
договором, рішенням суду. 

Державне регулювання обігу земель державної власності на сьогодні передбачає виконання орга-
нами державної влади та місцевого самоврядування комплексу не тільки організаційно-правових, а й фі-
нансових, економічних, кадрових, інформаційних, науково-технічних та інших заходів, спрямованих на за-
безпечення вільного доступу до земельних ділянок усіх заінтересованих осіб, безперешкодного набуття 
прав на земельні ділянки, створення необхідної інфраструктури, забезпечення правового захисту не лише 
суб‟єктів права на землю, а й усіх учасників ринку землі. 

Отже, нагальною є потреба дослідження теоретичних основ функціонування механізмів державного 
регулювання обігу земель державної та комунальної власності, визначення, спрямованих на їхнє вдоско-
налення. 

Рак О. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.держ.упр., доцент Боклаг В. А.  

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ ОКРЕМИХ КРАЇН ЄС 

Починаючи з 2000 р. Європейська комісія бере активну участь у реформуванні пенсійних систем 
держав-членів Європейського союзу. Негативні демографічні та економічні тенденції змушують уряди єв-
ропейських країн постійно переглядати їх пенсійні стандарти. В зв‟язку з цим, практично в усіх країнах Єв-



175 

росоюзу початок ХХІ ст. є періодом активного здійснення пенсійних реформ. Звісно, кожній країні прита-
манні свої механізми державно-управлінського впливу, та не зважаючи на всі відмінності в реформах, є 
один загальний істотний елемент – всі реформи в різній мірі зводяться до введення в пенсійну систему 
накопичувального елементу. 

Встановлені тенденції розвитку пенсійних систем виявляються у диверсифікації джерел надходжен-
ня пенсійних внесків і поступовому збільшенні накопичувального компоненту пенсійних програм. Крім того, 
враховуючи ризики втрати пенсійних накопичень унаслідок дії негативних економічних, фінансових, полі-
тичних факторів, посилюється контроль держави за діяльністю пенсійних фондів, метою яких є захист пен-
сіонерів від втрати доходів та гарантування встановленого рівня життя людям похилого віку.  

Пенсійні системи різних країн мають різні характеристики, однак є подібні елементи. Так, участь 
держави полягає у регулюванні, покритті дефіцитів солідарних пенсійних фондів, гарантуванні мінімальної 
пенсії з державного бюджету. У своїх аналітичних оцінках Єврокомісія виділяє дві хвилі пенсійних реформ: 
перша хвиля охоплює період з середини 1990-х років до середини 2000-х, а початком другої хвилі умовно 
вважається 2008 рік. При цьому, зазначається, що обидві хвилі пенсійного реформування зумовлені дедалі 
більш відчутним впливом серйозних демографічних та економічних змін у розвитку об‟єднаної Європи, 
який під час глобальної економічної кризи 2008-2009 років лише посилився. 

Європейські тенденції зниження рівня народжуваності й старіння населення суттєво ускладнюють 
процес розвитку пенсійних систем та ініціюють пошук нових шляхів її удосконалення. Тенденція збільшен-
ня частки осіб похилого віку в загальній чисельності населення має стійкий характер, що зумовлює уряди 
країн шукати нові шляхи здійснення пенсійних реформ. Отже, при впровадженні пенсійних реформ у біль-
шості держав було проведено підвищення пенсійного віку, при цьому спостерігалася тенденція на зрівнян-
ня пенсійних вікових груп чоловіків і жінок. Однак, проведений аналіз тенденцій підвищення пенсійного віку 
свідчить про те, що деякі із країн поступово наближаються до межі, коли ліміт збільшення пенсійного віку 
для населення може бути вичерпаний. Окрім підвищення пенсійного віку, збільшення тривалості трудової 
участі можливе за рахунок стимулюванням громадян до трудової зайнятості після пенсійного віку.  

Реалізація таких заходів можлива за умови створення умов праці для літніх працівників, що має пе-
редбачати додаткові робочі місця та відповідні освітні програми в частині підвищення кваліфікації і профе-
сійної підготовки. Так, наприклад, в Німеччині понад 30% компаній використовує працю літніх працівників, 
які, як правило, виконують функції наставників молодих співробітників і передають свій професійний досвід 
за допомогою взаємодії в проектних групах, а 15% компаній проводить професійну підготовку літніх пра-
цівників. В Іспанії та Франції передбачене підвищене пенсійне забезпечення для працівників, котрі вихо-
дять на пенсію після досягнення пенсійного віку, а в Швеції для літніх працівників існує пільговий податко-
вий режим відрахувань. 

Отже, аналіз розвитку європейських пенсійних систем дозволив визначити, що основними напрям-
ками пенсійних реформ є підвищення пенсійного віку, підвищення розміру відрахувань до державних пен-
сійних фондів та стимулювання населення до участі у приватних системах пенсійного забезпечення, що 
скорочує зобов‟язання держав та послаблює навантаження на солідарні системи. Фактично, результатом 
реформування пенсійної системи у більшості розвинених країн є поєднання керованої державою пенсійної 
системи із корпоративними пенсійними планами (тобто порядком управління та розміщення накопичених 
пенсійних внесків), розташованими в приватному управлінні, та з особистими ощадними пенсійними рахун-
ками для задоволення більш високих потреб груп населення з середніми і високими доходами. 

Загальна тенденція всіх реформ пенсійних систем європейських країн – це поступовий перехід від 
зрівняльних систем до індивідуально- накопичувальних, які засновані на принципах особистої відповідаль-
ності за своє матеріальне забезпечення в старості і на капіталізації тих коштів, які працівник надає пенсій-
ним фондам. Однак, державні «солідарні» схеми продовжують існувати, хоча і в значно скороченому ви-
гляді. 

Рязанов Д. Ю. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.держ.упр., професор Мерзляк А. В.  

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
З МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ 

Соціально-економічні зміни в Україні, значні трансформації у сфері охорони здоров‟я, зміни суспіль-
ства щодо персональної відповідальності кожного за прийняті рішення, створення умов для забезпечення 
рівноваги між державою, суб‟єктами господарювання та споживачами медичних послуг привели до необ-
хідності вдосконалення державного регулювання ліцензування провадження господарської діяльності з 
медичної практики. 

На сучасному етапі розвитку сфера охорони здоров‟я потребує постійного вдосконалення законода-
вчого й нормативно-правового забезпечення, поліпшення якості та доступності медичної допомоги і меди-
чного обслуговування, посилення контролю з боку держави за якістю надання медичної допомоги 
суб‟єктами господарювання, які одержали ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної 
практики. 

Результати аналізу державного регулювання ліцензування господарської діяльності з медичної практики 
в Україні дають підстави стверджувати, що державне регулювання господарської діяльності у сфері охорони 
здоров‟я в цілому є неефективними, незважаючи на розгалуженість та спроби реформування, оскільки через 
дублювання функції державного регулювання, відсутність чіткого розмежування предмета державного регулю-
вання, невизначеність правового статусу органів регулювання не забезпечується належне функціонування гос-
подарювання у сфері охорони здоров‟я. Істотною причиною неефективності, з одного боку, є відсутність чітких 
механізмів державного регулювання сфери охорони здоров‟я, а з другого – недостатність ґрунтовних наукових 
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досліджень, які б охоплювали весь спектр державного регулювання правовідносин у різних сферах діяльності 
медичної галузі й базувалися б на кращих зразках світових практик. 

На підставі проведеного аналізу ліцензійних умов установлено, що їх чинна редакція потребує знач-
ного доопрацювання та внесення змін із метою чіткого розподілу й уніфікації певних понять. 

Законодавство, яке регулює відносини у сфері ліцензування господарської діяльності з медичної 
практики, має багато прогалин та потребує вдосконалення. Необхідність приведення українського законо-
давства у відповідність з вимогами міжнародних стандартів у сфері охорони здоров‟я зумовлено змінами, 
які викликані реформуванням процесів ліцензування, трансформацією сфери охорони здоров‟я, підвищен-
ням кваліфікації медичного персоналу й створенням відповідних умов для надання якісної та доступної 
медичної допомоги пацієнтам з урахуванням їх відповідального ставлення до здорового способу життя. 

Розвиток інституту ліцензування можливий тільки шляхом удосконалення нормативно-правового 
механізму державного регулювання, з урахуванням особливостей ліцензування такого виду господарської 
діяльності, як медична практика. 

Запровадження державою ризик орієнтовного підходу до здійснення державного контролю дасть 
змогу забезпечити оптимальний перерозподіл уваги органу державного контролю з менш ризикових 
суб‟єктів господарювання на більш ризикові, підвищити об‟єктивність, прозорість та неупередженість ужит-
тя заходів контролю, виявляти та запобігати виникненню порушень вимог законодавства у сфері охорони 
здоров‟я суб‟єктами господарювання, що здійснюють господарську діяльність з медичної практики. 

Вдосконалення державного регулювання ліцензування господарської діяльності з медичної практики 
потребує створення окремого державного органу контролю якості медичної допомоги з територіальними 
органами для здійснення зовнішнього контролю якості надання медичної допомоги та внесення змін до 
нормативно-правових актів. 

Сорокіна О. М.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.держ.упр., професор Мордвінов О. Г.  

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Сутність стратегічного розвитку регіону як об‟єкта державного регулювання полягає в якісних збала-
нсованих перетвореннях територіальної системи в процесі реалізації власного потенціалу та забезпечення 
конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі з урахуванням впливу зовнішнього середовища. 

Державне регулювання має бути направлене на реалізацію стратегічного потенціалу регіону, під 
яким розуміється ресурсна спроможність, що є основою сукупності наявних переваг та можливостей тери-
торії на даному етапі її розвитку, який може бути реалізований у майбутньому за певних умов. 

Механізм державного регулювання стратегічного розвитку регіону - це комплекс принципів, функцій, ме-
тодів та інструментів, що функціонують одночасно і в тісному взаємозв‟язку задля досягнення визначеної мети 
стратегічного розвитку регіону. Складовими системи державного регулювання стратегічного розвитку регіону є 
мета, принципи, функції, форми, нормативно-правовий, адміністративно-інституційний та фінансово-
економічний функціональні механізми, методи та інструменти, об‟єкт та суб‟єкт управлінського впливу. 

В розвитку механізмів державного регулювання стратегічного розвитку регіону в Україні виділяється кіль-
ка етапів: створення передумов для формування механізмів державного регулювання стратегічного розвитку 
регіону (1991–1999 рр.); формування механізмів державного регулювання стратегічного розвитку регіону та їх 
складових (2000–2005 рр.); становлення механізмів державного регулювання стратегічного розвитку регіону 
(2006–2013 рр.); інтеграція механізмів державного регулювання стратегічного розвитку регіону в міжнародний 
простір (2014 – дотепер). Це дозволяє визначити проблемні питання, що потребують вирішення.  

В Україні доволі успішно йдуть реформа місцевого самоврядування і реформа державної регіона-
льної політики, вже сформований нормативний фундамент для подальших змін. Але самі ці зміни поки 
однозначно не детерміновані у позитивний бік, оскільки існуючі механізми можна повернути по-різному у 
політичний спосіб. Розподіл державних інвестицій може розподілятися за європейськими формульним 
принципом, за яким працює Державний фонд регіонального розвитку, а може за політичним принципом - 
через субвенцію на соціально-економічний розвиток регіонів. 

Комплексний механізм державного регулювання стратегічного розвитку регіону включає три рівні 
управління: рівень регіону, рівень якірного проекту і обласний рівень. Він дозволяє досягти більш високого 
ступеня взаємодії публічно-управлінських, зокрема - державних інституцій з господарюючими суб‟єктами у 
підвищенні якості і результативності СРР, оскільки вони об‟єднані однією стратегічною метою. 

Подання комплексного механізму у вигляді трирівневої структури дозволяє розглядати її, з одного 
боку, укрупнено в рамках регіону як єдиного цілого, а з іншого – деталізовано на регіональному рівні, рівні 
великого і міжсектрального проекту та обласної програми з власними бюджетними коштами і відповідаль-
ністю за них. При такій побудові комплексного механізму з‟являється можливість максимального врахуван-
ня наявних резервів конкурентних переваг на кожному рівні управління. 

Тунікова О. М.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.держ.упр., професор Мордвінов О. Г.  

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Система державної влади та місцевого самоврядування сьогодні поки що не задовольняє потребу 
суспільства в отриманні якісних адміністративних послуг: процеси їх надання є переважно складними, три-
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валими у часі та непрозорими, а умови обслуговування громадян – незручними та низькоякісними (особ-
ливо у сільській місцевості). Крім того, у порівняно однорідному правовому полі процеси надання таких 
послуг є різними у більшості територіальних громад; державними нормами не закріплено види муніципаль-
них послуг. Водночас динамічні зміни, зумовлені децентралізацією та реформуванням місцевого самовря-
дування в Україні, актуалізували проблему вдосконалення процесів надання адміністративних послуг на 
муніципальному рівні. 

Напрями наукових розвідок переважно зосереджені на: формуванні концептуальних підходів та ор-
ганізаційно-правових засад запровадження таких послуг, оцінці якості їх надання. Водночас недостатньо 
розробленими залишаються питання надання адміністративних послуг на муніципальному рівні в умовах 
децентралізації влади в Україні. В Україні є правова база для функціонування системи надання адміністра-
тивних послуг. Однак частина нормативно-правових актів неузгоджена із Законом України «Про адмініст-
ративні послуги». Це призводить до низки проблем в організації процесів надання адміністративних послуг, 
зокрема більшість органів місцевого самоврядування не спроможні виокремити види своєї діяльності, що 

мають ознаки таких послуг, та забезпечити належне їх надання.  
Адміністративні муніципальні послуги - це діяльність сільських, селищних та міських рад (або їх ви-

конавчих органів) із реалізації владних повноважень із метою задоволення потреб фізичних та юридичних 
осіб в отриманні адміністративного акту (документа або дії), спрямованого на набуття, зміну чи припинення 
прав та обов‟язків таких осіб відповідно до закону за їх заявою.  

Утворення центрів надання адміністративних послуг в Україні є втіленням застосування техно-
логії обслуговування громадян за принципом «єдиного вікна». Вони є однією з найважливіших складо-
вих системи надання адміністративних послуг та її підсистем і призначені для упорядкування та поси-
лення взаємодії між їх елементами. Аналіз практик функціонування ЦНАП не лише засвідчив наяв-
ність численних проблем у їх діяльності, а й вказав на більш якісні підходи до організації їх роботи з 
боку органів місцевого самоврядування у порівнянні з органами виконавчої влади. Це обґрунтовує 
децентралізаційні процеси у зазначеній сфері та дійсно наближує послуги до їх споживачів. Разом із 
тим, передача повноважень зі створення та організації роботи ЦНАП на муніципальний рівень має 
супроводжуватись удосконаленням чинного законодавства з питань надання адміністративних послуг 
з метою усунення виявлених у ньому недоліків, а також підвищенням кваліфікації кадрів органів міс-
цевого самоврядування.  

Ключовими факторами децентралізації влади в Україні, що впливають на процеси надання адмініс-
тративних муніципальних послуг є:  

 поступова передача повноважень із надання адміністративних послуг від територіальних підроз-
ділів центральних органів виконавчої влади сільським, селищним та міським радам;  

 створення спроможних об‟єднаних територіальних громад зі становленням нової інституційної 

моделі управління в сільських, селищних і міських радах та з передачею їм відповідних ресурсів і відпові-
дальності;  

 передача більшої частини повноважень від районних державних адміністрацій до рад ОТГ та їх 

виконавчих комітетів;  

 посилення громадської активності населення, його уваги до діяльності органів місцевого самов-
рядування та забезпечення комфортних умов проживання.  

Chornomord Y. Y. 
Simon Kuznets Kharkiv national university of economics 

Scientific advisor – ph. d of economics, assos., professor Vasylyk S. K. 

EXPERIENCE OF GOVERNMENT REGULATION IN UKRAUNE OPPOSITE TO SWEDEN 

There are so many conflicting opinions about the expediency of using state action methods. Most 
interesting is the fact that today there is no clear answer to the question of the extent to which state regulation 
should be used to support certain macroeconomic indicators and improve the economic situation in the country as 
a whole. [1]. 

The modern market economy of Ukraine is «state regulated». Today, the basic means of state regulation 
of economic activity are not effective, which indicates the need for their revision. Legislation has been formed in 
Ukraine defining the legal bases of the state regulatory policy in the sphere of economic activity, but inefficient 
work of regulatory bodies does not make it possible to meet all its requirements. The permitting system in Ukraine 
remains the most bureaucratic and burdensome among the states that formed in the territory of the former Soviet 
Union. 

The problematic issue remains and is unreasonably large list of constantly expanding licensed economic 
activities. Obtaining licenses to carry out certain types of economic activity requires a lot of time, resources of 
economic entities. The licensing sphere has become one of the most corrupt and has become a mechanism of 
administrative pressure on business entities. In addition, the level of tax burden on business entities in Ukraine 
remains one of the highest in the world. This, in turn, causes Ukraine‟s low rating on the efficiency of the tax 
system – 174th place out of 175 countries [2]. 

The current unstable situation in the market economy of Ukraine requires an effective mechanism of state 
regulation of economic processes.  

Many countries try to find the «right settings», but the vast majority of them, unfortunately, cannot do this. 
The Scandinavian model is often cited as an example and guideline for what to strive for [3].  

The Swedish model is the golden mean between capitalism and socialism, a combination of the most 
successful elements of both systems. The Swedish model is based on the principles of equal opportunities, an 
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equitable distribution of wealth, social responsibility for those who cannot provide themselves with the minimum 
set for a decent life, the desire for universal employment, gender equality. 

The role of the state in the construction and functioning of the Scandinavian model is very large. It plays a 
key role, providing citizens with free education and health care, developed infrastructure, high pensions, etc. The 
Scandinavian countries are in first place in the world in terms of education, life expectancy and degree of 
satisfaction of the population. People see high returns from their taxes and do not see corruption. Thanks to open 
data and a high political culture, the Scandinavian countries are the least corrupt in the world. 

Significant government involvement in people‟s lives is combined with a very free and competitive market 
for private companies. The Scandinavian countries were able to create some of the most favorable conditions in 
the world for doing business: protecting property rights, minimal bureaucratic costs, low barriers to trade, and the 
absence of a high tax burden on business [6]. 

The main thing is that the Swedish model allows you to limit the element of the market and not be afraid of it. 
References 

1. Lysovytskyy V. N. History of Economic Thought. Kharkiv : LLC «R.I.F.», 2002. 320 p. 
2. Dykhnych I. V. Ukrainian practice of state regulation of international investment cooperation at the 

regional level. Economy and State. 2008. № 2. P. 52–54. 
3. Popova O. Scandinavian model: what‟s interesting. 2016. URL: http://alenapopova.ru/deyatelnost/-

scandinavian-model.html (date of request: 11.09.2020). 
4. Swedish model of state regulation of economy. 2017. URL: https://einsteins.ru/subjects/ekonomika/-

teoriya/shvedskaya-model (date of request: 11.09.2020). 
  

http://alenapopova.ru/deyatelnost/scandinavian-model.html
http://alenapopova.ru/deyatelnost/scandinavian-model.html


179 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

Бриль Д. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.т.н., професор Хрипко С. Л.  

ДОСЛІДЖЕННЯ ІГРОВИХ ДВИЖКІВ 

Ігрові движки надають інструменти та функціональні можливості для розробки гри.  
Існує дуже багато ігрових движків з різним функціоналом і можливостями. Тому дослідження ігрових 

движках для порівняння та аналізу їх можливостей і функціоналу є актуальною. 
Метою роботи є створення двох однакових ігор на різних движках Unity та Clickteam Fusion 

Developer для визначення їх працездатності. 
Схема структури ігрового додатку показано на рис. 1.1. 
 

 
 

Рис. 1.1. Схема структури додатку (гри) 
 
Движок відповідає за графіку і передачу аудіо користувачу. Ігровий інтерфейс (HUD – Heads-Up 

Display), штучний інтелект (AI – Artificial Intelligence) і ігрову логіку створює програміст. 
Деякі ігрові движки надають тільки можливості 3D-рендеринга (процес перетворення 3D-моделей в 

2D-зображення) в реальному часі замість всієї функціональності, необхідної у грі. Такі типи движків зазви-
чай відносять до «графічних движків», «движка рендеринга» або «3D-движка» замість більш змістовного 
терміну «ігровий движок». 

Кожна гра має свою модель. Для руху об‟єктів, зіткнень і інших ситуацій використовується ігрова ло-
гіка. 

Для створення комп‟ютерних агентів використовуються методи штучного інтелекту. Також сюди вхо-
дить написання скриптів, планування, логічне програмування та інше. В блоці «Графіка» міститься код для 
управління графічного вмісту та відео пам‟яті комп‟ютера, графічного движка, інтеграцію тривимірних мо-
делей, текстур. В блоці «Аудіо» – інтеграція музики, мови, звукових ефектів в потрібне місце і час. В блоці 
«Інтерфейс користувача» містяться діалоги та взаємодія гравця та гри. В блоці «Данні гри» містяться здо-
бутки гравця.  

Визначення параметрів працездатності движка залежить від вибору напрямку розробки гри. 
Якщо гра планується в 2D і, в принципі, не планується використовувати такі бібліотеки як directx, 

vulkan і opengl, то потрібно використовувати движок з відповідним функціоналом, наприклад: Clickteam 
Fusion, Unity 2D, Construct 2, Monkey X. В інших же випадках, є движки з підтримкою 3D-розробки ігор, на-
приклад: Unity 3D, Unreal Engine, Corona, Defold. 

В ході виконання було проведено аналіз ігрових движків, з‟ясовано нюанси і складності розробки, ві-
дмінність та можливість застосування. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ МОДУЛЯ KANBAN ЗАСОБАМИ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ 

Серед різноманіття сучасних методологій управління проектами Kanban займає особливе місце то-
му, що характеризується певною гнучкістю, завдяки якій може поєднуватись з іншими методологіями в ко-
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рпоративних інформаційних системах. До робочих процесів у команді розробників Kanban додає прозо-
рість та сфокусованість, а незавершені задачі не простоюють і рухаються командою вздовж ланцюга реа-
лізації проекту. Застосування для реалізації методології Kanban web-технологій має практичне значення 
тому, що дозволяє створювати системи управління проектами, в яких клієнтська частина представляється 
звичайним Інтернет-браузером. 

При розробці підсистеми Kanban вважалось, що її необхідно реалізувати у вигляді віртуальної дош-
ки з поділом на стовпчики: «Цілі», «Черга задач», «Дизайн», «Розробка», «Тестування», «Розгортання», 
«Виконано». Стовпчик «Цілі» призначено для задач, що потребує пришвидшення виконання. У стовпці 
«Черга задач» зберігаються задачі, які можна виконувати - угорі міститься задача з найвищим пріоритетом. 
Стовпець «Дизайн» призначено для задач, дизайн інтерфейсу яких ще не вирішений. У стовпці «Розробка» 
задачі знаходяться до тих пір, доки розробку додатка чи блока не буде завершено. По завершенню розро-
бки задача пересувається до наступного стовпця, але якщо з‟являється необхідність у суттєвих правках то 
вона може бути повернута до попереднього стовпця. У стовпці «Тестування» задача знаходиться упро-
довж тестування. При виявлені помилок вона повертається до попереднього стовпця «Розробка», а у разі 
проходження усіх тестів – пересувається до стовпця «Розгортання». Цей стовпець призначено для задач, 
що приймають участь у збірці проекту, процес якого суттєво залежить від типу проекту. Останній стовпець 
вміщує усі виконанні задачі. 

Розробку додатку виконано з використанням фреймворку Vue.js. До основних властивостей додатку 
слід віднести наступне:  

 на одній дошці можуть розміщуватись як невеликі, так і значні проекти з великою кількістю карток; 

 картки можна переміщувати не тільки горизонтально по стадіям виконання, але і по вертикалі 
для зміни їх пріоритету; 

 для певної задачі може бути призначено окремого виконавця або декількох виконавців. 
Впровадження проекту дозволить підвищити ефективність роботи ІТ команди, підвищити якість її 

роботи та мінімізувати витрати їх часу. При подальшому розвитку системи передбачається створення до-
даткової функціональності, пов‟язаної з призначенням виконавців задач на кожному етапі розробки та під-
системи контролю робіт. 

Жигулін С. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.т.н., професор Хрипко С. Л.  

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ФРЕЙМВОРКІВ  
ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ВЕБ-ДОДАТКІВ  

Сучасна розробка веб-додатків зосереджена на компонентно-орієнтованому підході. На ринку ІТ ін-
дустрії представлено безліч фрон-енд фрейморків, кожен із яких має свої переваги та недоліки. Основними 
є React, Angular та VueJS. 

Фреймворки служать каркасом для окремих сторінок додатку, дозволяють розробникам створювати 
структуру коду не зосереджуючись на створенні складних елементів інтерфейсу.  

Отримуючи всі переваги фреймворків, доводиться жертвувати продуктивністю і кількістю споживаних 
ресурсів. На сьогоднішній день проблема продуктивності реактивних фреймворків є дуже важливою, адже 
продуктивність впливає не тільки на відсоток відмов користувачів, але і на просування в пошукових системах, 
а рішення даної проблеми має бути комплексне, що потребує досконального тестування та аналізу. 

Таким чином потрібно провести дослідження поточних технологічних рішень в популярних фрейм-
ворках на основі розроблених додатків та виконати тестування. 

Для аналізу роботи веб-додатків існує перелік метрик, на основі яких можна оцінити продуктивність 
додатку: Час до першого взаємодії; Час до першого значимого відображення; Завершення візуалізації; Ін-
декс швидкості; Час до першого байту; Загальний розмір контенту. 

Загальний розмір контенту - на відміну від інших п‟яти показників продуктивності, описаних вище, які 
відносяться до часу, повністю залежить від розміру - загального вихідного розміру всього вмісту сайту. Те-
стування метрик виконується через спеціальні додатки розробника та інтегровані API (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 Статистика завантаження веб-додатку 
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Тестування додатку, який був розроблений з використанням фреймворку React, виконано за допомогою 
інтегрованого Developer Tools. Згідно з результатами профілювання, продуктивність низька. Існує явний спад на 
етапі Scripting – тобто виконання функцій JavaScript. Також червона смуга вказує, що спостерігається наванта-
ження на процесор, на відрізку часу компонентом програми в якому виконуються повільні функції. 
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РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У сучасному суспільстві практично всі сфери життя тісно пов‟язані з комп‟ютерними технологіями. 
Не є винятком дошкільні освітні установи, в яких все частіше застосовується передовий досвід щодо за-
стосування інформаційних технологій в освітньому процесі. Найчастіше це використання розвиваючих і 
навчальних комп‟ютерних ігор до засвоєння матеріалу, а також мобільних додатків розвиваючого та на-
вчального характеру. Використання комп‟ютера як засобу виховання і розвитку творчих здібностей дитини, 
формування його особистості, збагачення інтелектуальної сфери дошкільника дозволяють розширити мо-
жливості педагога, створює базу для залучення дітей до комп‟ютерних навчальних програм. Правильно 
підібрані ігрові програми, що відповідають віку, темпераменту, навчальної спрямованості, враховують схи-
льності дитини допоможуть ефективно застосувати їх з метою виховання і розвитку. Найбільший інтерес 
представляють ігри з дослідницьким вмістом. 

У даній роботі розроблено додаток «Знайди пару», який призначено для розвитку таких навичок, як 
виявлення повʼязаних речей, порівняння та запам‟ятовування. Вимогами до додатку є: можливість налаш-
тування звуку; вибір вигляду персонажів, що використовуються у грі; можливість вибору рівнів складності; 
виведення на екран картинок з парними типами обраних персонажів; контроль часу гри відповідно рівня та 
нарахування балів у залежності від швидкості проходження рівня. 

Екран гри складається із таймеру та шести прямокутників, що ховають зображення. При натисканні 
на один з них зображення з обраним типом персонажів з‟являється. При натисканні на інший прямокутник - 
дія повторюється, і якщо зображення на обох картинках збігаються, то пара вважається вгаданою і обидві 
картинки зникають. Якщо пара не співпала, то обидві картинки знову закриваються.  

Додаток реалізовано на платформі Android за допомогою системи розробки AndroidStudio. Інтер-
фейсні частини гри складають: налаштування (menu_fragment.xml та popup_settings_view.xml), вибір пер-
сонажів (theme_select_fragment.xml) та вибір рівня складності (difficul-ty_select_fragment.xml), екран гри 
(game_fragment.xml) та меню результату (popup_won_view.xml). Функціональність додатку забезпечено 
імплементацією методів класу MainActivity та додатково розроблених класів Shared, Engine, 
ScreenController, Memory, Music, Themes, Clock, Utils, BoardView, TileView та BoardConfiguration.  

Розроблений мобільний додаток має навчальне призначення і може бути використаний для розвит-
ку дітей дошкільного віку як у дитячих навчальних закладах, так і в родині. 

Ющенко О. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.т.н., професор Хрипко С. Л.  

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРОГРАМНОГО КОДУ 

Актуальність полягає в тому, що світ, в якому інформація і знання вже стали основою виробництва і 
суспільних відносин, не може обійтися без вирішення проблеми забезпечення безпеки від потенційних за-
гроз, які пов‟язані з захистом програмного коду. 

У перших трьох кварталах 2020 віку 18% атак були пов‟язані саме зі зломом веб–додатків з метою 
отримати вихідний код для подальшого незаконного використання. 

Метою роботи є дослідження способів захисту програмного коду. Для досягнення мети необхідно 
розглянути завдання, що пов‟язані з захистом коду додатку від аналізу та використання його в інших про-
грамах, а саме: провести аналіз актуальних загроз та методів захисту. 

Існує кілька способів і методів захистити програмний код. Сюди входять: 

 Обфускація (також заплутування коду) – це процес, в результаті якого код програми набуває ви-
гляду, важкий для читання і аналізу сторонньою людиною. 

 Захист коду від копіювання шляхом ізоляції – при цьому способі код програми розташований і 
виповнюється на сервері, доступному в глобальній мережі. 

 Захист за допомогою програм-протекторів – такі програми призначені для швидкого здійснення 
функцій захисту додатків, орієнтованих насамперед для розробників і постачальників програмного забез-
печення. У них включені такі можливості, як робота з реєстраційними ключами, створення оцінки та проб-
них версій додатків. 

 Локальний програмний захист – при спробі скористатися програмою буде необхідно ввести се-
рійний номер. 

 Юридичні засоби захисту – в контексті захисту коду використовується наступні терміни: ліцензія і па-
тент. У разі злому і копіювання буде передбачена відповідальність, відповідно до чинного законодавства. 
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За підсумком способів захисту коду можна сказати, що існує далеко не один спосіб його захистити. 
Але проблема також полягає в тому, що одні розробники в свої програми не завжди хочуть додавати за-
хист, виправдовуючись, що їх код нікому не буде потрібен, а другі розробники під час вивчення програму-
вання не були проінформовані про те, як можна реалізувати захист. В кінці кінців вони можуть знайти свої 
програми, які вони спочатку не думали безкоштовно поширювати, повністю зламані з усіма функціями на 
піратських сайтах.  

Було проведено аналіз способів і методів захистити програмний код що буде в пригоді при розробці 
відповідного програмного забезпечення. 
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INFORMATION TECHNOLOGY FOR LIVING QUARTERS 

The daily life of a modern person is highly dependent on information technology. The use of information 
technology makes it possible to automate and simplify many everyday household tasks. 

A home automation system is an interconnected set of home devices built into a living quarter (apartment 
or house) that can perform actions and solve certain daily tasks without human intervention. Everything can be 
automated, for example, lighting, heating, watering indoor plants, video surveillance, security, etc. 

Smart home elements can be conditionally divided into three groups: 

 elements of obtaining information. These include sensors for temperature, motion, gas, smoke, water, 
humidity, light, brightness, opening doors, breaking windows, and many others. 

 elements of receiving commands. These include devices through which the smart home user sends 
commands to the smart home. These are various buttons, switches, touch panels, devices for receiving voice 
commands, personal computers, smartphones, and etc. 

 executive modules. These are devices that execute smart home commands – relay blocks, dimmers, 
blind control devices, audio and video modules, and infrared command transmission modules. 

For determination of high-tech features of the living quarter according to the concept of «home 
automation», the following terms are used: intelligent building, smart-house, digital home, but from a professional 
point of view, it is more correct to use the term «Building management system». The most popular term in Ukraine 
is «Smart House». 

The basic principle of the functioning of the home automation system assumes a completely new approach 
to the organization of living and domestic space: the system is able to recognize specific situations occurring in 
the room (building), and reacts to them. The house will adjust the operation of all systems by itself in accordance 
with the wishes of the residents. Using information technologies, the control element of the system can provide for 
further movements according to a previously developed algorithm. 

In the system, all electrical devices of the building are functionally interconnected, which can be controlled 
centrally by one press of the wall keys, or using the remote control, or touch panel, etc. The devices can be 
connected to a computer network, which allows them to be controlled using a computer and provides remote 
access to them by the Internet. 

A person can control a home automation system manually, or by pre-programming all actions for a time or 
a specific situation. Thanks to the integration of information technology into the home environment, all systems 
and devices coordinate the performance of functions with each other, comparing the preset programs and 
external indicators. 

The program for controlling all smart home systems is installed on a tablet computer on Windows, Android, 
iOs. To connect to the controller, such technologies as Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, and Z-Wave are used. To 
connect by the Internet, use the ModBus TCP communication protocol. 

An important requirement for the smart home system control program is the ability to work with any 
industrial controller, including Beckhoff, OWEN, EasyHomePLC. 

This provides new ways of interacting with the things around us, providing comfort and safety for a person, 
and creating conditions for more rational use of resources. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=zlEdzJccdps
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПРІОРИТЕТИ 
СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
В ГУМАНІТАРНОМУ, ДУХОВНОМУ  
ТА ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИМІРАХ 

ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВА  
ТА РОЛЬ ЦЕРКВИ І ДЕРЖАВИ У ЇХ ВИРІШЕННІ 

Авілов С. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.держ.упр., доцент Рябко І. В. 

МОРАЛЬНА СВІДОМІСТЬ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ 

Моральна свідомість є невід‟ємною приналежністю людської особистості як образу Божого. У струк-
турі особистості моральну свідомість варто визнати як безумовний і не потребуючий пояснення факт. Мо-
ральна свідомість не може бути виведена ні з яких причинно-наслідкових передумов, бо вона є чисте й 
найглибше відбиття в людині образу Божого. Природа моральної свідомості ідеальна. 

Емпірично людина стає носієм моральної свідомості в процесі взаємодії із соціально-культурним се-
редовищем. Хоча формування індивідуальної моральної свідомості обумовлене впливом факторів конкре-
тного соціального середовища, його природа є ідеальною, так само, як ідеальною є природа думки й при-
рода свідомості взагалі. Відомо, наприклад, загальновизнане в науці положення, що природа індивідуаль-
ної свідомості людини, незважаючи на свій зв‟язок з фізіологічною діяльністю мозку, є ідеальною: ні в самій 
свідомості, ні в його продуктах ця діяльність не виявляється. 

Моральна свідомість є частиною загальної свідомості особистості. Функція загальної свідомості по-
лягає в тому, що вона засвідчує особистість у дійсній дійсності її присутності в універсумі буття. Функція 
моральної свідомості полягає в тому, що вона виражає ставлення особистості до здійснюваного нею са-
мою процесів орієнтації, самовизначення й участі в загальному універсумі буття. 

Моральна свідомість відкриває перед людиною подвійну очевидність: реальність її власного, етично 
сприйманого «я» і реальність морального порядку в загальній структурі буття. За внутрішнім свідченням 
моральної свідомості, усе, що є в людині, у оточуючих її людях і в її стосунках з ними, - все це підлягає 
оцінці з погляду абсолютного блага й пов‟язаних з ним понять достоїнства й обов‟язку. У можливостях, що 
відкриваються для особистості, самовизначення й самоактуалізації поняття обов‟язку, гідності й блага є 
фундаментальними орієнтирами, які надає в її розпорядження моральна свідомість. 

Моральна свідомість є одним із найглибших і інтимних проявів особистості. Маючи моральну свідо-
мість і перебуваючи в її полоні, людина відкриває себе для самої себе й переживає себе у своїй власній 
оцінці. Особистість усвідомлює свою оригінальність і винятковість, оцінює себе в категоріях самооцінки й у 
цьому оцінному усвідомленні свого «я» переживає характер своєї самобутності в її позамежній і недосяж-
ній глибині. У ставленні до всієї навколишньої реальності буття, усвідомлюючи своє «я», виходить за свої 
власні межі й поширюється на весь відкритий їй феноменальний лик буття, не перетворюючи при цьому в 
себе навколишню реальність і в той же час не розчиняючись у ній, а лише етично осягаючи її з погляду 
ув‟язненого в ній блага й визначаючи до неї свій моральний потяг. Завдяки здатності моральної свідомості 
особистості апріорно й емпірично пізнавати етичний зміст усього, що її оточує, її існування можна охарак-
теризувати як буття, що стає екстенсивно розкритим, ціннісно орієнтованим й моральним. 

У структурі особистісного буття моральна свідомість посідає центральне й домінуюче становище. 
Вона містить у собі творче ставлення людини до життя, у якому творчо твориться й перетворюється сама 
людина, стаючи богоподібною особистістю. 

Найважливішими формами моральної свідомості є сором, совість, борг, обов‟язок, відповідальність і 
відплата. З них сором є елементарною формою моральної свідомості, совість є універсальною його фор-
мою, а борг, обов‟язок, відповідальність і відплата є високодиференційованими формами моральної сві-
домості. 

Васильцов С. А.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.держ.упр., доцент Рябко І. В. 

БОГОСЛОВСЬКО-ФІЛОСОФСЬКЕ ПОНЯТТЯ ПРО СВЯТИЙ ПЕРЕКАЗ 

Святий Переказ - це загальна форма збереження і поширення Церквою Божественного Одкровення. 
Буквально це грецьке слово означає спадкоємну передачу, наприклад, у спадщину, а також і сам механізм 
передачі від однієї людини до іншої. В Новому Завіті і в розумінні ранніх отців Церкви Святий Переказ - це 
безперервний ланцюг передач боговідкритої істини від одного покоління людей до іншого, причому почат-
кова ланка цього ланцюга виявляється, по словам Спасителя, в Богі. Цим Святий Переказ відрізняється 
від інших традицій культурних народів . Розрив з Святим Переказом - це не просто вихід з традицією Схід-
ної Церкви , а по суті, Відлучення від Бога. В книгах Нового Завіту слово «переказ» позначає не процес 
передачі певних знань, а також передання вчень: «... стійте й тримайтеся передань, яких ви навчились чи 
то словом, чи послання нашим» (2 Сол. 2, 15); «Славлю вас, браття, що ви все моє пам‟ятаєте, і тримайте 
переказ так, як я передав вам» (1 Кор. 11, 2). «О Тимофію бережи передання «(1 Тим. 6, 20) Джерелом 
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Переказу являеєтся Сам Бог. Господь Іісус Христос в Первосвященицькій молитві каже, Звертаючись до 
Свого Отця: «Слова, Які Ти дав мені, Я їм передав, і вони прийняли й зрозуміли правдиво» (Ін. 17, 8) .  

У дореволюційних підручниках догматичного богослов‟я Святе Письмо і Святий Переказ зазвичай 
протиставляються. Письмо розглядається як щось зовнішнє по відношенню до Переказу.Це пов‟язано з 
латинським впливом на православне богослов‟я яке почалося в період занепаду освіченості на Сході. Це 
схоластичний вплив в даному випадку проявляється в характерній для латинської думки тенденції кодифі-
кувати Переказ в історичних документах, пам‟ятках, інакше кажучи, розглядати Переказ можна як якусь 
суму інформації про Бога, в духовному житті, в той час, як для Східних отців Переказ - це завжди не стільки 
знання, скільки саме живий досвід богопізнання, досвід об‟ємного бачення боговідкритої істини.  

Святе Письмо може розумітися як деяке смислове ядро, а Переказ - як необхідна, але, все-таки, 
другорядне доповнення до Писання. Письмо і Переказ розглядаються як щось взаємодоповнююче, і, по-
друге, стверджується, що, і Писання, і Переказ окремо вміщують в себе не всю боговідкриту істину, а лише 
деяку її частину. Таке розуміння співвідношення Переказу і Писання не узгоджується зі святоотечеським 
розумінням. У сучасному православному богослов‟ї вираз «Святий Переказ» використовується в декількох 
значеннях, що відображають різні функції Священного Переказу в житті Церкви: 

1. Переказ як спосіб передачі боговідкритої істини. 
2. Переказ як джерело віровчення. Такий погляд на Святий Переказ є цілком виправданим, однак за 

умови що при цьому Переказ не протиставляється Писанням, Письмо і Переказ не розглядаються ізольо-
вано. У Святому Переказі Церкви всі догмати представлені в цілісності, в систематичному і повному вигля-
ді, чого немає в окремих книгах Писання. 

3. Переказ як свідчення вселенської Церкви в врученої їй Богом істини. Таке розуміння Священного 
Переказу практично збігається з поняттям Божественного Одкровення, під яким можна розуміти все хрис-
тиянське віровчення в його цілісності і повноті. Це свідчення вселенської Церкви є істинним, за висловом 
архиєп. Сильвестра (Малеванського), в Церкві «безперервно живе по своїй суті те ж релігійна свідомість, 
яке лежала в основі життя християн древньої Церкви, так само як не переривається і той дух віри, яким 
проникали вони і керувалися в розумінні істин віри». 

Карамишев Д. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.держ.упр., доцент Рябко І. В. 

БОГОСЛОВСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ЄВХАРИСТІЇ ЯК ТАЇНСТВА 

Євхаристія (грец. подяка) є Таїнство, у якому віруючому під виглядом хліба і вина викладається істин-
не Тіло і справжня Кров Господа нашого Ісуса Христа. Євхаристія – головне Таїнство Церкви, в ньому здійс-
нюється те, до чого покликаний християнин – єднання з Господом, Богоспілкування. Євхаристія є прилучення 
до любові Божої, адже любов виражається в жертві (Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе 
за друзів своїх. Ін.15:3), а Жертву за гріхи всіх людей приніс Сам Господь Ісус Христос.Здійснення Євхаристії 
становить основу головного Церковного богослужіння – Божественної Літургії. Євхаристією на Літургії знаме-
нуються всі церковні свята. Свв. батьки древньої Церкви не сумнівалися в тому, що євхаристійні хліб і вино 
після освячення стають істинним Тілом і справжньою Кров‟ю Господа Ісуса Христа. При цьому хліб і вино 
зберігають свій природний вигляд і зовнішні характеристики (смак, колір тощо), але це лише «невідповід-
ність» між зовнішнім виглядом і внутрішнім єством таїнства.Там, де св. Іоанн Златоуст говорить про присут-
ність Христа в Євхаристії Своєю Божественною природою,він називає звершувачем даної Євхаристії Самого 
Христа,єпископа ж або священика – тільки слугою Христа.У бесіді «зрадництво Іуди» св. Іоанн Златоуст гово-
рить:»Не людина втілює запропоноване в Тіло і Кров Христа, але Сам розп‟ятий за нас Христос. Представ-
ляючи Його образ, стоїть священик, вимовляє слова, а діє сила і благодать». В іншому місці він каже: «Хто 
створив їх на тій вечері, і нині здійснює їх. Ми займаємо місце служителів, а освячує і втілює дари Сам Хрис-
тос». Коли ж у богослов‟ї виступає на передній план людська природа Христа, Златоуст говорить: «Хіба ми не 
приносимо (жертву) кожен день? Приносимо, але ми здійснюємо спогад про смерть Його, і ця жертва одна, а 
не багато. Як одна, а не багато? Так, що вона принесена одного разу, подібно до тієї, яка була приносима в 
святій святих. Та була прообразом, і ця її образ. Ми постійно приносимо одного і того ж Агнця, а не одного, а 
іншого завтра, але завжди одного й того ж. Таким чином, ця жертва одна. Хоча вона приноситься в багатьох 
місцях, але хіба багато Христів? Ні, один Христос скрізь, і тут повний, і там повний, одне Тіло Його. І як при-
несений у багатьох місцях Він одне Тіло, а не багато тіл, так і жертва одна. Він наш Первосвященик, приніс 
жертву, що очищає нас. Це відбувається в спогад колишнього тоді: «це чиніть, – сказано, – на спомин про 
Мене» (Лк.22:19). Не іншу жертву, як тодішній Первосвященик, але ту ж ми приносимо постійно, або, краще 
сказати, здійснюємо спогад жертви».Отже, за вченням Златоуста, євхаристійна жертва, чинена всюди і що-
дня, залишається завжди одним і тим же, бо в жертву завжди приноситься один і той же Агнець Божий. Тому 
вона не є якоюсь новою жертвою.Зауважимо, що ці два богословських аспекти в розумінні змісту Євхаристії – 
як здійснюваної Самим Христом та чиненої Церквою – пізніше отримали відображення в молитві,яку свяще-
ник читає перед перенесенням на престол хліба і вина, приготованих для Євхаристії, де сказано: «Ти бо єси  
принося й і приноси мий, і приємля й, і раздава ємий». 

Цю ж мету причащання Святих Тайн Златоуст викладає у своїй анафорі словами: «Якоже бути при-
часниками під трезвіння душі, на відпущення гріхів, прилучення Святого Твого Духа, на виконання Царства 
Небеснаго, відвага єже до Тебе, не в суд чи в осудження»; а св. Василь Великий словами: «Нас же всіх, від 
єдиного хліба і чаші людей що причащаються, з‟єднай один до одного, в єдиного Духа Святого причастя: і 
жодного нас в суд або засудження сотвори причаститися святого Тіла і Духу Христа Твого: але так здобу-
демо милість і благодать з усіма святими, що від віку Тобі догоджають, праотцями, батьками, патріархами, 
пророками, апостолами, проповідниками, благовісниками, мучениками, сповідниками, учителями, і з уся-
ким духом праведним, що у вірі померли». 
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Кулініч А. С. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – старший викладач Покатаєва Т. О. 

ПАТРІОТИЗМ ТА АВАНТЮРИЗМ ДМИТРА ВИШНЕВЕЦЬКОГО 

Патріотизм, напевно, як і кожний прояв любові, прекрасний і викликає позитивні асоціації поки в 
справу не вступають політики та ідеологи. Вони використовують патріотизм як засіб і інструмент вирішення 
власних завдань. Наші нинішні політики не налаштовані відстоювати свою батьківщину як це робили великі 
гетьмани України. Часто порожні обіцянки не наповнені змістом. Жодного нинішнього депутата козаки і 
близько б не підпустили до гетманської булави. Часто впливом різних політичних подій людина з кращими 
намірами може допустити помилки, від чого не захищені і військові і політики, як наприклад князь Дмитро 
Вишневецький.  

Військовий і політичний діяч, легендарний козацький отаман, перший із достовірно відомих козаць-
ких гетьманів, представник старовинного українського князівського роду з волині, який походив від Гедимі-
новичів. Він відзначався особливою хоробрістю в боях з татарами та в походах козацького війська. 

Важливу роль у консолідації козацтва, формуванні його самосвідомості та утвердженні організацій-
ної і військової структури відіграла перша Запорозька січ. Вибір місця для побудови припав на територію 
пониззя і Дніпра. Тут за кам‟яними брилами, так званими порогами, височив неприступний острів Мала 
Хортиця. Він сподобався козакам високими скелястими берегами, які підходили для дислокації флоту. З 
цієї локації було дуже зручно виступати в походи з Дніпра в Чорне море. На острові Хортиця викопали гли-
бокі рови, насипали неприступні пагорби і приготували частину території під артилерію форпосту. Близько 
1552 року Вишневецький згуртував кілька сотень козаків для боротьби з татарами і збудував замок на ост-
рові Мала Хортиця, що став першим прототипом Запорозької січі. 

Байда з самого початку свого шляху завойовує довіру козаків своєю здатністю керувати і високим 
рівнем освіти. У 1556 році Д. Вишневецький взяв участь у поході московського війська на Крим, а у 1558 
вже офіційно вступив на службу до Івана Грозного, очолив новий похід і дійшов до самого перекопу. У на-
ступному році він діяв на чолі козацьких загонів у пониззі Дону, керував облогою Азова. 

Козакам сподобався вільний князь своєю хоробрістю і натурою справжнього авантюриста, вони го-
тові були йти з ним проти татар, і проти кого іншого. Повернувшись у 1561 році у литовське підданство і 
маючи далекосяжні плани здобути собі молдовський престол, Д. Вишневецький із запорожцями втрутився 
у міжусобну боротьбу молдавського боярства, але у 1563 році потрапив у полон і був виданий на розправу 
турецькому султанові. 

На жаль, через хиткий шлях князя та його помилки загубилася сама суть Козака, вільної людини, що 
всіма силами захищав свій край, свою Батьківщину. Ті, хто кров‟ю і потом відвойовували власну землю, 
стали захищати чужі території, сліпо слідувати за грошима, а не за покликом серця та душі. Дмитро пода-
рував козакам гарний початок, але подальший шлях їм належало знайти без князя Вишневецького. 

Таким чином: побудова Січі вчинок воїна, стратега та патріота. Захист та збільшення кордонів самої 
Січі гідно поваги, але помилки, котрі допустив Д. Вишневецький, привели його до втрати довіри козаків та 
їх підтримки. 

Маломан Є. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.психол.н., професор Зарицька В. В. 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ БРЕХЛИВОСТІ  
У РОЗРІЗІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПЛОЩИНИ 

У суспільному розвтку актуальним є питання брехливості як однієї з характерних рис особистості. 
Брехливість дуже складний психологічний феномен, який потребує грунтовного дослідження. Практичний 
досвід показує, що брехливіть є невідємною соціальною та психологічною складовою життєвого шляху лю-
дини в суспільних взаємовідносинах. 

У період вісімнадцятого століття питанню брехливості приділив увагу М. Вольтер, який розглядав 
брехливість за ради добра як навищу чесноту, яка повинна проявлятися на сміливому рівні. 

Відносно християнської моралі брехливість є негативною поведінкою людини, яка є не препустимою. 
За думкою С. Поварніна, брехливість необхідно розуміти як особливу форму поведінки, заснованої 

на приховуванні правдивої інформації з метою досягнення бажаних результатів та уникнення відповідаль-
ності. У результаті активного використання зазначеної поведінки, брехливість стає якістю особистості. 

За дослідженнями Ж. Дюпра з‟ясовано, що брехливість у розрізі соціального та психологічного аспе-
ктах – це словесний акт власного переконання та переконання оточуючих в своїх позитивних або негатив-
них якостях з метою отримання вигоди для себе. 

П. Екман вважає брехливість усвідомленими діями особистості щодо надання недостовірної інфор-
мації іншій особі з метою відстоювання своїх інтересів. 

Ю. Холоднй поділяє думку В. Знакова в тому, що брехливість це свідома дія людини в наданні спо-
творенних інформаційних даних для введення в оману оточуючих та зміни уявлення про себе як про осо-
битість. 

У психологічному словнику брехливість розглядається як індивідуальна та психологічна особливість, 
що проявляється в намисному перетворенні дійсності, представленні неправдивих фактичних даних та 
подій.  

У науковому конексті виокремлюють дві категорії брехливості – навмисна викликана потребою та 
брехливість природня. 
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Перша категорія характерна для людей екстравертів (Феномен барона Мюнхгаузена), друга – інтро-
вертів. 

Брехливість є одним із невід‟ємних інструментів соцадаптації та життєвого процесу людини, визна-
чає її емоційне та смислове навантаження.  

Разом з тим, брехливість має неодназначну оцінку, а саме більша частина суспільства характеризує 
брехливість як необхідність, яка спрямована на збереження соціально-психологічного стану та здоров‟я 
іншої особи. Інша частина суспільства вважає брехливість як захворювання, пов‟язане із соціально-
психологічним розладом. 

Сьогодні брехливість спостерігається як основний «учасник» суспільного простору. Це явище викли-
кає занепокоєння, так як суперечить етичним засадам існування та розвитку суспільства і стає проблемою 
суспільства. 

Проблему брехливості досліджують за різними галузями психології. З точки зору загальної психоло-
гії брехливість визнають як людську поведінку, в якій використовуються індивідуальні як фізичні так і пси-
хологічні механізми; вікова психологія зосереджує увагу на брехливості як детермінанті індивідуального 
розвитку, педагогічна психологія сконцентрована на брехливості як виховному процесі. 

Отже, брехливість – це соціально-психологічний стан людини, який обумовлюється ситуацією, мо-
тивами, станом здоров‟я та мірою розвинутості людини. Заслуговує уваги подальше вивчення структурної 
складової брехливості у розрізі статево-вікового та психологічного розвитку. 

Мартовод М. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.політ.н., професор Северинюк В. М. 

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ 

В Україні активізується процес утворення різноманітних громадських організацій. Серед них одне з 
провідних місць займають молодіжні громадські організації(МГО). Діяльність МГО є одним із засобів проти-
дії деградації патріотизму і громадянськості в суспільстві. Особливу роль у формуванні в молоді патріотич-
них почуттів, створенню активної громадянської позиції відіграють військово-патріотичні об‟єднання. 

Важливість дослідження ролі громадських молодіжних організацій у патріотичному вихованні сучасної мо-
лоді обумовлена, зокрема, активним залученням до державотворчих процесів на основі їх виховання в дусі відда-
ності Батьківщині, формування потреби і здатності працювати, творити, перемагати, створювати матеріальні і ду-
ховні блага як для себе, так і для людей. На жаль, останніми роками патріотична складова свідомості молоді дещо 
втратила свою вагу. ЗМІ часто порушують й підтримують теми, оплачені майстрами-маніпуляторами. Про відда-
ність Батьківщині, любов до рідного краю, готовність до захисту рідної землі говориться мало. 

Із закінченням періоду існування СРСР та монополії комуністичної ідеології, почали формуватися 
протилежні ідеї – егоцентризм, індивідуалізм, замість виховання молоді в умовах патріотизму – зневажли-
ве ставлення до історії та самої культури. У молодіжному середовищі склалася значна частина, котра не 
має інтересу до рідної країни, нації та мови. Сама українська влада слабко сприяла процесу відновлення 
культури, розвитку національної свідомості кожного громадянина. Подібні явища існують і зараз, що ви-
явилось у сепаратистських рухах у Криму та на Донбасі. 

Незважаючи на це все, на теренах України сформувалися МГО, котрі плекають в молоді любов до Батькі-
вщини, готують майбутні кадри, які з 2014 року стали на захисти прав та свобод, а потім і незалежності країни. 

У 2019 році, на виборах президента України команда майбутнього переможця поставила значний 
акцент на молодь. І саме через це до влади прийшли не гідні її люди – популісти, котрі уміло зіграли на 
почуттях та інтересах не готової до відповідального політичного вибору молоді. 

Такий результат підтверджує нагальну необхідність розвитку громадських організацій. Вони показа-
ли свою роль при підготовці молоді до боротьби за незалежність, а також своє значення у формуванні зрі-
лих та свідомих громадян своєї країни. Тож МГО мають змогу підвищити рівень освіченості народу, тим 
самим підвищуючи загальний рівень розвитку держави. Вони повинні прищеплювати любов до рідної краї-
ни, займатись просвітницькою роботою серед молоді, сприяти зростанню національної свідомості, шляхом 
проведення різноманітних лекцій, читацьких вечорів, а також вишкільно-оздоровчих таборів для всебічного 
розвитку особистості, задля того, щоб унеможливити використання майбутніх громадян у проєктах антиук-
раїнського, антидержавницького спрямування. 

Проте, навіть за наявності таких позитивних сторін, у МГО можуть бути й очевидні мінуси. Під «мас-
кою» патріотично налаштованих проукраїнських громадських організацій можуть створюватись і відкрито 
антидержавницькі об‟єднання, мета яких – скомпрометувати інші громадські організації, дестабілізувати 
громадський порядок, представляти інтереси ворога в Україні. 

Тому влада має моніторити та контролювати діяльність таких організацій і разом з цим сама повин-
на керуватись ідеями патріотизму, не бути диверсантом у власній державі. Адже МГО – це не просто гурт-
ки за інтересами, це об‟єднання, котрі і будуть формувати кістяк майбутньої нації, виховуватимуть людей, 
котрі будуватимуть країну через кілька років, вирішуватимуть її долю, мають боротися за її існування у всіх 
сферах життя українського суспільства. 

Москвичов Б. І. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.філос.н., доцент Курбатов О. Г. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ Й ПОЛІТОЛОГІЇ 

На сьогоднішній день суспільне життя представлене численними і взаємопов‟язаними сферами. 
Однак ще з давніх часів людина в тій чи іншій мірі була залучена до різного роду взаємин – економічних, 
соціальних, духовних, політичних. 
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На даний момент, кожен із даних напрямків вивчається відповідними суспільними науками. 
Не можна не погодитися, що, наприклад, у сучасних умовах розвитку демократичного суспільства в 

Україні, залученість її громадян у політичне життя посилюється. Безумовно, від того, наскільки політично 
освіченим є громадянин, член суспільства, настільки усвідомлено він визначає свою роль і місце в політиці, 
а від цього, у свою чергу, залежить успіх майбутнього країни.  

Саме тому така навчальна дисципліна, як «Політологія», й допомагає молодій людині самовизначи-
тися в політичному житті країни, адже у студентів формуються знання про теорію політики, закони й зако-
номірності політичного життя і вміння використовувати політологічні знання в майбутній професійній діяль-
ності. Адже не дарма політологія зародилася ще в Стародавній Греції і Римі, коли філософи шукали науко-
ві методи управління державою! 

До речі кажучи, управління політичним життям ніколи не обійшлося б без розумного мислення. І са-
ме та дисципліна, яка допомагає осмислити все, що вчиняється людиною – філософія. 

Філософія необхідна людині у кризових критичних ситуаціях, коли традиційні принципи і схеми мис-
лення й поведінки не спрацьовують, коли необхідний новий, узагальнюючий погляд на світ, що допомагає 
поглянути на звичні речі по-іншому, ширше, багатостороннє. 

Філософія – це поглиблене розуміння себе й навколишнього світу, а також можливість суспільства 
вчитися на помилках пращурів, ставати кращими й добиватися великих успіхів.  

Таким чином, доходимо висновку, що будь-які знання важливі, тому кожній людині завжди слід са-
морозвиватися, вбирати якомога більше інформації, застосовувати отримані знання, виходячи за рамки і 
змінюючи власний світогляд. Адже «Чим більше знаєш, тим цікавіше жити» (К. Г. Паустовський). Але треба 
пам‟ятати, що в останні десятиліття потік інформації зростає швидкими темпами, і тому важливо не розгу-
битися у цьому потоці, а систематизувати отримані знання, пропускаючи їх через себе, відбираючи корис-
не та відсіюючи зайве.  

І тут на допомогу й може прийти філософія, яка являє собою не суму знань, а їх «інтеграл». Філосо-
фія допомагає людині виробити власний світогляд, що, у свою чергу, сприяє виробленню критеріїв для 
критичного осмислення тієї чи іншої інформації. Крім того, філософи наголошують на тому, що будь-яке 
передання знань лише тоді має сенс, коли разом зі знанням передається шлях його первинного отриман-
ня. У цьому випадку людина отримує не просто зазубрені знання, а й їх глибоке розуміння. Головне ж, чо-
му вчить філософія про процес пізнання – це те, що воно тільки тоді є продуктивним, коли здійснюється у 
єдності з самопізнанням. 

Саме тому сучасному студенту й потрібно вивчати філософію, щоб у період глобалізації та діджита-
лізаціі справлятися з інформаційними перевантаженнями, подивитись «за фасад реальності», побачити те, 
чого не бачать інші. 

Мохова Ю. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Облєс І. І. 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ І СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РОБОТИ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ  
В НАПРЯМКУ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ 

Духовно-моральне виховання дітей та підлітків – це сфера, що лежить в основі розвитку і життєдія-
льності будь-якого суспільства. На жаль, останні роки суспільство, в якому ми живемо, неухильно дегра-
дує: руйнуються сімейні цінності, моральні устої, культурні традиції. І недільні школи на сьогодні – це чи не 
єдині провідники релігійно-морального, духовного виховання та освіти дітей, осередки, ще несуть добро, 
чистоту, високу моральну культуру, неминущі духовно-ціннісні орієнтири. Але діяльність недільних шкіл 
вкрай потребує інтенсифікації та систематизації, насамперед, у формуванні тієї методичної основи, яка 
допоможе педагогам вести грамотну покрокову роботу в напрямку духовно-морального виховання підрос-
таючого покоління. 

Перш за все, це питання підбору педагогічного складу, без якого взагалі неможлива елементарна 
робота недільної школи. Якщо ми хочемо виховати духовно-моральну особистість, то і сам педагог пови-
нен бути високо духовним, глибоко моральним, який прикладом свого доброчесного життя зможе запалити 
дитячі душі, вогник віри і благочестя, щоб у кожній душі дитини відобразився Христос. Це не можна зроби-
ти з примусу, тільки за бажанням дитячого серця – стати схожим на Того, Хто безпосередньо створив кра-
су світу.  

Існують різні підходи до організації роботи недільних шкіл в напрямку духовно-морального вихован-
ня. Але є стержневі принципи, які обов‟язково повинні враховуватися в роботі педагогів всіх недільних 
шкіл, незалежно від форми організації навчально-виховного процесу, а саме: 

 дати учням необхідний рівень богословських знань. Головним тут буде слово «необхідний». Ос-
новне, чому ми повинні приділити увагу в своїй роботі –допомогти дитині «співналаштувати» свою душу 
Божественному звучанню. Це «співналаштування» протягом усього життя буде скеровувати, вести до ве-
ликих висот духовного життя. Ще в давнину грецький письменник і історик Плутарх (45–127 рр.) писав: 
«Учень – це не посудина, яку треба наповнити, а факел, який потрібно запалити». Знання потрібні, але 
лише як засіб передати дитячій душі іскорку бажання духовно-морального життя; 

 допомогти дітям і підліткам у духовно-моральній орієнтації в проблемах сучасного світу, у влас-
ному духовному самовизначенні. Таким орієнтиром для православної людини служить Євангеліє. Потрібно 
познайомити дитину з закладеними в Євангелії духовними істинами та цінностями, показати їх глибоку 
моральність, велич не тільки в минулому, але й у сучасному світі, щоб зіставляючи їх з вимогами сучаснос-
ті, дитина навчилася самостійно приймати вірне рішення. Ті духовно-моральні цінності й орієнтири, які пе-
дагог (священик) вкладе в душу дитини, на все життя закарбуються на дитячих скрижалях серця; 
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 актуалізувати й систематизувати отримані знань. Діти та підлітки повинні не тільки оволодіти 
знаннями, але ще й вміти скористатися ними в конкретній ситуації. У цьому, в першу чергу, зобов‟язаний 
допомогти священик. 

Вся робота недільної школи повинна проводитися не заради формального проведення заняття, а ціліс-
но, систематично, не припиняючись навіть у важких, непередбачених ситуаціях (наприклад, коли суспільство 
змушене дотримуватися карантинних заходів із самоізоляції). Тоді педагогу і священику необхідно приділити 
особливу увагу пошуку нових форм роботи з дітьми та їх батьками. Потрібно не загубити ту духовну нитку, яка 
пов‟язує їх в єдиний організм, використовувати всі можливості, які є на даний момент, приділяючи увагу не сті-
льки накопиченню знань, скільки розвитку творчих здібностей, формуванню духовно-моральних якостей через 
бажання допомогти ближньому, пожертвувати своїм часом, відпочинком тощо. 

Робота недільних шкіл не може проводитися за шаблоном, оскільки головна мета – «підготувати» 
душу дитини до прийняття Господа, виховати бажання жити за духовно-моральними законами Божествен-
них істин. Недільна школа саме відрізняється від звичайної світської тим, що у ній виховується душа, яка 
настільки цінується Богом, що Господь Ісус Христос Свою душу поклав на Хресті за неї. Звідси і висока 
відповідальність педагогів недільних шкіл за ту роботу, яку вони проводять в напрямку духовно-
морального виховання дітей і підлітків і за той духовно-моральний образ, який вони несуть в собі. 

Немчинов О. А 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н. Борхович С. М. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОСМОГОНІЇ ЗОРОАСТРИЗМА І АВРААМІТСЬКИХ РЕЛІГІЙ  
ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК СУЧАСНИХ БОГОСЛОВСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Космогонія, (в перекладі з грецької, «народження світу») – наукова дисципліна, що вивчає похо-
дження і розвиток Всесвіту. Космогонічна концепція авраамітських релігій (юдаїзму, християнства, ісламу) 
зароджується на Близкому Сході в XV столітті до Р.Х. В юдаїзмі вперше в історії ідея створення світу єди-
ним Богом була поставлена в центр світогляду. Ця ідея різко контрастувала з світоглядною системою ото-
чуючих язичницьких народів. Основи юдейської космогонії в подальшому збереглися в християнстві, а піз-
ніше трансформувалися в ісламі.  

На самому початку біблійної розповіді Бог виступає як єдиний Творець і Будівельник Всесвіту; всі 
стадії (дні творіння) – суть акти Його творчої волі. Біблійна оповідь про створення світу носить конкретно 
образний характер і не містить закінченої богословської доктрини про «творіння з нічого». Це поняття впе-
рше зустрічається в другій книзі маккавеїв (2 Мак. 7:28), яка відноситься до II століття до Р.Х.  

Найважливішій, основоположний біблійний постулат – створення світу – можливий у алегоричному 
або буквальному розумінні. Алегорично розглядати день творіння як мегаперіод схильно багато вчених. 
Але це не єдина богословська проблема розуміння творіння Всесвіту авраамітських релігій. Біблія розпові-
дає про те, як «скінчив Бог дня сьомого працю Свою, яку Він вчинив. І відпочив Він у дні сьомім від усієї 
праці Своєї, яку був чинив». (Бут. 2:2) На цьому висновку у сьомий день тижня обов‟язково потрібно відк-
ласти всі справи і присвятити цей день для Богоспілкування (Вих. 20:8) Іслам напроти категорично відки-
дає саму думку про те, що всемогутній Аллах міг відпочивати. На думку мусульман, приписувати Аллаху 
властивість втомленості є блюзнірство. «Ми створили небеса, землю і те, що між ними, за шість днів, і Нас 
анітрохи не торкнулася втома». (Каф 59. 38)  

На території сучасного Близького Сходу монотеїстичні вірування існували також і за межами авраа-
мітської традиції. Про них Біблія свідчить коротко, без коментарів: таємничий Мелхіседек, священик Іофор. 
Крім того, що вони вірили в єдиного Бога, про вірування цих персонажів відомо майже нічого. Але поряд з 
Давньозаветною Церквою на близькому Сході співіснував монументальний монотеїстичний культ – зоро-
астризм. Основне розходження між авраамітським і зороастрийським монотеїзмом полягає в зороастрійсь-
кому дуалізмі. Тобто, якщо для юдеїв, християн і мусульман, походження Всесвіту є дією Бога–Творця, то 
для зороастрійців Всесвіт виникає як результат протидії добра і зла.  

Бог добра Ахура Мазда і його антипод Ангрі Майнью є близнюками і навіть більше ніж близнюками. 
Зрозуміло, що при таких віронавчальних розбіжностях про будь-яке зближення між зороастризмом і авра-
амістськими культами і мови бути не може. Але в Біблії є окремі свідоцтва такого здавалося б неймовірно-
го зближення. Яскравий приклад – перський цар Кір II Великий. Книга Єздри зберегла указ Кіра, виданий в 
Екбатазі в перий рік його вавилонського царювання в 538 році до Р.Х. У цьому указі юдеям дозволяється 
будувати Єрусалимський храм по запропонованим розмірам і повернути храмові судини, викрадені Наву-
ходоносором. (Єздр. 5:6) Але ще більше дивує відношення юдеїв до іновірця, зороастрійця Кіра. В книзі 
пророка Ісаї його називають помазанцем! «Так говорить Господь до Свого помазанця Кіра: Я міцно тримаю 
тебе за правицю, щоб перед обличчям твоїм повалити народи. І з стегон царів розв‟яжу пояси, щоб відчи-
нити двері перед тобою. А брами не будуть замикані» ( Іс. 45:1) Помазанець єврейською – «Машиах» 
(«Месія»), грецькою – Христос! І ще слід додати, що першими після пастухів, прийшли поклонитися ново-
народженому Богонемовляті зороастрійські священнослужителі, волхви. Тому порівняльний аналіз між 
цими дуже значними монотеїстичними культами, і в першу чергу порівняння їх космогонії - дуже важливий і 
необхідний напрямок сучасних релігіознавських, богословських та філософських досліджень.  

Осипов М. С. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.теол. Капустін І. С. 

БЕЗПЛІДДЯ В СЛУЖІННІ В ЦЕРКВІ 

Серед багатьох питань, котрі виникають в житті кожної віруючої людини, є два особливих. Ця особ-
ливість пов‟язана із вченням Святого Письма про перебування людини у вічності після її фізичної смерті. 
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Святе Письмо говорить на цю тему в багатьох книгах впродовж всієї біблійної історії, тому це вчення не 
може бути другорядним для віросповідання. Перше питання: «Чи точно я буду перебувати у вічності із Бо-
гом, буду спасенним Христом Спасителем?». Друге питання: «Ким я буду у вічності, яку нагороду у вічності 
я отримаю?», або інакше: «Чи є плід в моєму земному житті?».  

Святе Письмо, особливо тексти Нового Заповіту, відповідають на обидва ці питання. Ретельне дос-
лідження вчення текстів дають нам відповіді. Вони розвинуто прописані біблійним богослов‟ям та є осно-
вою протестантського віровчення. Сформулюємо саму сутність цих відповідей: 

1. Через те, що людина повністю та непоправно гріховна, вона не може жити в присутності святого 
Бога. 

2. Друга іпостась Божества, Божий син, втілився в людську природу і прожив життя на землі, помер 
на хресті та воскрес. Євангельське вчення розкриває сутність цих двох неймовірно важливих подій історії 
давньої Юдеї. Була принесена свята та невинна жертва з боку людства перед Богом за гріхи всього людс-
тва; відбувся акт відкуплення через пролиття дорогоцінної крові Христа; правосуддя Бога було повністю 
задовільнено цим актом викуплення. Тільки на основі значення подвига Ісуса Христа людина може мати 
вічність з Богом. Тому Євангельське вчення Нового Заповіту стверджує, що спасіння – це подарунок від 
Бога, бо все сутнісне в цих подіях відтворилося Самим Богом.  

3. Прийняття людиною цього Божого подарунка через щире покаяння та віру в Євангельське вчення 
дає спасіння цій людині. Фактично, повинно відбутися прийняття Ісуса Христа у власне життя та початися 
процес налагодження стосунків із Ним через духовний досвід молитви та читання Святого Письма. 

4. У Святому Письмі є вчення про духовний плід, котрий повинна мати будь-яка віруюча людина, 
якщо вона сповідує віру в Ісуса Христа. За визначенням богословів плід – це діяльність людини або навіть 
одна його дія, виконана на поклик Святого Духу.  

Але є тенденція серед віруючих людей в сучасній церкві – не мати ніякого плоду і вважати себе 
справжнім християнином. Ця тенденція призводить до певних наслідків: 

1. Відсутність слухняності. 
2. Відсутність проявів любові. 
3. Постійна зосередженість на собі.  
4. Створюється атмосфера авторитаризму.  
5. Боязнь, що повагу чи похвалу отримає хтось інший.  
6. Почуття небезпеки.  
В таких випадках підготовка справжніх учнів для Христа загублює свою актуальність. Через це гу-

биться розвиток церкви і створюється такий рівень духовного безпліддя, який ніколи не відтворює справж-
ніх послідовників, здатних ефективно поширювати євангельське вчення серед людей. 

Життя та служіння Богові християнина, при наявності плоду, має свої певні характеристики: 
1. Чеснота або моральна перевага, він є «світлом для світу» та «сіллю землі». 
2. Розважливість, добре знає Святе Письмо 
3. Покірність і чуйність, вміє слухати голос Духа Святого і виконувати своє покликання. 
4. Любов до людей, проявляє підтримку і співпрацю. 
5. Стійкість, вміння терпіти і проходити тяжкі часи з Богом, для виконання своєї місії на землі.  
6. Готовність мінятися ради спільної мети в своїй вірі у Христа.  
Практика церковного життя показує, що присутність духовних плодів в церкві має великий вплив на 

духовне життя людини, сприяє її спасінню і наближає до Бога. 

Осипов М. С. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.теол. Капустін І. С. 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОЯВ ДУХОВНИХ ДАРІВ В ХАРИЗМАТИЧНИХ ЦЕРКВАХ 

За останні десятиріччя у світовому християнстві було видано безліч книг, надруковано тисячі статей, 
проведено багато конференції та подібних зустрічей, які пропонують рецепти для утворення насиченого 
духовного життя, порівняного з тим життям, яке було характерним для церкви Реформації. Періодично 
християнська церква втрачала таку якість духовного життя та занадто довго жила, забувши Святого Духа – 
ініціатора такого життя. І зараз в сучасному церковному середовищі настав час для нового досвіду пере-
живання відносин із Духом Святим.  

Саме таке бажання віруючої людини не є чимось новим. В історії християнської церкві ми знаємо ба-
гато подій, пов‟язаних з такими бажаннями. Наприклад, у середні віки чернець Йоахим Флорський розвинув 
подібну ідею та проголосив наступне: «Вік Отця і Сина минає – настав час Духа!» Він почав навчати, що 
чути Голос Божий безпосередньо через натхнення Духа означає набагато більше, ніж чути його через Біб-
лію і Церкву, які створені людьми і є земними. Подібна позиція періодично виникала у церковному середо-
вищі і, навіть, торкнулася сучасної церкви. Сьогодні ми теж чуємо такі заяви, які представлені як пророчі 
докази духовного занепаду в сучасній Церкві та слугують закликом для Церкви підкоритися Духу Святому і 
відкритися Його харизматичним дарам. 

Сучасна церква не може не реагувати на такі заклики, оскільки вони надихають на добрі зміни у ду-
ховному житті. На жаль, є такі, що спрямовують людину на шлях розладу духовного життя через єретичні 
вчення. В деяких церковних громадах кількість людей, які прагнуть справжнього духовного життя, ставало 
кількісно багато, що створювало умови для виникнення духовних рухів. Останні стали настільки масовими, 
що притягнули у свої ряди мільйони прихильників. Наведемо приклади двох, найпоширени,х духовних ру-
хів в сучасній церкві. На початку XX ст. у 1906 році, в місті Лос-Анджелес почав свою тріумфальну проце-
сію рух п‟ятидесятниці, який потім поширився по всьому світові. У шістдесятих роках того ж ХХ ст. вже ха-
ризматичний рух приніс більш розвинену ідею використання духовних дарів до церкви – спочатку до про-
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тестантської , а потім до римо-католицької. За останні кілька років харизматичний рух також почав вступати 
в ортодоксальні реформаторські конфесій. Представники різних церков, з різних країн, щиро сповідуючи 
Реформовану віру, робили заяви про те, що необхідно бути більш відкритими до Духа Святого. Вчення цих 
рухів безумовно не має наміру змістити Христа з центру духовного життя християнина і замінити його Ду-
хом, однак, за цим відкривається віра в те, що більша відкритість до Духа Святого і його дарів є крайньою 
потребою в зціленні нерозвиненого духовного життя. Це стає достатньою основою для глибших роздумів 
про євангельські відносини з Духом Святим, які сполучають церкву і «харизматичні» (духовні) дари. 

Духовні дари даються людям для утворення церкви та служіння в ній. Часто говорить про них Апос-
тол Павло. Вчення про дари Духа Святого подається у Першому Листі до Коринтян з дванадцятого по чо-
тирнадцятий розділ, у Листі до Римлян у дванадцятому розділі та у Листі до Єфесян у четвертому розділі. 
Треба зазначити, що духовні дари не роблять саму людину більш цінною. Це дари, данні для служіння і не 
є досягненням людини. Центральною ідеєю дії духовних дарів є духовне будівництво церкви. Деякі прояви 
Духа, наприклад: Глосолалія (молитва дивовижними мовами) і деякі пророцтва вважаються дарами та 
знаменнями, які в основному слугують нашому особистому «переживанню», можна сказати самовідчуттю, і 
Павло протиставляє їм інші дари, котрі більше слугують для цілої громади церкви.  

Але, якщо вважати духовні дари єдиним інструментом збудови церкві та не помічати інші євангель-
ські інструменти для цієї праці, то можна захопитися надприродними явищами та втратити повноту єванге-
льського життя. Прикладом такого становища слугує Перший лист до Коринтян. Апостол Павло попере-
джає Коринтянську церкву та вчить тому, щоб кожна віруюча людина не вважала себе вищою за іншу тіль-
ки через те, що має більше духовних проявів. Коринтянська церква потребувала розумного погляду на 
євангельське вчення про церкву. Якщо уважніше вчитатися в тексти листів Апостола Павла, можна чітко 
побачити, що всі вони спрямовані тільки на збудову церкви, а якщо хтось прагне отримати дар як засіб 
особистого духовного досвіду, Апостол Павло використовує слова «зарозумілий» або «піднесений». З цієї 
причини він закликає у Першому Листі до Коринтян в четвертому розділі з шостого по сьомий вірш: «…не 
бути мудрішими за те, що написано, і не бути піднесеними один перед одним...»; «Що у вас є, що б ви не 
отримали»? Він, навіть, говорить про плотський недуховний розум, який робить пихатим таку людину! Не 
випадково в біблійному вченні використовується слово «харизма» де ми бачимо корінь «харіс», що озна-
чає, в першу чергу, «благодать». 

Основа реформаторського сповідання наступна: тільки віра, тільки благодать, тільки Писання, тільки 
Христос та слава тільки Богові. І якщо, прийнявши харизматичний спосіб мислення, втратити цей фунда-
мент, то ніколи не досягнути євангельської мети набути повноцінного духовного життя. 

Якщо ми помічаємо віруючих людей, котрі сповідують віру у Христа та залишаються «глухими» і 
«сліпими» до застережень Святого Духа, то це дає нам місію проповідувати про Дух Святий та Його ін-
струменти, без яких не можливо мати повноцінне духовне євангельське життя. 

В богослов‟ї є догматична, перевірена часом, заява: «Духовні дари знаходяться тільки там, де зна-
ють і признають єдине Ім‟я – Ісуса Христа, через яке нам належить спасіння та справжнє духовне життя». 
Є підстави критикувати духовний стан сучасної церкви, але ліки для духовної збудови церкви Христа по-
винні бути знайдені в Духі Святім та Його прояві через дію духовних дарів. 

Полякова Д. І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – старший викладач Покатаєва Т. О. 

ВІД ХРУЩОВСЬКОЇ «ВІДЛИГИ» ДО СЬОГОДЕННЯ: ПРОЦЕС РЕФОРМУВАННЯ  

Історія незалежної України супроводжувалась постійними реформами економічної, адміністративно-
територіальної, аграрної систем. Труднощі в ході реалізації цих реформ у значній мірі обумовлені політи-
кою керуючої влади, яка намагаючись змінити життя суспільства на краще, допускала помилки, що погір-
шувало становище громадян. Тому деякі історики проводять аналогії сучасних реформ України з рефор-
мами XIX–XX століть, що були незавершені або відзначалися політикою суб‟єктивізму. До таких реформ 
відносять і реформи Хрущова. Під час проведення яких, на жаль, існувало лише дві думки його та невірна. 
Тому в наш час актуальним є вивчення історичного досвіду, пов‟язаного з подібними реформаційними про-
цесами в нашій країні у минулому.  

Однією з перших реформ Хрущова була – адміністративно-територіальна реформа. Її сутність поля-
гала у створенні раднаргоспів, а завданням було виконувати плани підприємств, наглядати за їх виконан-
ням, розподіляти кадри й фондовану продукцію, керувати зв‟язками між підприємствами. Створення рад-
наргоспів спочатку дало позитивний ефект. Скоротилися бездумні зустрічні перевезення вантажів з одного 
кінця країни в інший, з‟явилися додаткові стимули розвитку для підприємств місцевого підпорядкування, 
зросла ініціатива на місцях. Реформа прискорила технічну реконструкцію багатьох підприємств. З іншого 
боку, реорганізація збила ритм виконання п‟ятирічних завдань. Щоб приховати ці збої, керівництво країни 
змінило п‟ятирічний термін виконання господарських планів і запровадило семирічний план. У ньому знач-
на увага відводилася подальшому піднесенню оборонної промисловості.  

При проведенні реформи децентралізації XXI століття. 12 червня 2020 року уряд також затвердив адмі-
ністративні центри і території 1470 громад. Дана реформа децентралізації дала поштовх до формування діє-
здатного та найбільш наближеного до громадянина інституту влади – місцевого самоврядування. Наявність 
достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є індикатором того, що територіальна громада має можливість надава-
ти більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям. Шляхом об‟єднання зменшується кількість сільсь-
ких і селищних рад. Не секрет, що меншою кількістю структур легше керувати і легше їх контролювати. Тож за-
декларована децентралізація влади насправді більше стала схожа на централізацію.  

Іншою важливою реформою Хрущова була – аграрна реформа, що збільшила виробництво зерно-
вих культур. Її сутністю було освоєння цілинних земель та вирощування кукурудзи. Завдяки освоєнню ці-
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лини, площа орних земель у країні зросла на 27%, збір зерна становив майже 104 млн т, але були й нега-
тивні наслідки, так як ерозія ґрунтів, яка призвела до зменшення врожайності зернових культур. Однак і 
кукурудза не дала очікуваних результатів. Партійна верхівка звинуватила селянство у недостатньо відда-
ній праці на колгоспних ланах і взяла курс на ліквідацію особистих присадибних господарств, обмеження 
кількості худоби.  

Аграрні реформи XX століття спрямовані на закріпленням права власності за кожним селянином, та 
сприяють урегулюванню норм податку. Наприклад у ніч з 30 на 31 березня 2020 року Верховна Рада в дру-
гому читанні ухвалила законопроект, який має відкрити в Україні ринок сільськогосподарської землі. згідно 
з остаточною версією документу, в перші три роки можна буде купувати не більше 100 гектарів в одні руки. 
І лише з 2024 року – до 10 тисяч гектарів. З 2021 до 2024 року право на купівлю землі буде тільки у фізич-
них осіб. Юридичним особам купувати землю сільськогосподарського призначення в цей період забороне-
но, вони зможуть купувати її лише з 2024 року. Основний аргумент за земельну реформу – користь для 
економіки. Українські родючі чорноземи – це не просто стереотип: за даними Національної академії аграр-
них наук України, на одного українця чи українку припадає 61 гектар чорнозему. Інша перевага – боротьба 
з корупцією, яка зараз існує на ринку. Поряд із цим виникають і недоліки. Перший недолік реформи –
українську землю можуть викупити іноземці. Інший недолік цієї реформи – кілька іноземних чи й українсь-
ких монополістів монополізують значну частину ринку землі.  

Та не зважаючи на це багато українців сподіваються, що дана реформа підвищіть рівень життя, до-
поможе захистити права агропідприємств та обмежить участь на ринку землі спекулянтів, а також розши-
рить можливість використання земельного банку для отримання кредитів. 

Попелешко В. Ф. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Облєс І. І. 

«МАЛА ЦЕРКВА» ЯК ФУНДАМЕНТ РОЗВИТКУ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ  

Світ, у якому ми живемо, і світ поза земним буттям створив для людини Бог Творець, відповідно до Його 
Задуму та Його Законів. Закони Божі сформульовані у формі Заповідей і передані людству для духовного удо-
сконалення. У Заповідях в лаконічній формі сфокусовано перелік людських обов‟язків перед Богом. Людина 
повинна чітко усвідомлювати, що всі ми перебуваємо в полі зору Божого кожної миті, і це є велике благодіяння 
та велика відповідальність, а любов Божа – це любов Батька, котрий любить дітей своїх і дає нам енергію, наді-
ляє талантами. Так і ми – діти Його, ділимося дарами Його з іншими людьми. Особливо це стосується тієї роди-
ни, яку бережуть батько й мати, дід і баба, виховуючи свої чада, роздають їм свою ласку, віру в добро і Божу 
справедливість, навчають працелюбності на принципах Заповідей Божих. 

Відтак, кожна дитина змалечку наповнює і збільшує власне земне діяння вчинками, які утверджують 
віру християнську, як особливу духовну коштовність, формує індивідуальну скарбничку, наповнює її вірою, 
надією та любов‟ю. А допомогою стає Дар Божий. 

Бог – на чолі людства, як творіння Свого. Чоловік і дружина його – рівноправні господарі, котрі зо-
бов‟язані відповідати та берегти здоров‟я й життя, як власне, так і членів родини, зобов‟язані наділити дітей 
якостями християнської людської моралі. Апостол Павло містично порівняв стосунки між чоловіком і дру-
жиною в родині як стосунки між Христом і Церквою. Отже, чоловікові належить любити дружину свою і від-
повідати за неї, як і Христос любить свою Церкву. Діти ж повинні шанувати батьків.  

Християнські цінності правдиві як природа. Викорінення або зневаження християнських цінностей і 
християнського розуміння любові та жертовності в родині, в наш час, іноді стає намаганням підмінити гу-
маністичними уявленнями про свободу, про толерантність та егоїзм. Ці явища скоріше свідчать про відсут-
ність знань і віри. 

Климент Олександрійський називає сім‟ю, як і Церкву, домом Господнім, а святитель Іоанн Зла-
тоуст називає сім‟ю «мала церква». Родинну церкву творять чоловік і дружина, що люблять одне од-
ного, об‟єднані шлюбом та прагненнями до Христа. Плодом їх любові й спільності стають діти, наро-
джені й виховані на православному вченні, яке постає однією з найважливіших устремлінь шлюбу. А 
Іоан Златоуст застерігав, що діти не випадковий набуток. Ми у відповіді за їх порятунок… недбання 
про дітей – найбільший серед усіх гріхів, бо він призводить до крайнього безчестя, тому нам немає 
спокути, якщо наші діти розбещені. Про те, що саме батьки відповідають за провини дітей своїх та їх 
лихе виховання, говорив і великомученик митрополит Київський Володимир. Преподобний Єфрем Си-
рин повчає, що блаженний, хто виховує дітей богоугодне, а святитель Тихін Задонський наголошує на 
особливому виховному обов‟язкові та підкреслює, що істинний батько не той, котрий народив, а  той, 
що гарно виховав і навчив.  

Родина, велика сім‟я – як родинна церква є єдиним організмом, у якому живуть і створюють щоден-
но, поступово свої стосунки на основах злагоди, законів любові. Досвід родинного спілкування між членами 
родини і ріднею навчає людину долати гріховний егоїзм та закладає основи здорової громадянської наста-
нови. Саме в сім‟ї відбувається засвоєння таких цінностей як батьки і батьківщина, укорінюється почуття 
любові до рідних, до малої і великої батьківщини, до родинних традицій, що складав народ віками на осно-
вах розуміння добра і любові.  

На жаль, впродовж 20–21 століть надзвичайно стрімко відбувається руйнування традиційних родин-
них конструкцій у стосунках між поколіннями. Принижується соціальна значущість материнства й батьківс-
тва у порівнянні з успішністю жінок і чоловіків на робочому місці. Все це призводить до того, що поява дітей 
у сім‟ї стає небажаною, стає перешкодою на шляху бізнесових чи кар‟єрних успіхів. Однак, роль сім‟ї в ста-
новленні особистості визначна і підмінити її не можуть жодні інші соціальні інституції. Руйнація сімейних 
зав‟язків неминуче породжує порушення нормального розвитку дітей та позначає окремий відбиток на все 
подальше життя людини. 
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Християнська Церква і християнська спільнота будучи свідком того, як історично формувалися хрис-
тиянські моральні надбання, виступає послідовним захисником традиційних, набутих за багато століть сус-
пільних, родинних цінностей, на яких виростала християнська культура. Саме потреба Церкви й суспільст-
ва збагачувати та постійно розвивати духовні цінності запускає в людині механізми власної участі у проце-
сах власного самовдосконалення, тобто сприяє розкриттю того духовного внутрішнього потенціалу, який 
називається Дар Божий, за образом Божим. Адже виховувати майбутнього сім‟янина і майбутніх батьків 
необхідно з малечку, подаючи власний приклад, в традиційній родині, де сповна розриваються природні 
ролі батька й матері.  

Поповський В. С. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.філос.н., доцент Курбатов О. Г. 

НАСЛІДКИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ: ГЛОБАЛЬНЕ БЕЗРОБІТТЯ  
ТА ГЕННА МОДИФІКАЦІЯ ЛЮДЕЙ? 

Колись давно кожній людині потрібно було полювати або займатися збиральництвом. Але люди лі-
ниві, й тому вони створюють інструменти, які роблять їхню роботу замість них. Від кіс до тракторів, так 
людство відійшло від «майже всім треба вирощувати їжу» до «майже нікому не треба вирощувати їжу». І, 
природно, ця тенденція належить не лише до агрикультури – люди створюють інструменти для того, щоб 
більш швидко та ефективно виконувати свою роботу в усіх галузях життя. До поточного часу автоматизація 
подібного роду не створювала дисбалансу у плані місць роботи. На кожну роботу, котра була усунена, 
з‟являлася нова робота, яка цю роботу й усунула – нікому не потрібні були б автомеханіки, якби машини не 
винайшли.  

Але останнім часом сучасні технології та методи автоматизації – штучний інтелект, автоматизова-
ний автотранспорт, універсальна робототехніка і так далі – створюють менше робочих місць, ніж усувають. 
Переважна більшість тих галузей працевлаштування, в яких нині влаштовано більше всього людей, існу-
вали в тому чи іншому вигляді 100 років тому. Майже всі ці роботи є легкими цілями для автоматизації, що 
з часом призведе до глобальної непрацевлаштованості величезної частини населення. Це не передбачен-
ня – це вже відбувається, просто у достатньо малій мірі, так що багато уваги на це ще не звернено. У те-
перішній час наше суспільство побудоване на тому, що більша частина населення повинна бути працев-
лаштована. Якщо в сім‟ї немає працюючої людини, сім‟я не зможе себе прогодувати. Що ж робити, коли не 
буде достатньо робочих місць?  

Крім штучного інтелекту, бурхливо розвивається також така галузь технологій, як біотехнології. 
Вже нині існують працюючі прототипи способів безпечної генної модифікації людей (CRISPR) та ней-
роінтерфейсів (Neuralink). CRISPR уже був успішно використаний у людях для лікування раніше неви-
лікуваних генетичних захворювань, таких, як непереносимість лактози та серповидно-клітинна хворо-
ба. CRISPR – це інструмент генної модифікації і, природно, він може бути використаний не тільки для 
лікування генетичних захворювань. З його допомогою можливо дозволити людині поглинати раніше 
неперетравлювані харчі, бачити поза видимим спектром, отримати неймовірну силу та витривалість і 
так далі. Природно, на даний момент такого ще немає, але у теорії це все можливо після достатнього 
обсягу досліджень.  

Хоча Neuralink і не дійшов до випробувань на людях, його ідейний попередник – Utah Array – уже 

досить давно використовується для лікування широкого спектра неврологічних захворювань. На даний 
момент усі ці технології використовуються лише у медицині, але в теорії вони усі можуть вийти за ці межі – 
замість того, щоб лікувати, вони можуть покращувати. Neuralink –це пристрій, схожий за призначенням на 

мишу або клавіатуру, тільки якщо для використання останніх треба користуватися руками, нейроінтерфейс 
пропускає все і з‟єднується напряму з мозком, що дає йому в рази більш високу пропускну здатність для 

передання інформації між комп‟ютером і людиною. Він також може бути й пристроєм виводу – наприклад, 
для підміни зору фільмом, або отримання почуттів на штучних кінцівках. Обидві ці технології мають потен-
ціал змінити людей, як ми їх знаємо. Але наскільки сильно може людська форма змінитися і при цьому все 

одно вважатися людиною? 
У цих тезах я представив дві теми, якими досить сильно цікавлюсь. Що стосується відповідей на ці 

питання, то в таких темах краще за все просто дати читачеві поживу для роздумів.  

Тимчишин О. Я. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Облєс І. І. 

АНТИСЕМІТИЗМ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЄВРОПИ:  
ПРИЧИНИ ТА МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ 

З моменту існування людства були різні конфлікти та непорозуміння, це призводило до ненависті, як 
між окремими людьми, так и меж цілими народами. Однією з поширених форм ненависті на сьогодні є ан-

тисемітизм – ненависть до єврейського народу. 
Енциклопедія сучасної України визначає антисемітизм як форму національної та релігійної нетер-

пимості у ставленні до євреїв; залежно від соціально-економічних, релігійних та політичних обставин варі-

юється від побутової антипатії до крайньої ненависті до них». 
Історія єврейсько-християнських відносин сягає І ст. нашої ери. У перші три століття євреї мали осо-

бливий статус в Римській імперії і їм було дозволено не поклонятися цезареві. Євреї все більше почали 
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відділяти себе від християн, цим самим ставлячи останніх під удар. На християн почалися масові гоніння 

під час правління таких імператорів, як Нерон (54–68 р.), Домініціан (81–96 р.), Траян (98–117 р.), Адріан 
(117–138 р.), Марк Аврелій (161–180 р.), Луцій Септимій Север (193–211 р.), Марк Клодій Пупієн Максим 
(164–238 р.), Децій (248–251 р.), Валеріан(253–260 р.), Авреліан (270–275 р.).  

З приходом до правління імператора Констянтина (306-337), християнство набуло статусу держав-
ної релігії, і все змінилося: почалася ненависть до євреїв, яких звинувачувати в розп‟яті Ісуса Христа. Це 
на віки визначило ставлення християн до євреїв і послужило відправною точкою для розповсюдження ан-
тисемітизму серед християнства, справжні причини якого частіше були далекими від суто релігійної сфери. 

Перші згадки появлення євреїв в Європі сягають ІІ ст. до н.е. – Греція, Македонія, Рим. В період з 
800 по 1100 роки в християнській Європі нараховувалось близько 1,5 мільйона євреїв, а в ХІХ ст. (до Дру-
гої світової війни) в Європі нараховувалось близько 9 мільйонів євреїв, з яких 6 мільйонів були вбиті під 
час Голокосту. Це стало апогеєм ненависті, що назрівала не одне століття, та мала катастрофічні наслідки. 

На сьогодні в Європі перебуває близько 2,4 мільйона євреїв, що складає 0,3% від усього населення 
сучасної християнської Європи. Прояв антисемітизму у деяких країнах, наприклад Франції, показує: якщо 
християни будуть мовчати, не почнуть діяти, то світ може очікувати повторна хвиля антисемітизму, подібна 
до Голокосту. При цьому, до основних причин ненависті до євреїв можна віднести саме такі: 

1) євреї отримали свою державу Ізраїль на стратегічно важливій території; 
2) особлива місія єврейського народу перед Другим приходом Христа на землю; 
3) успіх, впливовість та процвітання євреїв; 
4) зростання напруженості на Близькому Сході та розповсюдження ідеї екстремізму та тероризму в 

Європі. 
Як пише єврейський історик Соломон Лур‟є про причини антисемітизму: «Я безумовно примикаю до 

тієї групи учених, які, виходячи з одного того, що скрізь, де тільки не з‟являються євреї – спалахує антисе-
мітизм, – роблять висновок, що антисемітизм виник не внаслідок яких-небудь тимчасових або випадкових 
причин, а внаслідок тих або інших властивостей, характерних єврейському народу». 

Активно виступати проти антисемітизму, застосовуючи різні методи, християни почали після Голо-
косту, беручи за основу аналіз цього важкого історичного уроку. Активними методами протидії антисеміти-
зму на державному рівні, на сьогодні, може бути затвердження курсу лекційних занять за темою наслідків 
Голокосту; створення спільних зустрічуей спілкування християн та євреїв; утворення спільних ретратів, 
молитовних сніданків; впровадження спільних програм по розвитку духовної культурної спадщини серед 
дітей та молоді. Християни повинні зрозуміти, що початок існування людство бере від євреїв, тому при-
йшов час не мірятися силами та впливом, а спільно стати на захист цінностей сімейного інституту, які до-
поможуть виховати достойних та гідних громадян, адже держава починається із сім‟ї. 

Якщо сьогодні християни будуть мовчати, світова ненависть може не закінчитися лише антисеміти-
змом. Ненависть може привести до повного спустошення як нації, сім‟ї, так і кожного з нас. Ненависть – це 
не просто спустошення народу, а, в першу чергу, руйнація повноцінної особистості людини та повне зни-
щення її яке індивідууму. 

Хохлова М. С. 
Класичний приватний університет  
наук. кер. – старший викладач Покатаєва Т. О. 

БІЙ ПІД КРУТАМИ - ПАТРІОТИЧНА СТОРІНКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

Бій під Крутами є найвеличнішим громадянським актом добровільної самопожертви молоді в ім‟я 
незалежності України. 

Бій що відбувся 16 (29) або 17 (30) січня 1918 року біля залізничної станції Крути поблизу селища 
Крути та села Пам‟ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина. 

Він тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Ми-
хайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував 
близько чотирьох сотень вояків. 

В бою під Крутами оборонці української державності отримали переконливу військову перемогу, 
адже наступ ворога було зупинено і здійснено організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Ро-
сійсько-більшовицькі нападники втратили боєздатність на чотири дні. Агресор мусив підтягнути нові сили, 
відремонтувати підірвані й поруйновані мости та залізничні колії, і лише після цього продовжувати свій на-
ступ на Київ, не так залізничним шляхом, як на реквізованих селянських возах, запряжених кіньми, по роз-
моклій дорозі. Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Берестейський мирний договір, 
який врятував молоду українську державність. 

Це дозволяє нам характеризувати бій під Крутами як перемогу українців. Бо це справді була пере-
мога духу, висока жертовність в ім‟я торжества свободи нації, утвердження молодої Української держави. І 
заклик не лише словом, а й зброєю, власними грудьми захищати її. 

Війна, яку вели більшовики проти України, починаючи з грудня 1917-го, була, як зараз кажуть, гібри-
дною. Більшовики спочатку зробили спробу захопити владу в Україні порівняно мирним способом. В бага-
тьох містах з листопада 1917 року закладалися більшовицькі ревкоми, які мали політичним шляхом або 
шляхом повстання захопити владу. Тоді російська делегація від‟їхала у Харків, де провела альтернативний 
з‟їзд, проголосивши утворення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР). Це маріонеткове 
утворення повністю контролювалося з Москви, чим нагадує теперішні «ДНР» та «ЛНР». Уряд УСРР скла-
дався здебільшого не з українців за національністю, які не знали мови, не розуміли місцевих реалій і не 
мали підтримки суспільства. Втім, чи не єдиним завданням цього уряду було висунути ультиматум 
Центральній Раді, звинувативши її у буржуазності, а потім оголосити їй війну. Офіційно Росія з УНР не во-
ювала, діючи від імені харківського радянського уряду – так само, як зараз з Україною воюють начебто 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%80%27%D1%94_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«ЛНР» та «ДНР», а не Росія. Із Росії відбувалося постачання живої сили (балтійські матроси, червоногвар-
дійці, розпропаговані робітники), зброї та спорядження для армії радянської України. Крім того, більшовики 
створили ще низку маріонеткових анклавів, зокрема так звану «Донецько-Криворізьку радянську республі-
ку» та «Одеську радянську республіку». Так відбувалося формування єдиного російського фронту проти 
УНР. 

Така собі Новоросія. Саме так. У тій війні, яку веде Росія проти України зараз, Путіну багато вигаду-
вати не довелося. Він просто повторив ті самі прийоми, які виявилися успішними для Леніна – різниця у 
тому, що його проект виявився провальним. Ідеї «Новоросії» не підтримала абсолютна більшість населен-
ня Півдня та Сходу України. 

Сьогодні стало звичним порівняння українських «кіборгів» – захисників Донецького аеропорту – з ге-
роями Крут. Також проводять аналогію з Дебальцевским котлом. Аналогія з цими двома битвами, а також з 
обороною Донецького аеропорту є справедливою у тому сенсі, що українські вояки тримали позиції до 
останнього, не поступаючись у бою значно переважаючим силам ворога.  

Головна ж подібність і в тому, що і тоді Україну оберігала молодь, і зараз теж. Згадаємо, як почина-
лося творення українського війська у березні 2014 року – воно відбувалося «на ходу», і першими, хто від-
реагував на заклики держави ставати до лав, була молодь, зокрема та, яка перебувала в загонах самоо-
борони на Майдані, протестуючи проти злочинного режиму Януковича. 

Сучасним відображенням бою під Крутами є «Іловайський котел». Іловайський котел - бої за Іло-
вайськ, які точилися з 10 серпня 2014 року до 2 вересня 2014 року між українськими військовими та україн-
ськими добровольчими батальйонами, з одного боку, та проросійськими бойовиками за підтримки російсь-
кої армії - з іншого. Бойові дії за місто закінчились поразкою української сторони. Українські бійці опинилися 
в оточенні через зраду Росії, адже попри домовленості про коридор для відступу українських військ, вони 
були обстріляні російськими військами з важкого озброєння. Ці події можна навіть назвати зеркально відо-
браженими. А розрив у них100 років. Та це не зменшує показник патріотизму української молоді. 

Таким чином щирі патріоти 1918 року стали прикладом для сучасної молоді, бо й нині боротьба за 
свободу і територіальну цілісність країни не припиняється. Це важливо знати і пам‟ятати саме для того, 
щоб вшановувати пам‟ять всіх загиблих у тих страшних подіях та не забувати трагічні події українських 
юнаків під Крутами, які своєю кров‟ю окропили рідну землю в боротьбі за свободу України, залишиться в 
історії як символ нескореного духу народу, національної честі. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЦЕСАМИ  
У ВИЩІЙ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛАХ 

Андрейків І. 
Національний університет імені Івана Огієнка 

наук. кер. – к.психол.н., професор Дуткевич Т. В.  

СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Сучасні умови інноваційного розвитку системи освіти в Україні передбачають розширення прав ба-
тьків на вибір місця навчання своїх дітей, утворення громад та повʼязану із цим оптимізацію закладів освіти 
(як правило, їх укрупнення, створення базових (опорних) шкіл тощо). Також новий адміністративний поділ 
порушує усталену сітку більш-менш рівномірного територіального розташування закладів освіти, що іноді 
призводить до порушення відповідності між кількістю учнів та обсягом освітніх послуг, що їх може надати 
заклад освіти. Спостерігається дисбаланс у кадровому забезпеченні, коли педагогічних працівників не ви-
стачає, або на одне робоче місце претендує кілька осіб. Розвивається система приватних закладів освіти. 
Вище перелічені явища стають причинами зростання конкуренції між закладами освіти, а вирішення пи-
тання про їх існування залежить від рівня конкурентоспроможності педагогічних колективів. У таких умовах 
найпершим завданням більшості закладів освіти постає їх виживання, можливість існувати якомога довше 
(М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі) [3, с. 48]. 

Поняття конкурентоздатності розглядається в економічних дослідженнях [4] як зайняття лідерської 
позиції, суперництво, пріоритет, успішність. Психологи наголошують на якостях як окремих педагогів, так і 
їх колективу, що спроможні забезпечити конкурентоздатність. Аналіз низки досліджень (Л. М. Карамушка, 

О. А. Філь 1, Г. В. Ложкін 2 та ін.) дозволив нам виокремити наступні складові у структурі конкурентозда-
тності педагогічного колективу. 

До індивідуально-особистісних якостей відносимо стресостійкість, асертивність, життєстійкість, кон-
фліктологічну культуру, високу мотивацію професійних досягнень (амбіційність), креативність.  

До соціально-психологічних якостей нами зараховані ті чинники, що дають можливість педагогам 
працювати у єдиній команді над досягненням спільних цілей. До них належать: пoчуття спільності й прина-
лежності до колективу, відданість і надійність (лояльність), взаємна відповідальність, бажання працювати 
разом, товариськість, вміння взаємодіяти, допомагати і підтримувати один одного, здатність до співчуття, 
співпереживання і співдії, поєднання лідерських якостей зі здатністю працювати у команді.  

Нарешті, досвід педагогів у виконанні спільних справ призводить до формування командних якос-
тей, притаманних колективу загалом: це його згуртованість, організованість, готовність до інноваційних 
змін, позитивний соціально-психологічний клімат, розвинена організаційна культура, привабливий імідж і 
здатність презентувати свої досягнення, здатність захищати честь закладу освіти шляхом участі у конкур-
сах, змаганнях тощо.  

Отже, у структурі конкурентоспроможності педагогічного колективу ми вирізняємо індивідуально-
особистісні, соціально-психологічні якості, що притаманні педагогам, а також командні якості, що характе-
ризують колектив педагогів як єдине ціле.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ  
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

На межі XX–XXI століть вища освіта визнана одним із найбільш важливих і потужних ресурсів еко-
номічного і культурного зростання держав, високорентабельним виробництвом, що створює самий цінний і 
унікальний продукт – освіченого і професійно підготовленого фахівця. На цьому тлі підготовка педагогічних 
і науково-педагогічних кадрів, їх професійне вдосконалення стає умовою модернізації вищої освіти. Сього-
дні університети мають можливість цілеспрямовано готувати майбутніх викладачів вузів на базі магістерсь-
кої освітньої програми «Педагогіка вищої школи», спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки. 

Специфіка викладацької діяльності як різновиду педагогічної визначається актуальними потребами 
суспільства, на вимогу яких і заради задоволення яких вона здійснюється. Цілі сучасного освітнього проце-
су передбачають організацію, що сприяє формуванню суб‟єктної позиції тих, хто навчається, можливість 
самостійного вибору, індивідуального просування й самооцінки результату. Організація освітнього змісту 
таким чином дозволяє вирощувати мету в процесі взаємодії викладача й студента шляхом актуалізації її 
змісту й методів.  

Особливості діяльності людини в суспільстві, у якому взаємодіють безліч культур, традицій і нова-

цій, де відбувається постійна зміна життєвих ситуацій, нестабільність, непередбачуваність стає нормою 
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буття. За цих умов формування ідентичності, усвідомлення себе передбачає наявність в особистості особ-

ливої якості – толерантності, у якій інтегруються всі вияви ціннісних установок та орієнтацій. Сьогодні то-
лерантність як готовність і здатність людини жити і конструктивно діяти у різноманітному і мінливому світі 
розглядається стратегічною метою сучасної освіти. Для педагогів вона стає особливою якістю, якої вони 

набувають не завдяки накопиченню професійних знань, умінь і навичок, оволодіння певними компетенція-
ми, а власними зусиллями у виборі життєвих і професійних цінностей.  

Толерантність у дослідженні розглядається як певна професійна позиція педагога, що виявляє його 
ставлення до інших учасників педагогічного процесу, способи його відтворення у цілях і методах взаємодії. 
Ми визначаємо толерантність як важливу професійну якість викладача вищої школи, що передбачає ви-

ключення претензії на одноосібне володіння істиною, визнання за студентами права на власну думку, віль-
не існування і самовизначення. У межах професії викладача вищої школи толерантність виступає інтегра-
льною характеристикою, яка визначає спрямованість і принципи його взаємодії зі студентами, залученими 

до сфери його професійної діяльності, зумовлює їхній розвиток як суб‟єктів навчального процесу. Толеран-
тність у контексті взаємодії викладача вищого навчального закладу і студентів забезпечує можливість для 

кожного активне опанування різноманітних способів пізнавальної діяльності, вільний і відкритий доступ до 
нової інформації, її пошуку і обговорення. Способом реалізації толерантності у професійній діяльності ви-
кладача вищої школи є принципи, на яких він свідомо вибудовує взаємодію зі студентами в процесі їх на-

вчання, та технології, які він обирає для реалізації цих принципів.  
Підставою для визначення педагогічних умов формування у магістрантів як майбутніх викладачів 

вищої школи професійної толерантності є методологічний принцип саморегуляції. Розглянутий з позиції 

участі самосвідомості у створенні «Я-концепції», регулювання діяльності і поведінки особистості, цей прин-
цип став психологічним підґрунтям наступних педагогічних умов формування у майбутніх викладачів вищої 

школи професійної толерантності: набуття досвіду самовизначення відносно цілей, змісту і способів ви-
кладацької діяльності; створення фонду навичок полісуб‟єктного і діалогічного спілкування у процесі на-
вчання; рефлексія педагогічної діяльності. 

Боляк К. В. 
КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

наук. кер. – д.соц.ком., доцент Бессараб А. О.  

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ II РІВНЯ 

Діагностика естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ II рівня проводилась на 

базі дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Хортицький» Запорізької міської ради. В 
дослідженні взяли участь 11 дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ II рівня. 

Діагностику проведено за такими показниками та критеріями естетичного сприйняття дітей старшого 
дошкільного віку: 

Показник: емоційна чуйність при сприйнятті естетичного об‟єкта або ситуації. Для виявлення рівня 

сформованості даного показника були виділено критерії: прояв емоційного відгуку в процесі взаємодії з 
мистецтвом; різноманітність емоційної виразності (жести, міміка, рухи тіла (емоційність, мовлення); адек-
ватність емоційного відгуку. 

Показник: «чутливість до гармонії». Для виявлення рівня були виділені критерії: здатність сприй-
мати неповторний чуттєвий образ речей: колір, рух, звучання; здатність помічати (виділяти, відзначати) 

унікальність їх (колір, рух, звучання) поєднання; здатність встановлювати взаємозв‟язок між формою і зміс-
том, бачити за зовнішньою формою внутрішній зміст. 

Показник: спрямованість на перетворення вражень в виразні образи. Для виявлення рівня були 

виділені критерії: здатність передбачати майбутній художній образ; активність художньо-творчої діяльності; 
здатність знаходити адекватні засоби (кольорову, мовну, звукову, пластичну форму, фактури, ритми, темб-
ри тощо), які дозволяють «проявити» і втілити враження у виразні образи. 

Показник: естетичні судження. Для виявлення рівня були виділені критерії: висловлювати різними 
способами (епітети і образні порівняння) своє ставлення до сприйняття творів мистецтва; мотивувати ви-

бір того чи іншого твору різних видів мистецтва [1]. 
Кожен показник має рівневу шкалу, яка розподілена по балах: високий – 3 бали, середній – 2 бали, 

низький – 0–1 бал. 

Діагностичне завдання № 1: виявлення рівня проявів емоційної чуйності А. Г. Гогоберидзе, 
В. А. Деркунський. Мета: визначити рівень розвитку показника «емоційна чуйність». Методика проведен-
ня: Дітям пропонується для прослуховування «Пісня жайворонка» з «Дитячого альбому». У процесі педаго-

гічного спостереження фіксуються прояв емоційного відгуку; різноманітність емоційної виразності; адекват-
ність емоційного відгуку. 

Діагностичне завдання № 2: методика І. В. Груздова. Мета: визначити рівень розвитку показника 
«чутливість до гармонії». Методика проведення: Дітям пропонується в процесі прослуховування музичного 
твору «Камаринская» (енергійна, весела, швидка), «Хвороба ляльки» (мінорна, тиха, плавна) вибрати кар-

тку саме того кольори (червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, чорний, ко-
ричневий), яким би вони намалювали цю мелодію. За допомогою введення колірної символіки перевіря-
ється здатність дитини сприймати неповторний чуттєвий вигляд двох різнохарактерних (принцип контрас-

ту) мелодій; здатність бачити за зовнішньою формою внутрішній зміст. 
Діагностичне завдання № 3. «Водоспад» Л. В. Ясинських. Мета: визначити рівень розвитку показ-

ника спрямованість на перетворення вражень в виразні образи. досить ефективним у вивченні спрямова-
ності на перетворення вражень в виразні образи є вправа «Водоспад». Яскраве, хвилююче, енергійне на-
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стрій вірша Р. Сауті «Лодорскій водоспад» (Додаток 1) Можна попросити у дітей втілити, «проявити» власні 

враження в образах, використовуючи різноманітні засоби (Колір, слово, звук, рух, фактура, тембр тощо). 
Методика проведення: Дітям читається вірш і пропонується висловити своє враження в різних видах мис-
тецтв діяльності, використовуючи колір, звук, рух. 

Діагностичне завдання № 4: «Вивчення естетичного сприйняття картини «(І. Ликова). Мета: визна-
чити рівень розвитку показника «естетичні судження», під якими ми розуміємо висловлювання власної ду-

мки про твори, вміння в словах висловити естетичне враження. Методика проведення: були представлені 
репродукції картин формату А4 на вибір дітям: «Царівна-Лебідь» М. А. Врубеля, «Оленка» 
В. М. Васнецова, «Богатирі» В. М. Васнецова, «Іван-Царевич і сірий вовк» В. М. Васнецова. Діти повинні 

були розповісти про картину: сюжет, настрій, кольори. 
За результатами проведеного дослідження необхідно звернути увагу на дітей, що мають низький рі-

вень розвитку естетичного сприйняття, – 5 вихованців (46%). Ці діти у творі мистецтва бачать лише змісто-

ву сторону, вони можуть описати сприйняте, а суб‟єктивна оцінка сприйнятого важко формується. Вони 
неадекватно виявляють свій емоційний стан щодо твору мистецтва; практично не здатні цілісно сприймати 

його. У них слабо виявляється або цілком відсутня здатність сприймати неповторний чуттєвий вигляд ре-
чей: колір, рух, звучання; унікальність їх поєднання. Ці діти, як правило, не бачать за зовнішньою формою 
внутрішній зміст і зазнають значні утруднення в передачі своє бачення цього образу. Діти з низьким рівнем 

розвитку естетичного сприйняття насилу втілюють і проявляють власні враження. Вони не зацікавлені в 
тому, щоб виразити різними способами своє ставлення до різних видів мистецтва. 

Список використаних джерел 

1. Ясинских Л. В. Педагогические условия развития эстетического восприятия детей старшего до-
школьного возраста в художественно-творческой деятельности. URL: https://science-education.ru/ru/article/-

view?id=20597 (дата обращения: 12.09.2020). 

Братчикова Н. А. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.пед.н., доцент Дяченко М. Д. 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

УЧНІВ ЗАСОБАМИ ПІСЕННОЇ МУЗИКИ 

Естетичне виховання – невід‟ємний складник виховного процесу, спрямований на формування зда-
тності сприймати й перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини, правиль-

но розуміти прекрасне в мистецтві та дійсності, проявляти здатність до творчого самовиявлення. Методо-
логічною засадою естетичного виховання є етика; в процесі естетичного виховання формуються: естетич-

на культура (здатність відчувати красу позитивного вчинку, поезію творчої праці тощо); естетична свідо-
мість (художньо-емоційне освоєння дійсності через естетичні почуття, переживання, оцінки, смаки, ідеали 
тощо) та поведінка молодших школярів; естетичні почуття (насолоди, які відчуває людина, сприймаючи 

прекрасне в дійсності й у творах мистецтва); естетичний смак (здатність людини правильно оцінювати пре-
красне, відокремлювати справді прекрасне від неестетичного). Естетичне виховання допомагає розвиткові 
аналітичного мислення учнів, збагачує їхній емоційний світ, поглиблює інтереси й смаки, помітно підвищує 

успішність. 
У Національній державній комплексній програмі естетичного виховання стверджується, що естетичні 

начала «пронизують усе життя людини, її працю, побут, відносини з людським оточенням. Естетичне вихо-
вання впливає на людину різноманітно, різнобічно збагачує її духовний світ і вдосконалює її діяльність. 
Воно сприяє формуванню творчих здібностей особистості» [1, с. 30].  

Найважливіші здібності – це краса душі, чистота серця й талант любові. По-справжньому розкрива-
тися й розцвітати всі інші таланти можуть тільки на їхній основі. 

У контексті естетичного виховання учнів засобами пісенної музики варто наголосити на тому, що пе-

дагог повинен мати уявлення, як і за яких обставин у дітей виникають естетичні почуття, потреба у музич-
но-естетичній діяльності. З огляду на це визначальним кроком організації музично-естетичної діяльності 

має стати вивчення естетичного середовища розвитку дитини. 
Як зауважує М. Черніка, роботу слід розпочинати з виявлення музичної атмосфери у сім‟ї. Загально-

відомо, що значна роль у процесі спілкування з музикою, перегляду та прослуховування музичних програм 

належить дорослим. Вони не завжди орієнтують дітей на сприйняття музики, яка відповідає їхньому віку і є 
доступною для осмислення. Тому музична культура сім‟ї – важливий та об‟єктивний чинник музично-
естетичного розвитку, що сприяє процесу художньої комунікації [2, с. 236]. 

Пісенна музика мають значні можливості для розвитку духовності, загальної та естетичної культури 
учнів, так як музика в силу своєї специфічної особливості й неповторності, шляхом цілеспрямованого й 

систематичного впливу облагороджує людину, робить його сприйнятливим, чуйним, добрим, допомагає 
формуванню світогляду, моральних якостей, духовної культури. Адже значення музики виходить далеко за 
межі мистецтва, оскільки саме музика є могутнім засобом формування духовного світу дитячої особистості. 

Отже, моделювання процесу естетичного виховання учнів має бути спрямованим на збагачення їх-
нього досвіду позитивного сприйняття життя й навколишнього світу в усій його красі. 
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ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЦЕСАМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Перспективний коучинговий підхід допомагає створити в освітній організації, в тому числі закладах 
вищої освіти, атмосферу, сприятливу для розкриття особистісного потенціалу людей: відкриття в собі но-
вих можливостей для зростання та самореалізації, постановки та прояснення власних цілей, самостійного 
вироблення стратегій їх реалізації. 

Термін коучинг (coaching) прийшов з англійської мови, де він відповідав процесу підготовки студента 
до сесії (в буквальному перекладі означає «тренування», а коучер – відповідно, тренер). В системі навчан-
ня Оксвордского університету коучем (coach) іменували людей, які допомагали готуватися до іспитів. Важ-
ливо, що не навчає, а тільки допомагає готуватися до здачі. 

Існує багато визначень коучингу. Це й тренінг особистої самореалізації, де тренер в формі бесіди 
веде клієнта до бажаних цілей, й система реалізації соціального та творчого потенціалу всіх учасників на-
вчання. В цілому коучинг завжди створює умови для всебічного вдосконалення особистості людини. 

Методологічні підходи до використання коучингу в системі освіти передбачають впровадження коу-
чингового підходу в освітній процес (навчальні заняття, поза аудиторні заходи, проєкти) проходить за до-
помогою зміни принципів педагогічної взаємодії. Це дозволяє створити професійні стандарти та вимоги 
навчання, що враховують професійних компетенцій коуча. 

Таким чином, сьогодні основою професійних навичок є наступні: 

 компетентність у сфері особистих якостей (вміння бачити сильні сторони та перспективи розвит-
ку кожного учня, вміння створити довірчі відносини, вміння організувати діяльність на досягнення резуль-
татів, здатність зберігати самовладання в ситуаціях з високим емоційним рівнем стресу, розвивати почуття 
професіоналізму та індивідуальності); 

 компетентність у постановці навчальних цілей та завдань (здатність залучати учнів в постановку 
цілей та завдань навчання, створення бачення найкращого результату навчання та шляхів його досягнення); 

 компетентність у сфері мотивації (вміння створити умови для успіху кожного учня, вміння активі-
зувати творчі можливості, заохочувати вихід за рамки вимог програми, надавати можливості для постанов-
ки та рішення проблем, пов‟язані з високим ступенем свободи й відповідальності за створення умов для 
розширення горизонтів знань); 

 компетентність в організації навчального процесу (враховувати та прислухатися до думки учнів), 
при прийнятті педагогічних рішень враховувати думку колег, вміння встановлювати відносини співпраці з 
учнями та колегами й наділяти їх позитивними емоціями та почуттями, сприяти роз‟ясненню вчення особи-
стісного сенсу з використанням інструментів коучингу, надавати психологічну та педагогічну підтримку на-
вчального процесу через коучинговий підхід, створювати та змінювати можливості для навчання, поєдную-
чи методи педагогічної оцінки та самооцінки учня; 

 компетентність у галузі управління інформацією в ході навчально-виховного процесу (володіє 
сучасними методами особистісно-орієнтованого навчання, використовує коучингові інструменти для досяг-
нення бажаних результатів: особисті, міждисциплінарні, тематичні). 

Дослідження впровадження коучингу в навчання, показує що викладач-коуч дотримується визна-
чення Міжнародної Федерації коучів (ICF), яке визнає особистий та професійний досвід учня й відноситься 
до кожного учня як до коштовного творчого ресурсу та цілісної особистості.  

Таким чином, створення коучинг-середовища в освітній організації дозволяє працювати з педагога-
ми в форматі практико-орієнтованого підходу, апелюючи до власного досвіду, створювати нові, більш ефе-
ктивні моделі педагогічної взаємодії через використання творчого потенціалу. 

Вавілова О. В. 
Класичний приватний університет 
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ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ПЕДАГОГА ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Професійному саморозвитку як інструменту забезпечення не тільки адаптації, а й успішного функці-
онування професіонала в умовах постійно мінливого освітнього простору відводиться особливе місце, 
оскільки завдяки професійному саморозвитку кристалізуються самостійна творчість, інноваційне мислення, 
рефлексивна діяльність, прогнозування і проектування власного професійно-особистісного освіти і розвит-
ку, формування індивідуального творчого обличчя педагога. Професійно-особистісне саморозвиток педа-
гога передбачає комплексне і варіативної використання всієї сукупності теоретичних знань і практичних 
умінь, адекватну самооцінку, вміння розуміти суть виникаючих насущних проблем і осмислювати шляхи їх 
вирішення, здатність до рефлексії, націленість на постійне самовдосконалення. 

Важливим для нашого дослідження є розуміння того, що процес професійного розвитку вчителя по-
будований на принципах самодіяльності, самоорганізації і саморозвитку. 

Принцип самодіяльності визначає мотиваційну сторону організації та ходу процесу професійного 
розвитку, що передбачає виявлення суб‟єктної позиції, свободу в творчому досягненні прийнятих цілей 
своєї професійної діяльності, розвитку професійних компетенцій 

Принцип самоорганізації визначає операційно-діяльнісної бік професійного розвитку, пов‟язану з 
оволодінням способами самоконтролю за рівнем сформованості своїх професійних компетенцій. 

Принцип саморозвитку насамперед передбачає чітко виражену потребу особистості в самозміні, що 
детермінує здатність особистості перетворювати власну життєдіяльність в предмет практичного перетво-
рення, що приводить до вищої форми життєдіяльності особистості -творчої самореалізації. Потреба в роз-
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витку себе як особистості обумовлює в подальшому продуктивне професійне становлення. Це дозволяє 
зробити висновок про тісному взаємозв‟язку особистісного і професійного розвитку. Особистісний розвиток 
є фактором, який ініціює професійне становлення вчителя. 

Важливим, на наш погляд, є також теза вчених про фактори та умови сприяння особистісному та 
професійному розвитку, з якого випливає висновок про роль вузівської підготовки в процесі розвитку, оскі-
льки це пов‟язано з предметом нашого наукового інтересу. В процесі університетської підготовки відбува-
ється професійне навчання, що є основою цілеспрямованого і безперервного навчання. Разом з тим акти-
візується і саморозвиток, яке виступає джерелом активності в процесі виконання професійної діяльності. 

Процес професійно-особистісного розвитку, як вважають вчені, проходить кілька стадій, фунда-
мент цього руху закладається на етапі вузівської підготовки і визначається сукупністю зовнішніх і вну-
трішніх факторів (І. Бех, І. Зязюн, Н. Ничкало, А. Фонарьов). При цьому до зовнішніх чинників, який 
ініціює професійне становлення на етапі навчання у ЗВО, крім економічних умов, відносять зміст і те-
хнології формування професійної компетентності, що стимулюють розвиток особистості майбутнього 
професіонала. На наступних стадіях рушійними силами виступають внутрішні суперечності особистос-
ті фахівця. Однак, як справедливо зазначають вчені, для цього необхідно пробудити відповідну моти-
вацію, прагнення до саморозвитку. 

Здатність до саморозвитку розглядається нами як невід‟ємна частина і найважливіша умова проце-
су професійного становлення. Потреба в саморозвитку – основоположна складова зрілої особистості, під-
готовленої до професійної діяльності на рівні сучасних вимог суспільства. 

Васильєва А. П. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.пед.н., доцент Сущенко Л. О. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ  
В ПРАКТИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЗСО 

Менеджмент ризиків як складова управління загальноосвітнім навчальним закладом – новий та не-
вивчений напрям.  

Беручи до уваги те, що українська школа набирає все більшої автономії, посилюється віцдповідаль-
ність школи перед суспільством за якість овіти, альтернативою державного контролю за діяльністю школи 
стане громадмько-державна система забезпечення якості освіти, загострюється потреба у впровадження 
системи менеджменту ризиків до діяльності української школи. У контексті дослідження слід зазначити, що 
ризики, які виникають у діяльності загальоосвітнього навчального закладу тісно пов‟язані між собою. На-
приклад, репутаційний ризик тісно пов‟язаний з кадровим та фінансовим, оскільки імідж закладу найчасті-
ше створюють його працівники та якість їх роботи, та матеріально-технічне забезпечення, яке напряму 
залежить від фінансового стану навчального закладу [2, с. 175]. Неналежний рівень якості освітніх послуг 
також може бути результатом фінансового, кадрового, репутаційного ризиків, наслідки яких – знаиження 
конкурентоздатності загальноосвітнього навчального закладу. 

«Визначити ступінь ризику дуже важливо, оскільки залежно від нього в альтернативних стратегіях 
менеджери приймають варіант рішення (стратегію) з дещо меншою економічною ефективністю (нормою 
прибутку, доходу) чи економічним ефектом, але з більшими шансами на своєчасну та успішну (надійну) 
реалізацію прийнятого варіанта (стратегії) або навпаки: з більшим ступенем ризику, але з імовірно вищим 
економічним ефектом» [1]. 

Опираючись на роботи науковців, які досліджують ризик-менеджмент в системі освіти, можна виді-
лити наступні особливості його розвитку:  

 необізнаність керівництва школи про менеджмент ризиків, культуру ризику, дій стосовно того, як 
усунути або мінімізувати наслідки ризиків; 

 нерозвинена інфраструктура менеджменту ризиків в системі освіти України; 

 відсутність методичних рекомендацій щодо запровадження ризик-менеджменту до системи 
управління навчальним закладом; 

 відсутність мотивації впровадження ризик-менеджменту. 
Цінність для нашого дослідження становлять рекомендації Т. І. Клочкової [2, с.183] щодо механізму 

впровадження менеджменту ризиків у систему української освіти: 

 розробка послідовності кроків впровадження менеджменту ризиків у діяльність закладу освіти; 

 застосування планів як інструменту врахування ризиків та визначення дій; 

 орган управління ризиками (доцільно при відділі освіти) з певними функціональними обов‟язками 
та необхідним матеріальним, фінансовим, трудовими та інформаційними ресурсами; 

 співпраця з спеціалістами з ризик-менеджменту вищих навчальних закладів; 
Працівники відділу менеджменту-ризиків виконуватимуть наступні функції: 

 прогнозувати стан розвитку об‟єкта менеджменту на основі наявних тенденцій; 

 розробка методичних рекомендацій щодо організації та функціонування системи ризик-
менеджменту; 

 формувати організаційну структуру роботи керівника з врахуванням концепцій менеджменту ри-
зиків при управлінні загальноосвітнім начальним закладом;  

 контролювати узгодженість роботи всіх учасників ризик-менеджменту; 

 мотивувати керівників навчальних закладів впроваджувати в свою роботу концепції ризик-
менеджменту; 

 здійснювати контроль виконання завдань в учбових закладах та коригувати відхилення від намі-
чених результатів. 
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ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ТА КОНТРОЛЮ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ  
У МАЙБУТНІХ БАКЛАВРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 017 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ» 

Забезпечення педагогічних умов формування підприємницької культури майбутніх бакалаврів з фі-
зичної культури і спорту містить в собі обов‟язкове контролююче завдання, або низка завдань, що дадуть 
змогу суб‟єктам педагогічного процесу впевнитися в досягненні важливої мети навчання. З цих причин 
аналіз варіантів використання взаємодоповнюючих методик контролю, орієнтованих на оцінювання підпри-
ємницьких якостей здобувачів освіти постає одним з механізмів оцінки педагогічного процесу.  

Оцінювання результатів навчання, пов‟язаних із підприємницькою культурою, має бути комплекс-
ним, що передбачає використання декількох методик, які доповнюють одна одну. При цьому використані 
методики мають бути співвіднесеними із критеріями та показниками підприємницької культури майбутніх 
бакалаврів фізичної культури і спорту, зокрема в економічному, соціальному, психологічному, етичному, 
педагогічному, управлінському та інформаційно-комунікаційному аспектах. 

Серед наявних способів оцінювання придатності до підприємницької діяльності доцільно зосередити 
увагу на тестуванні знань, оцінюванні результатів діяльності, а також соціально-психологічних методиках 
оцінювання якостей особи. 

Перш за все, підсумком засвоєння навчального матеріалу дисциплін, спрямованих на формування 
підприємницької культури, має виступати інтегроване тестування знань. При цьому, здобувачам освіти має 
бути надана можливість завчасного ознайомлення зі всіма тестовими питаннями.  

Наступним засобом контролю ефективності осітнього процесу в контексті формування підприємни-
цької культури може виступати оцінювання стартапу, розробленого у межах курсової роботи. Вважаємо, 
що до такого оцінювання мають бути залучені практикуючі підприємці та менеджери організацій оздоровчо-
спортивного бізнесу, завдяки чому можна буде оцінити готовність майбутнього бакалавра до підприємни-
цької діяльності з більш об‟єктивних позицій. 

Також доцільним убачається використання експертного оцінювання сформованості підприємницької 
культури під час проходження навчальної практики. На нашу думку, використання експертного оцінювання 
дасть змогу подолати традиційний недолік фахової підготовки бакалаврів фізичної культури і спорту – 
недостатній зв‟язок між змістом освітнього процесу і його очікуваними результатами. 

Доцільним убачається співвіднесення експертного оцінювання сформованості підприємницької ку-
льтури із виробничою практикою. Результати навчання, які особа здатна продемонструвати після завер-
шення освітньої програми або окремих освітніх компонентів, у обов‟зковому порядку мають бути виміряні 
та оцінені. Тому доцільним є використання взаємодоповнюючих методик контролю, орієнтованих на оціню-
вання підприємницьких якостей майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту, а саме: інтегроване тес-
тування знань, оцінювання стартапу, розробленого у межах курсової роботи, із залученням практикуючих 
підприємців та менеджерів організацій оздоровчо-спортивного бізнесу, соціально-психологічні методики 
діагностики особистісних рис, що асоціюються з підприємницькою культурою, та експертне оцінювання 
сформованості підприємницької культури під час проходження навчальної практики. Використання зазна-
чених вище засобів і алгоритмів оцінювання підприємницької культури буде виконувати не тільки діагнос-
тичні функції, але й стане основою для рефлексії майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту, сприя-
тиме їхньому самовизначенню та самореалізації як підприємців. 

Вєрємєєва Н. Л. 
КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ З ДЦП,  
СХИЛЬНИХ ДО ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ 

На сьогодні швидкість поширення всесвітньої мережі набирає колосальних масштабів. Сучасні інте-
рнет-технології надають великі можливості для розвитку людини й суспільства в цілому. Водночас нераці-
ональне використання інтернет-ресурсів спричиняє негативні наслідки, насамперед, виникнення психологі-
чної залежності від інтернет-простору, пов‟язаної з неконтрольованим бажанням проводити якомога біль-
ше часу у Мережі. 

Категорія дітей старшого шкільного віку, а особливо малорухомих підлітків з ДЦП, є особливо актив-
ною серед користувачів інтернету. Їх поведінка в Мережі найчастіше є відображенням неможливості задо-
вольнити якісь потреби в реальному житті. Так, агресивність знаходить свій вихід в онлайн-іграх, а відчуття 
суб‟єктивної самотності та труднощі у встановленні реальних контактів успішно компенсується проведен-
ням вільного часу в соціальних мережах. Тому в період старшого шкільного віку через недостатню зрілість 
структури особистості надзахопленість інтернет-ресурсами нерідко призводить до загальної інфантилізації, 
порушень у міжособистісному спілкуванні, соціальної дезадаптації, невміння поводитися в соціумі, схиль-
ності до анонімних проявів агресії. 

Мета дослідження – виявити соціально-психологічні особливості старших школярів з ДЦП, схильних 
до інтернет-залежної поведінки. 
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Досягнення цієї мети передбачає використання таких методів: 1) теоретичні: узагальнення та ана-
ліз науково-методичних і психологічних джерел щодо ключових питань досліджуваної проблеми; 
2) емпіричні: метод анкетування (Опитувальник установок щодо інтернету Р. Девіса (в адаптації 
Е. Губенко), Методика діагностики рівня суб‟єктивного відчуття самотності Д. Рассела, М. Фергюсон, Мето-
дика визначення інтегральних форм комунікативної агресивності В. В. Бойко); 3) методи обробки даних: 
кількісний та якісний аналіз. 

Здійснивши теоретичний аналіз методичної та соціально-психологічної літератури, а також провівши 
діагностичне дослідження визначення соціально-психологічних особливостей старших школярів, схильних 
до інтернет-залежності, ми дійшли певних висновків. 

Інтернет-залежність розуміється як нав‟язливе бажання підключитися до Мережі та болюча нездат-
ність вчасно відключитися від неї. Формування інтернет-адикції характеризується певною стадійністю й 
незворотністю та сприяє виникненню певних психологічних проблем, які виражаються у конфліктній пове-
дінці особистості, частих перепадах настрою, хронічних депресіях, труднощах адаптації в соціумі, перевазі 
віртуального простору взаємодії з реальним оточенням. 

Аналіз видів інтернет-залежності показав специфіку їхнього прояву та впливу на особистість. Всі ви-
ди (ігрова залежність; компульсивна навігація в Мережі; перевантаженість інтернет-інформацією; кіберсек-
суальна та кіберкомунікативна залежність) однаково представляють небезпечність для психофізичного 
здоров‟я та соціального благополуччя, оскільки спричиняють порушення соціальних зв‟язків та структури 
особистості в цілому.  

Найбільш вразливою віковою категорією, схильною до інтернет-залежної поведінки, є старший шкі-
льний вік. Це зумовлюється не до кінця розвиненими механізмами психологічного захисту, що може приз-
вести до асоціалізації особистості, порушення її структури та цілісності, розвитку акцентуацій характеру. 
На протязі всього юнацького віку відбувається процес находження ідентичності, який супроводжується 
значними змінами в системі саморегуляції особистості та її самосвідомості (когнітивній та емоційній сфе-
рах).  

Отже, за результатами отриманих емпіричних даних, середня тривалість перебування опитаних 
старших школярів в мережі Інтернет складає 5-6 годин, інколи – до 9 годин. Їхнє перебування в Інтернеті, 
за результатом опитування, пов‟язане, здебільшого, з ігровою діяльністю (55%) та он-лайн-спілкуванням 
(30%); рідко – з метою пошуку інформації (10%) та заняттям хобі (5%).  

Представлені показники можуть свідчити про схильність старших школярів до залежності від Інтер-
нету, яка виявляється, в основному, на середньому рівнях суб‟єктивного відчуття самотності (50%) та ко-
мунікативної агресивності (80%). Так, при середньому рівні агресія особистості у період старшого шкільно-
го віку виявляється у формі анонімності та слабкій здібності до гальмування цього емоційного стану. При 
підвищеному рівні агресивності переважає така форма її прояву як провокація агресії у оточення та незда-
тність її гальмувати.  

Виявлені емоційні стани обумовлені певними установками учнів старших класів по відношенню до 
нього: більшість з них показали високу оцінку за шкалою «Соціальний комфорт» (45% респондентів); пока-
зник шкали «Знижений самоконтроль» характерний для 30% опитаних; нижчий бал за шкалою «Самот-
ність/депресія» отримали 20% старших школярів; шкала «Відволікання» – всього 5% від загальної кількості 
опитаних учнів.  

Таким чином, підсумовуючи вищенаведені дані, ми можемо говорити про досягнення мети дослі-
дження, реалізовані поставлені завдання та підтверджену гіпотезу. У зв‟язку зі зростаючим впливом засо-
бів масової інформації на соціалізацію старшокласників нами запропоновані профілактичні дії для батьків 
та педагогів щодо запобігання розвитку інтернет-залежності.  

Дерев’янко А. С. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н. Кузьменко Ю. А. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  
013 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» ДО ДІАГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

В умовах реформування освітньої системи в Україні значно актуалізувалася й проблема розвитку 
діагностичної діяльності вчителя. Орієнтація суспільства та держави на забезпечення сучасної якості осві-
ти, що відповідає європейським вимогам, потребує від учителя вміння вирішувати професійні завдання 
педагогічної діяльності, зумовлені викликами часу, зокрема й задачі, пов‟язані з діагностичною діяльністю. 
Однак, переважна більшість учителів у своїй професійній діяльності найчастіше використовує усталені 
традиційні підходи до форм перевірки, аналізу та оцінки результатів діяльності школярів. 

Безпосередньо поняття «діагностична діяльність учителя», як зазначає В. Полікарпова, стало най-
більш часто використовуватися у 90-х роках XX ст [1, с. 143]. Однак питання діагностичної діяльності вчи-
теля було предметом дослідження й раніше. 

Зауважимо, що педагогічна оцінка в історичній ретроспективі доводить, що бальна система оцінки 
виникла в XVI столітті в єзуїтських школах. У вітчизняній освіті до 1846 р. не було єдиної оціночної шкали 
для освітніх установ, а з 1846 р. офіційно була запроваджена на п‟ятибальна система оцінки, що проісну-
вала до кінця 1917 р. 1918 року оцінки були відмінені та відновлені 1935 року – спочатку словесна оцінка, а 
з 1944 року – цифрова п‟ятибальна система оцінювання. Рішенням колегії Міносвіти і науки від 
17.08.2000 р. на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», із метою гумані-
зації освіти, методологічної переорієнтації навчання з інформативної форми на розвиток особистості лю-
дини, упровадження особистісно-орієнтованого підходу до навчання та підвищення якості й об‟єктивності 
оцінювання запровадили протягом першого півріччя 2000–2001 навчального року 12-бальну шкалу оціню-
вання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти. Акцентуємо увагу, що основна тенден-
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ція в розвитку системи контролю та оцінки навчальних досягнень школярів полягає в постійній її зміні. Так, 
2016 року через зміни до навчальних програм початкової школи внесено корективи щодо орієнтовних ви-
мог до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти. 
Зокрема, наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року затверджено нову редакцію орієнтовних вимог до 
контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. 

При цьому в сучасній науці розглядається питання діагностичної діяльності вчителя як складника 
його професійної педагогічної діяльності, що охоплює оцінювання тільки діяльності учнів, але поза увагою 
залишається оцінювання власної професійної діяльності та оцінювання взаємодії учнів і вчителів. 

Контрольно-діагностична діяльність учителя наразі трансформується з предметно орієнтованих ре-
зультатів засвоєння змісту на діяльнісно орієнтовані та надпредметні. За таких умов навчальний процес 
спрямовується на формування й розвиток ключових і предметних компетентностей учнів, тобто їхню здат-
ність успішно вирішувати різні проблеми, які будуть виникати в реальних виявах їх життєдіяльності – на-
вчальної, професійної, громадської тощо. При цьому увага зміщується з контролю й оцінювання предмет-
них знань, умінь і навичок на діяльнісно вмотивований здобуток – готовності та здатності учнів застосову-
вати набуті знання в практичній діяльності. 

Аналіз наукових досліджень із питань діагностичної діяльності вчителя початкових класів в умовах 
інклюзивної освіти дозволяє дійти висновків, що теоретичні й методичні аспекти порушеної проблеми є 
недостатньо розробленими та висвітленими в науковій літературі, досліджуване питання висвітлено част-
ково, що в свою чергу актуалізує доцільність вивчення проблеми підготовки майбутніх бакалаврів зі спеці-
альності 013 «Початкова освіта» до діагностичної діяльності в інклюзивній освіті. 
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ТРАДИЦИОННОЕ ИЛИ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Желание учиться у человека возникает в тот момент, когда он выберет среди множества людей ав-
торитет, который как он считает сможет научить его и показать верный путь. У детей авторитетами стано-
вятся их учителя или тренера, но в современном обществе возможен также авторитет в интернете. Они 
сами того не осознавая, воспроизводят поведение, привычки тех людей, которых считают успешными. 
«Социальное учение» – теория описана в своѐ время психологом Альбертом Бандурой. [1] 

От самоизоляции больше всего страдает молодежь оторванная от своего привычного круга обще-
ния, как выяснил швейцарский благотворительный фонд Pro Juventute, при самоизоляции могут возникать 
нарушения психического состояния: агрессия или депрессия, что не очень хорошо для подростков и де-
тей.[2] 

Дети проводят в интернете на 75% больше времени, чем до пандемии. Исследование проводилось 
компанией медицинского государственного страхования DAK, которая изучала проблему зависимости мо-
лодѐжи и детей от СМИ. [3] 

Всего в исследовании, которое проводилось в октябре 2020 года в школах г. Кривого Рога приняло 
участие 98 учеников 7–9 классов.  

По результатам анкетирования оказалось что 40% недовольны тем, что вернулись к обучению в 
школе после долговременных каникул. Скучали, и были рады встрече с друзьями и одноклассниками- 85% 
опрошенных.  

В период дистанционного обучения 73% респондентов имели довольно много сводного времени, 
65% учеников нашли для себя новые увлечения, 70% интересовались книгами, большую часть времени 
дети тратили на использование цифровых технологий – 65% опрошенных.  

Кроме этого, во время обучения школе 80% учеников чувствовали усталость: состояние здоровья 
мешает 15% учащимся.  

На вопрос «Основным заданием на карантине было...», большинство ответило: выполнение дома-
шнего задания, полноценный отдых и времяпровождение в социальных сетях. 

Хотят продолжить дистанционное обучение 74% опрошенных. На главный вопрос: «Сделайте вы-
бор между традиционным обучением и дистанционным» только 34% учащихся выбрали первое, осталь-
ные 66% отдали предпочтение дистанционному обучению. 

Таким образом, учащиеся сейчас находятся в таком положении, после которого возможно кардина-
льно изменится отношение к обучению не только учеников, но и учителей. 

Определено в практической части, самоизоляция не только несет вред учащихся, а также и застав-
ляет самого человека искать способы устранения скуки  

На основе данных полученных анкетированием обнаружено, что традиционное обучение утомляет 
учеников. А так как усталость это не только физический процесс, а и психологический, то в дальнейшем 
это возможно будет иметь плохие последствия.  
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ  
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Психолого-педагогічною наукою та виховною практикою встановлено, що перебіг адаптації зале-
жить від індивідуально-типологічних особливостей дитини: легше адаптуються холерики, сангвініки, важче 
– флегматики та меланхоліки. Важко адаптуються до нових умов фізично та психічно незрілі діти. Усклад-
нюють адаптацію до дитячого садка такі прояви як: емоційна неадекватність, соціальна некомпетентність 
та несоціалізована агресія, що супроводжується слабо розвиненими пристосовницькими можливостями, 
опором навчальним та виховним впливам. Встановлено, що складності адаптації старших дошкільників 
зумовлюються наявністю стійких стереотипів поведінки, соціального досвіду, що не завжди узгоджується з 
вимогами соціуму. Найпоширенішими проявами дезадаптації є: відсутність позитивної установки на відві-
дування дитячого садка, несформованість предметно-практичної діяльності (спілкування, ігрової діяльності 
тощо), підвищена хворобливість, загальна загальмованість, різка зміна настроїв, часті вибухи роздрату-
вання й гніву, високий ступінь замкнутості, неадекватна самооцінка, стан тривоги, асоціальні форми пове-
дінки, схильність до руйнівних дій, гіперактивність, необізнаність з конструктивними формами спілкування 
тощо [1; 2, с. 190–191]. В одних випадках ці показники є чинниками дезадаптації, в інших – її наслідками. 
Можна прогнозувати, що локалізація та мінімізація особливостей адаптації, що її ускладнюють, з одного 
боку, та розвиток, активізація і стимулювання адаптивних ресурсів особистості – з другого, сприятимуть 
соціальній адаптації старших дошкільників з особливими потребами. 

Вивчення проблеми соціальної адаптації психолого-педагогічною наукою відбувалася шляхом ви-
вчення комплексу біологічних та соціальних чинників, які ускладнюють адаптацію; визначення параметрів 
поведінки, стану фізичного, психічного, соціального здоров‟я та різних вегетативних функцій; пошуку та 
розробки заходів, які запобігають труднощам адаптаційного періоду або пом‟якшують їх. Процес адаптації 
узагальнено визначається ними як прилаштування дитини до нових умов життя.  

Розглядаючи проблему в контексті соціально-емоційного розвитку старшого дошкільника з особли-
вими потребами, можливо визначити адаптацію з позиції сучасних наукових підходів як пристосування ди-
тини до умов та вимог нового середовища, а результат пристосованості як особистісну якість, що виступає 
показником життєвої компетентності дитини, її здатності орієнтуватися в довкіллі та впливати на нього. 
Центром особистісно зорієнтованої моделі дошкільної освіти є дитина як активний суб‟єкт життя, здатний 
впливати на його зміст, темп, форми прояву; як самоорганізована, самодостатня (відповідно до віку) сис-
тема. 

Сучасна тенденція приходу до дитячого садка дітей 5-6 років актуалізує проблему адаптації стар-
ших дошкільників з особливими потребами, що й диктує необхідність ураховувати специфічні особливості 
дітей саме цієї вікової категорії. Тож вважаємо за необхідне уточнити поняття соціальної адаптації дітей 
старшого дошкільного віку з особливими потребами, розглядаючи його як процес активного пристосування 
до мінливих умов життєдіяльності за допомогою різноманітних засобів з пріоритетною позицією задово-
лення потреби в ігровій діяльності, як інтегральний показник здатності дитини виконувати соціальні функції 
та ролі у групі. 

Виходячи з вищезазначеного, можливо дійти до висновку про те, що, особливості прилаштування 
старшого дошкільника з особливими потребами до нових умов життя можна охарактеризувати таким чи-
ном: по-перше, для поведінки дитини характерною є орієнтація на суспільні функції людей: «Мамі треба 
йти на роботу, бо вона працює лікарем», «Вихователька піклується про дітей», «У дитячому садку діти ра-
зом грають, вчяться» тощо; по-друге, діти намагаються розширити коло друзів, знайомих, задовольнити 
головні потреби цього віку – у грі, спілкуванні, здобутті нової, різнопланової інформації; по-третє, діти усві-
домлюють необхідність особистісного та соціального зростання: «Я – дошкільник», «Я вже дорослий», «Я 
хочу вчитися», «Я можу бути другом». Вони схильні до обговорення з дорослими своїх думок, проблем, 
труднощів, переживань, пов‟язаних з домівкою, відсутністю близьких людей.  

Отже, проаналізувавши наукові дослідження різних авторів, ми визначили та згрупували у два блоки 
особливості адаптації старших дошкільників з особливими потребами, які сприяють забезпеченню норма-
тивної адаптації та передбачаємо орієнтуватися на них у ході формуючої дослідницько-експериментальної 
роботи:  

Блок 1. Термінальні особливості (особливості – знання):  

 розуміння нового періоду свого життя; 

 усвідомлення нової ролі «Я – дошкільник», наявність соціальних мотивів поведінки; ціннісних 
орієнтацій дитини в соціумі; 

 обізнаність та усвідомлення необхідності керуватися у власній поведінці загальнолюдськими но-
рмами, правилами та цінностями; 

 усвідомлення  потреби у взаємодії, спілкуванні, співробітництві;  

 розуміння емоцій, почуттів, переживань інших; наявність емпатії.  
Блок 2. Інструментальні особливості (особливості – вміння).  

 орієнтація в новому соціальному середовищі; вміння розрізняти позитивні та негативні мотиви 
поведінки, соціальної ситуації спілкування;  

 дотримання загальноприйнятих норм спілкування; вміння знайти форми ефективної взаємодії, 
дипломатична поведінка; запобігання конфліктним ситуаціям, мирне їх розв‟язання;  

 активність у різних видах діяльності, особливо – в ігровій;  

 адекватне реагування на емоційні прояви оточення; вміння стримуватися у конфліктних ситуаці-
ях; ініціювання встановлення контактів, спілкування, гри. 
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Таким чином, комплекс знань та вмінь дитини, спрямованих на орієнтацію в незнайомому довкіллі, 
знаходження в ньому правильних орієнтирів для побудови адекватної поведінки, здатність певним чином 
змінювати поведінку, коригувати власні бажання, впливати на довкілля, бачити себе очима інших людей, 
співвідносити їхні очікування зі своїми можливостями, активно взаємодіяти з оточенням сприяють її адап-
тації. 

Узагальнюючи, особливостями адаптації старших дошкільників з особливими потребами можна ви-
знати такі: усвідомлення соціальних ролей та функцій, розуміння нового періоду свого життя, інтерес до 
різноманітних видів діяльності, потреба у підкріпленні знань власним практичним досвідом, включенні у 
змістовну, спільну з іншими дітьми та дорослими діяльність, яка сприяє обізнаності та безпосередньому 
усвідомленню необхідності виконання конкретних норм і правил життя; здатність певним чином змінювати 
поведінку, коригувати власні бажання, впливати на довкілля, активно взаємодіяти з оточенням. 

Отже, соціально-педагогічна робота на етапі дошкільного дитинства потребує пошуку шляхів не 
тільки сприяння благополучній адаптації на даному віковому етапі, запобіганню ранній шкільній дезадапта-
ції, а, головне – розвитку та стимулювання адаптивних ресурсів, які забезпечують мобільність, гнучкість 
поведінки, активність і творчу ініціативу дитини в актуальному та майбутньому прилаштуванні до мінливого 
життєвого простору. Сучасний стан проблеми соціальної адаптації актуалізує необхідність пошуку іннова-
ційних технологій, які максимально сприяли б розв‟язанню цих завдань. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ  
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

Практика професійної підготовки майбутніх менеджерів освітньої галузі реалізується відповідно до 
визначеної нормативно-правої бази вищої освіти України та забезпечує виконання соціального запиту на 
ефективних керівників закладів освіти різних рівнів. Разом з тим, реформування освітньої галузі перманен-
тно ініціює зміни окремих завдань професійної підготовки майбутніх менеджерів освітньої галузі. Метою 
даної статті є висвітлення низки проблем, які стримують швидкість вирішення важливих завдань. 

На думку В. Радул, система професійної підготовки повинна забезпечувати, перш за все, форму-
вання соціальної зрілості майбутніх менеджерів освітньої галузі, яка виявляється у здатності відмовити-
ся від претензій на безпомилковість, від однобічності авторитетної позиції та готовності до спільної праці з 
педагогічних колективом [2, с. 57].  

Науковці І. Киричок та Г. Дробченко вважають, що у сучасних умовах особливого значення набуває 
компетентність майбутніх керівників ЗНЗ до самопрезентаційної діяльності, оскільки невдала самоп-
резентація може стати основою для появи значних проблем у сфері управлінської діяльності керівника, 
зниження його авторитету серед педагогічних працівників, а також сприяти неспроможності у конструктив-
ному вирішенні проблем, які виникають в педагогічному колективі освітнього закладу [1, с. 45–46].  

Нині значна кількість науковців досліджує особистість менеджера освітньої галузі часто не акценту-
ючи увагу на його гендерні особливості попри те, що більшість сучасних та майбутніх менеджерів освіти – 
це жінки. У цьому контексті важлива є наукова позиція К. Сипливої, яка акцентує увагу на важливості вра-
хування гендерних аспектів у ході професійної підготовки менеджерів освіти [3]. Свою позицію авторка 
базує на тому, що гендер є базовою характеристикою особистості, що здійснює значний вплив на інші осо-
бистісні характеристики індивіда, а також детермінує його професійне становлення та процес самоактуалі-
зації в професії. При цьому, особи різної статі висувають до своєї професійної діяльності різні вимоги та 
по-різному бачать шляхи її реалізації, при цьому проявляючи «жіночій» чи «чоловічій» стиль управлінської 
діяльності. На думку авторки, за наявності певного інтелекту, активності та високої мотивації між чоловіка-
ми і жінками можлива «заміна» психологічних характеристик, а саме: у своїй роботі чоловіки, починають 
демонструвати такі традиційно жіночі якості, як прагнення спілкуватися та інтуїцію, а також враховують 
людський фактор; жінки, відповідно стають більш рішучими і амбітними, а також починають більше прагну-
ти до лідерства та проявляти свої амбіції у професії менеджера закладу освіти [3, с. 76].  

Таким чином, до важливих проблем модернізації професійної освіти майбутніх менеджерів навча-
льних закладів, які ще не стали предметом уваги науковців, нами віднесено: 

 формування соціальної зрілості майбутніх менеджерів освітньої галузі;  

 формування компетентності майбутніх менеджерів освітньої галузі до самопрезентаційної діяль-
ності; 

 врахування гендерних аспектів у процесу професійної підготовки майбутніх менеджерів освітньої 
галузі. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА МЕДІА-КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Мета, визначена Державним стандартом початкової загальної освіти [1], – за роки навчання в почат-
ковій школі молодші школярі повинні набути достатнього особистого досвіду культури спілкування та спів-
праці в різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань. Реалізація поставленої мети не-
можлива без використання сучасних освітніх технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних.  

Наприклад, медіа-технології – ефективний засіб збагачення знань, формування ціннісних орієнтацій, 
розвитку критичного мислення учнів, розвитку їхньої медіаграмотності. Навчання медіаграмотності учнів 
початкової школи має стати пріоритетним напрямком в освітній політиці нашої держави, адже саме від ме-
діаграмотності сучасних дітей багато в чому буде залежати майбутнє нашої нації [2]. 

Виховати медіаграмотного школяра може лише вчитель, який має належний рівень медіакомпетен-
тності. На це необхідно звертати увагу ще в процесі професійної підготовки майбутніх учителів, зокрема 
початкових класів. 

Одним із завдань освіти нараз є підготувати вчителя з творчим науково-педагогічним мисленням, з 
певною системою особистісних, професійних якостей, необхідних знань, умінь і навичок, що сприятимуть 
формуванню його готовності до застосування інтерактивних технологій у роботі з молодшими школярами 
[4]; сформувати у студентів готовність до застосування інтерактивних технологій у процесі майбутньої пе-
дагогічної діяльності. 

Процес формування медіакомпетентності відбувається з опертям на розвиток новітніх медіа, інно-
ваційні здобутки у сфері інформаційно-комунікаційних технологій – то, звичайно, полегшується і певним 
чином спрощується координація спілкування в медіаосвітньому середовищі, яке процес національного ви-
ховання молодших школярів шляхом використання патріотично спрямованого медіаконтенту; формування 
аналітичного підходу до отримуваної інформації; розвиток критичного мислення тощо. 

Комунікативна компетентність («communicative competence») визначають – це здатність до мовного 
спілкування в різних ситуаціях у процесі взаємодії з іншими учасниками спілкування, правильне викорис-
тання мовної системи, дотримання мовних норм; як комплекс знань мови, під яким розуміється не тільки 
володіння граматичним і словниковим рівнями (мовна компетенція), але й уміння вибирати варіанти, зумо-
влені ситуативними, соціальними чи іншими позамовними факторами [3].  

Отже, майбутній учитель початкових класів повинен прагнути до розвитку комунікативної та медіа-
компетентності, що стосується вміння користуватися інформаційно-комунікативною технікою, виражати 
себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів, здобувати, свідомо сприймати і критично тлумачити необ-
хідну інформацію, отриману з різних медіа, 
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ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ ЗАГАЛЬНОГО І ПСИХІЧНОГО 
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА 

На сучасному етапі актуальною залишається проблема корекції загального і психічного розвитку ді-
тей з розладами аутичного спектра (РАС), пошук ефективних підходів, методів та прийомів корекції.  

Метод «сенсорна інтеграція» застосовується з ціллю послідовного впливу на підґрунтя розвитку ди-
тини, яким визначено сенсорні системи. 

Процес сенсорної інтеграції починається з перших тижнів життя плоду і найінтенсивніший перебіг 
має до кінця дошкільного віку.  

Фундаментальне значення для розвитку інтеграції органів чуття має функціювання чотирьох систем, 
які відбирають і аналізують інформацію, пов‟язану з тілом:  

1. Схеми тіла, що зумовлює становлення праксису. 
2. Відчуття рівноваги, яке допомагає тілу правильно розподіляти м‟язові зусилля відповідно до ситуації. 
3. Відчуття глибинної чутливості, яке дає змогу відчувати власні стани і прояви окремих частин тіла. 
4. Візуальне сприймання [1].  
В сфері тактильного сприйняття: у дитячому віці відмічається негативна емоційна реакція на дотик, 

сповивання, купання, у більш дорослому віці – негативна реакція на певний одяг, взуття тощо.  
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В сфері зорового і слухового сприйняття: неможливість переносити яскраве світло, гучні звуки у од-
нієї групи дітей з аутизмом і слабка реакція на них у іншої. 

Теорія сенсорної інтеграції наголошує на великому значенні правильного формування та інтеграції 
основних систем органів чуття: дотику, відчуття руху, смаку, зору і слуху. Саме від успішного перебігу цього 
процесу залежить становлення схеми тіла, рухової координації двох частин тіла, здатність до планування 
рухів, увага, а також емоційна рівновага. У подальшому все це стає підґрунтям таких складних психічних 
процесів, як мовлення, здатність до читання, рахування чи письма. [1].  

Терапія має стосуватись, першою чергою, тих сфер, у яких у конкретної дитини є стереотипи. Послі-
довний продуманий вплив на чуттєві, смакові органи чуття та відчуття руху в напрямі їх стимуляції й інтег-
рації виконують у формі гри, але насправді – це система занять, завдяки якій нервовий устрій стає здатним 
інтегрувати чуттєві враження та використовувати їх практично. Безпосереднє завдання цієї системи занять 
– навчити мозок правильно реагувати на зовнішні подразники. При цьому використовують оснащення різ-
ного типу: гойдалки, платформи для тренування рівноваги, великі м‟ячі та валики, скейтборди тощо.  

На що варто звернути увагу, якщо ви вважаєте, що у дитини гіперчутливість, по-перше, дитина на-
магається зберігати постійно вертикальне положення і рівновагу, все це зі страху будь-яких переміщень; 
невпевненість при їзді на велосипеді, гіперчутливість до запахів та доторкань, вузький «їстівний реперту-
ар», м‟язовий тонус досить низький, труднощі під час гігієнічних процедур, по-друге, досить чутливою є 
дитина до інших дітей і дорослих. 

Якщо у дитини гіпочутливість, то це буде проявлятися в наступному: зниження чутливості до больо-
вих відчуттів, постійний «руховий неспокій», імпульсивна поведінка, неадекватна реакція на відчуття інших, 
«гойдання на стільці».  

Прояви гіпо- і гіперчутливості можуть проявлятися в одній і тієї ж дитини. Незалежно від того, наяв-
на гіпочутливість або гіперчутливість, це може вплинути на здатність повноцінно функціонувати в обстано-
вці, що оточує.  

Таким чином, можливо визначити основні вправи на стимуляцію сенсорної інтеграції: стимуляція ча-
стин тіла; подвійна дотикова стимуляція; відпрацювання рухових проявів як відгуку на інструкцію; вирізнен-
ня елементів (фігур) з тла (за кольоровими таблицями на білому, жовтому, сірому папері з окресленими 
формами геометричних фігур як стимуляція зорова і зорово-рухова); переміщення погляду за рухомими 
предметами; розпізнавання форм за допомогою дотиків; розпізнавання фігур, які окреслюють на тілі дити-
ни; рухи пальцем у напрямі носа й руки терапевта; відпрацювання послідовності рахунку та звуків; розпі-
знавання звернень за допомогою слуху; стимуляція реакції на запахи; стимуляція реакції на смак (з ураху-
ванням особливої поведінки дитини: підгризання, жування частин одягу чи неїстівних предметів); утриман-
ня рівноваги на одній нозі з відкритими, а потім – закритими очима; хода по визначеній лінії, мотузці; рух з 
підскоками; перевороти вперед, вправи на зміну позиції тіла за інструкцією терапевта тощо.  

Сенсорна інтеграція допомагає розвинути такі уміння та психологічні утворення, як здатність до кон-
центрації, організації вражень, абстрактного розмірковування, само сприйняття та самоконтролю, тобто – 
усього того, щоб можна було нормально функціонувати в повсякденній життєдіяльності, у школі, родині, а з 
часом – у дорослому житті. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

В умовах євроінтеграції України актуалізується проблема якості шкільної освіти, підвищення ефек-
тивності формування компетентностей учнів, у зв‟язку з чим загострюється необхідність пошуку нових 
шляхів управлінської діяльності щодо моделювання активізації пізнавальної діяльності учнів, зокрема мо-
лодших школярів; модернізації методики викладання навчальних дисциплін, у тому числі – природничої 
освітньої галузі. Виклики часу потребують уведення педагогічних інновацій в освітній процес, оновлення, 
осучаснення методів навчання. 

Забезпечення умов ефективного педагогічного керівництва активізацією пізнавальної діяльності уч-
нів початкової школи в умовах Нової української школи неможливе без інноваційної освітньої діяльності, 
тобто процесу внесення якісно нових елементів в освіту, що характеризується вищим ступенем творчої 
активності учасників освітнього процесу, результатом діяльності яких є створення нових освітніх техноло-
гій, формування нового світогляду вчителя та всебічно розвиненого учня. Вона впливає на створення но-
вих управлінських структур та створює оптимальні умови для формування більш досконалих відносин між 
школою та суспільством. У сучасній системі освіти реалізуються інновації у змісті освіти, освітніх технологі-
ях та в управлінні закладами освіти [2]. 

Це – співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель 
є рівноправними суб‟єктами навчального процесу, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу 
того, що вони знають, вміють здійснювати.  

Керівникові загальноосвітнього освітнього закладу необхідно так планувати управління моделюван-
ня вчителями початкових класів активізації пізнавальної діяльності молодших школярів, щоб і учні, і вчите-
лі могли самовиражатися в цьому процесі. 

Тому слід акцентувати увагу як на співпраці з вчителями, так і на контролі за діяльністю вчителів 
щодо визначення чинників, що впливають на виховання дитячих інтересів (глибоке знання вчителем пред-
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мета; висока ефективність уроку, раціональна його побудова, використання наочності; відповідність навча-
льного процесу оптимальному рівню розвитку учнів; позитивна емоційна атмосфера навчання, сприятливе 
спілкування під час оволодіння знаннями, вміннями і навичками; опора на активну розумову діяльність уч-
нів, наявність пізнавальних завдань; творче використання додаткової інформації, що виходить за межі про-
грами; здійснення на інтегрованих уроках [1]. 

Отже, управління процесом моделювання активізації пізнавальної діяльності учнів початкової школи 
спирається на сучасні вимоги до формування особистості. Початкова загальна освіта є першим освітнім 
рівнем та закладає фундамент загальноосвітньої підготовки учнів. Активізація пізнавальної діяльності учнів 
в освітньому процесі початкової школи набуває особливої актуальності у викладанні нових інтегрованих 
курсів («Я досліджую світ»). Управління моделюванням процесу активізації пізнавальної діяльності вима-
гає застосування різних методів, засобів, форм навчання, які спонукають учня до виявлення їхньої актив-
ності. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  
«ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я» (НА ПРИКЛАДІ ЗАКЛАДІВ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ КАЗАХСТАНУ) 

Проблема збереження та зміцнення здоров‟я населення за всіх часі була однією з ключових у суспі-
льстві. Здоров‟я нації – це показник цивілізованості держави, що відображає рівень її соціально-
економічного розвитку, головний критерій доцільності й ефективності всіх сфер діяльності людини. Наразі 
в Україні тенденція погіршення здоров‟я населення набула загрозливого рівня. Це зумовлено збідненням 
значної частини населення, погіршенням екологічної ситуації, розповсюдженням здоровʼяруйнівних стере-
отипів поведінки, зниженням доступності до якісних медичних послуг [1, с. 3].  

Вивчення зарубіжного досвіду підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності «Громадське здоров‟я» 
в закладах вищої медичної освіти у цьому контексті є актуальною проблемою. 

Так, наприклад, у вищих медичних навчальних закладах Казахстану тривалість підготовки фахівців 
зі спеціальності «Громадське здоров‟я» (кваліфікаційний рівень «бакалавр») – 5 років. Цикл загальноосвіт-
ніх дисциплін бакалаврату (ЗОД) складається з дисциплін обов‟язкового компонента й може включати ком-
поненти за вибором. Цикли базових дисциплін (БД) і профілюючих дисциплін (ПД) включають дисципліни 
обов‟язкового компонента і компонента за вибором. Зміст циклу ЗОД становить 25% від загального обсягу 
дисциплін типового навчального плану або 33 кредити і включає такі дисципліни: історія Казахстану, філо-
софія, казахська (російська) мова, іноземна мова, інформатика, екологія та сталий розвиток, політологія, 
соціологія, основи економічної теорії, основи права, основи безпеки життєдіяльності та фізична культура. 
При цьому фізична культура реалізується в межах додаткових видів навчання та не включається до зага-
льного обсягу кредитів циклу ЗОД. Рекомендується включати до навчальних планів такі дисципліни: куль-
турологія, психологія, самопізнання, інноваційний менеджмент. Обсяг дисциплін циклу БД становить 50% 
від загального обсягу дисциплін типового навчального плану або 64 кредити, з них 20 кредитів відводиться 
на дисципліни обов‟язкового компонента й 44 кредити – на дисципліни за вибором.  

Підготовка в магістратурі зі спеціальності «Громадське здоров‟я» розподіляється за двома напря-
мами: профільним та науково-педагогічним, від цього залежить тривалість навчання, дисципліни, які ви-
вчаються та види професійної діяльності випускників магістратури. Терміни освоєння освітньої програми 
магістратури: при профільній підготовці становить від 1 до 1,5 року; при науковій та педагогічній підготовці 
– 2 роки. 

Отже, здоров‟я є природним правом людини, в якому поєднується (вирішується) суперечності між 
свободою людини (можливість контролювати своє здоров‟я та забороняти втручання в тіло без її згоди) та 
залежністю від інших суб‟єктів на основі рівності з ними. Кожна країна на основі історичного досвіду, мен-
тальних принципів, фінансових можливостей різними засобами вирішує це протиріччя. 

Основним завданням майбутніх фахівців із громадського здоров‟я є розробка дієвих, ефективних 
заходів, спрямованих на збереження здоров‟я населення. А головною метою системи охорони здоров‟я 
України є збереження здоров‟я нації, запобігання захворюванням і надання кваліфікованої медичної допо-
моги з використанням найновіших здоров‟язбережувальних технологій. 
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ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Коли йдеться про порушення інтелектуального розвитку (застарілі терміни «розумова відсталість», 
«олігофренія», «імбецильність») передбачається робота із системним порушенням пізнавальної діяльнос-
ті, що має незворотний характер; органічним ураженням кори головного мозку, що має непрогресуючий 
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характер та особливий розвиток дитини, котрий не вичерпує всіх її потенційних можливостей. Психокорек-

ція використовується в корекційній педагогіці і спеціальній психології стосовно різних варіантів відхилень у 
розвитку дитини. Детальний аналіз методів психологічної корекції поведінки представлений в роботах 
В. І. Гарбузова, І. Б. Дубравіної, К. С. Лебединської, І. І. Мамайчук, О. С. Нікольської, М. І. Смірнової, 

В. В. Юстицько го. На сьогодні більшість фахівців схиляється до думки про те, що на дитину можна здійс-
нити позитивний психотерапевтичний вплив. Проблема полягає лише в пошуку необхідних засобів, з ура-

хування вікових, особистісних, а у разі патології й клінічних особливостей дітей.  
Аналіз існуючих напрямів психокорекції і психотерапії показав, що найбільш прийнятним для психо-

корекції поведінки дітей з інтелектуальним порушенням є поведінковий напрям, оскільки він спрямований 

на корекцію вироблених в онтогенезі неадаптивних форм поведінки, що є результатом соціально неадек-
ватних відповідей організму на вплив зовнішніх та внутрішніх детермінант. 

У дошкільному віці основним завданням психокорекційної роботи має бути створення комфортного 

навколишнього середовища для профілактики реакцій на психотравмуючі ситуації. У молодшому шкільно-
му віці основним напрямом психокорекції є формування і розвиток навичок та умінь життєдіяльності та 

поведінки на основі прояву суб‟єктних, внутрішньоособистісних регуляторів поведінки, у процесі яких дити-
на навчиться загальноприйнятним і безпечним для оточуючих способам вираження свого гніву; навчиться 
елементарних методів самоконтролю; сформує у собі додаткові вміння щодо усвідомлення власних емоцій 

та емоцій інших людей, здатність до співпереживання, співчуття, довірі до оточуючих; отримає конструкти-
вні навички спілкування, навчиться адекватним поведінковим реакціям у проблемній ситуації, способам 
виходу із конфлікту. 

У підлітковому віці основним напрямом психокорекції буде усвідомлення і розуміння причин власної 
поведінки, виявлення комфортних умов для самого себе, що повинно призвести до усвідомленої, самос-

тійної регуляції своєї діяльності. Вибір цих напрямів пов‟язаний з особливостями психолого-вікового розви-
тку дітей з інтелектуальним порушенням: основний вектор розвитку йде від ігрових технологій психокорек-
ції агресивної поведінки до усвідомлення й розуміння причин власної поведінки; чим старшими стають діти, 

тим більший акцент має робитися на усвідомленій, самостійній регуляції своєї діяльності. 
Отже, знання психологічних особливостей дітей з інтелектуальним порушенням дозволяє успішніше 

вирішувати питання корекційно-виховної роботи. Максимальний корекційний ефект може бути досягнутий в 

тих випадках, коли медико-педагогічний вплив здійснюється з урахуванням клінічних і психологічних особ-
ливостей дітей і починається в ранньому віці. 
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ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Сучасні тенденції розвитку освіти стали причиною виникнення питання про вдосконалення апарату 
управління закладом загальної середньої освіти (ЗЗСО). Постійні зміни в освітньому середовищі вимага-

ють від суб‟єктів управління ЗЗСО швидкого реагування та орієнтації на постійний розвиток. Розвиток на-
вчального закладу є ключовим завданням системи освіти загалом та апарату управління ЗЗСО зокрема. У 

зв‟язку з цим О. Мармаза наголошує на тому, що «ситуація склалася парадоксальна: щоб розвиватися, 
школа повинна вижити; щоб вижити, школа повинна докорінно змінитися» [3, с. 22]. На думку В. Кременя, з 
якою ми погоджуємося, фундаментальною ознакою сучасної цивілізації є орієнтація на розвиток освіти, 

науки і культури. Тому зростаючою за масштабами та значенням тенденцією у світі стає поступова відмова 
від традиційної парадигми освіти на користь інноваційної [2, с. 51]. 

Аналіз нормативно-правових документів дав змогу встановити, що нормативно-правова база інно-

ваційного управління ЗЗСО є достатньою, але нечітко окресленою, що не виключає можливості її подаль-
шого вдосконалення та розширення, з метою врахування всіх аспектів здійснення інноваційного управління 

школою. Підкреслимо, що доречним було б вирішення на законодавчому рівні питань підготовки суб‟єктів 
до інноваційного управління ЗЗСО; поширення та вільний доступ до банків інновацій; розширення прав 
школи щодо надання додаткових освітніх послуг; залучення додаткових інвестицій та ін. 

Проблемними питаннями інформаційного забезпечення інноваційного управління ЗЗСО є інформа-
ційна необізнаність суб‟єктів інноваційного управління, недостатня оснащеність школи інформаційно-
комп‟ютерними технологіями, відсутність системи інформаційного забезпечення управління навчальним 

закладом та ін. 
Українська вчена О. Мармаза наголошує: «Щоб управління розвитком закладу освіти було ефектив-

ним, система управління повинна забезпечувати високу поінформованість про потенційно можливі новов-
ведення, про можливості розвитку установи» [3, с. 50]. Про відсутність належного інформаційного забезпе-
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чення суб‟єктів інноваційної діяльності стверджують В. Буц, Н. Василенко, Л. Ващенко, І. Гавриш, 

Л. Калініна, Ж. Сенчук та інші. 
До психологічно-педагогічних проблем здійснення інноваційного управління належить питання під-

готовки та перепідготовки суб‟єктів інноваційного управління. Основні ознаки неготовності до інноваційних 

процесів визначив О. Остапчук: «По-перше, «не спрацювання» механізму інтеграції науки і практики, дире-
ктивний спосіб упровадження результатів наукових досліджень і реформ, які ініціюються «згори». По-друге, 

неготовність керівної системи управління до керівництва креативними процесами в освіті, які передбача-
ють альтернативність і розмаїття педагогічних підходів у освітньому середовищі, невміння створювати гну-
чкі структури управління, які дають змогу досягти консенсусу між централізацією і децентралізацією. По-

третє, неготовність управлінської системи спрямовувати інноваційні процеси на рівні вчителя, педагогічно-
го колективу, навчального закладу, які виявилися інноваційно спроможнішими порівняно з управлінськими 
структурами різних рівнів» [4, с. 154]. 

Отже, аналіз проблеми здійснення інноваційного управління ЗЗСО дозволяє встановити, що пріори-
тетним шляхом трансформації системи управління навчальним закладом є інноваційне управління ЗЗСО. 

Проблема інноваційного управління ЗЗСО є актуальною та майже недослідженою [1]. У результаті прове-
деного дослідження нами визначено та обґрунтовано суб‟єкт, об‟єкт, мету, принципи, функції, методи та 
умови інноваційного управління. Проблеми здійснення інноваційного управління ЗЗСО систематизовано на 

нормативно-правові, інформаційні, науково-методичні, матеріально-фінансові, психолого-педагогічні, орга-
нізаційно-педагогічні. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ  
У МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 013 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

Здобуття незалежностi, перехiд вiд iндустрiального до iнформацiйного суспiльства, спрямованiсть 
на iнтеграцiю в мiжнародний простiр – це тi змiни, що вiдбулися в Українi протягом останнiх десятилiть i є 
реальним пiдґрунтям подальшого демократичного поступу держави. Важлива роль у цьому процесi 
належить вищiй педагогiчнiй освiтi, яка спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, 
загальнокультурної, практичної пiдготовки фахiвцiв, на формування iнтелектуального потенцiалу нацiї та 
всебiчний розвиток особистостi як найвищої цiнностi суспiльства. 

Розвиток i вдосконалення системи вищої, i зокрема педагогiчної, освiти в Українi передбачає високу 
якiсть навчання й виховання студентської молодi, кращу теоретичну i практичну пiдготовку майбутнiх 
спецiалiстiв до професiйної дiяльностi, всебiчний розвиток їхнiх духовних та фiзичних сил, формування 
нацiональної свiдомостi тощо [1, с. 66]. 

Отже, завдання сучасної вищої педагогiчної школи – пошук ефективних шляхiв, забезпечення 
необхiдних i достатнiх умов для вдосконалення процесу підготовки педагога як висококвалiфiкованого, 
конкурентоспроможного, компетентного фахiвця, здатного до творчої органiзацiї всiх ланок особистiсно 
орiєнтованого педагогiчного процесу, самореалiзацiї, виконання нового соцiального замовлення. Тому на 
сучасному етапi розвитку суспiльства пiдвищеного iнтересу серед багатьох науковцiв набула проблема 
професiйної освiти майбутнього вчителя та виокремлення умов, якi забезпечують його успiшну педагогiчну 
дiяльнiсть. Професiйну пiдготовку майбутнього вчителя початкової школи вони розглядають через призму 
тих реальних умов, у яких вiдбувається його професiйне становлення та безпосередньо здiйснюється 
конкретна педагогiчна дiяльнiсть. 

На нашу думку, професійна підготовка має бути такою, щоб надалі майбутній учитель зумів 
забезпечити учням процес ефективного отримання освіти. 

Початкова освiта має свої особливостi, що вiдрiзняють її вiд усiх подальших етапiв систематичної 
шкiльної освiти. Адже, у цей перiод вiдбувається формування основ навчальної дiяльностi, пiзнавальних 
iнтересiв i пiзнавальної мотивацiї; а за сприятливих умов навчання – становлення самосвiдомостi i 
самооцiнки дитини. Цей етап освіти є базою, фундаментом усього подальшого навчання. Вчитель 
початкової школи, насамперед, несе вiдповiдальнiсть за сформованiсть загальнонавчальних умiнь, 
навичок i способiв дiяльностi, вiд яких залежить успiшнiсть навчання в основнiй школi. Рiвень їхнього 
розвитку визначає характер пiзнавальної дiяльностi школяра, його можливостi доцiльно i цiлеспрямовано її 
органiзовувати, володiти мовною дiяльнiстю i способами роботи з iнформацiєю тощо. У початковiй школi 
створюється освiтнє середовище, яке базується на природнiй дитячiй допитливостi, потребi самостiйного 
пiзнання навколишнього свiту, пiзнавальнiй активностi й iнiцiативностi дитини. Отже, виникає потреба у 
створеннi таких умов, якi б сприяли розвитку у молодшого школяра здатностi оцiнювати свої думки i дiї, 
порівнювати результат дiяльностi з поставленою метою, уміти ефективно спілкуватися тощо.  
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
ДО РОБОТИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Фундаментальною умовою успішного результату будь-якої діяльності, зокрема професійної, є готов-
ність до її виконання. Готовність до діяльності визначається активністю особистості на стадії її підготовки, з 
моменту визначення мети на основі усвідомлених потреб та мотивів діяльності, та забезпечує динамічне 
включення людини у діяльність, а також її надійність та ефективність у майбутньому.  

Подальше реформування системи освіти України в напрямку інтеграції до європейського освітнього 
простору вимагає модернізації професійної підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти, най-
більш проблемним аспектом якої виступає низький рівень володіння технологіями дистанційного навчання, 
що окреслилось в провідне завдання 2020-2021 навчального року, в зв‟язку з карантинними обмеженнями 
по COVID-19. Організація ефективного дистанційного навчання рекомендована членами робочої групи за 
участю Науково-методичної підкомісії «Дистанційне навчання» сектора вищої освіти Науково-методичної 
ради МОН.  

Відмітимо, що головними рисами дистанційного навчання є надання студентам можливості самос-
тійно одержувати необхідні знання, користуючись розвиненими інформаційними ресурсами, які надаються 
сучасними інформаційними технологіями. Технологія дистанційного навчання містить сукупність методів, 
форм і засобів взаємодії зі студентами в процесі самостійного, але керованого та контрольованого засво-
єння знань, що потребує ретельної розробки кожної складової. Організація навчального процесу базується 
на принципі самостійного навчання студентів, які віддалені від викладача в просторі й/або часі, але мають 
можливість підтримки діалогу за допомогою засобів телекомунікації.  

Характерними ознаками дистанційного навчання виступають: орієнтація на користувача; віддале-
ність суб‟єктів навчання у просторі та часі; технологічність, паралельність, доступність; створення спеціалі-
зованого інформаційно-освітнього середовища; адаптивність і гнучкість щодо реалізації індивідуальної 
траєкторії отримання освіти у зручний для себе час, у зручному місці й темпі; нова роль викладача (коор-
динування пізнавального процесу, корекція курсу, консультування, керівництво навчальними проектами 
тощо); спеціалізований контроль якості освіти (дистанційно організовані іспити, співбесіди, практичні, кур-
сові й проектні роботи, комп‟ютерні інтелектуальні тестові системи) тощо. 

Педагогічними технологіями, що використовуються у системі дистанційного навчання, можуть ви-
ступати: навчання в співпраці, дискусії, метод проектів, метод портфоліо, ситуаційний аналіз, рольові та 
ділові ігри. Вказане різноманіття забезпечує адаптацію процесу навчання до індивідуальних особливостей 
студентів, звільняє викладачів від повторів надання навчальної інформації, сприяє розробці об‟єктивних 
методів контролю знань та полегшує накопичення навчально-методичного досвіду.  

Між тим, представлені технологічні форми самі собою не вирішують педагогічних завдань. Провідна 
навчальна функція обов‟язково реалізується через педагогічний сценарій, за допомогою якого педагог ви-
будовує освітні траєкторії. І майбутнього викладача вишу необхідно навчити роботі у системі дистанційного 
навчання. А це, перш за все, робота з цифровими засобами навчання, використання платформи Moodle, 
на якій розміщується електронний комплекс навчально-методичних матеріалів (цифровий кейс), призначе-
ний для організації навчальної роботи зі змішаного вивчення основних положень навчальних дисциплін, 
який містить: координаційний блок (відомості про послідовність вивчення дисципліни та контрольні захо-
ди), інформаційний блок (конспекти лекцій з дисципліни, глосарій, електронні підручники та посібники), 
практичний блок (тематика практичних занять, вимоги до виконання самостійної роботи студентів, методи-
чні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів), діагностичний блок (тестові за-
вдання, контрольні роботи, питання на іспит (залік)).  

Отже, майбутній викладач закладу вищої освіти повинен бути готовим до побудови та моделювання 
власної педагогічної діяльності у системі дистанційного навчання. Формування готовності до роботи в сис-
темі дистанційного навчання виступає, на сьогодні, провідним завданням підготовки фахівців за освітньою 
програмою «Педагогіка вищої школи».  

Карпачов К. А. 
КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
наук. кер. – д.соц.ком., доцент Бессараб А. О.  

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗПР  

У сучасних умовах розвитку суспільства значно зростає роль активності та ініціативності особистос-
ті. Це пов‟язано з тим, що саме мотивація визначає успішний перебіг усіх пізнавальних процесів особисто-
сті, сприяє підвищенню працездатності й забезпечує ефективність усього освітнього процесу. 

Мотиви навчальної діяльності різноманітні і класифікуються авторами робіт з різних підстав. При 
цьому більшість дослідників використовують критерії, пов‟язані зі змістовними характеристиками й особли-
востями протікання навчальної діяльності, за якими мотиви діляться на зовнішні та внутрішні. Внутрішня 
мотивація виділяється дослідниками як найбільш сприятлива для досягнення цілей навчального процесу. 

Навчальна діяльність першокласників із ЗПР є найважливішим джерелом засвоєння освітньої про-
грами та успішності в навчанні. Ця категорія учнів гостро потребує ефективних технологіях, що сприяють 
підвищенню продуктивності навчальної діяльності. І базуються на врахуванні індивідуальних мотиваційних 
факторів навчання, що має вплив на процес соціалізації особистості в цілому. 

Навчальна мотивація першокласників із ЗПР спонукається не одним, а цілою системою різноманіт-
них мотивів з переважанням домінуючого. У них формується досить сильна мотивація до навчання в шко-



211 

лі, яка виражається у відчутті потреби відвідувати школу (носити шкільну форму, ранець), включитися в 
нову для нього діяльність – навчання, зайняти нове положення серед оточення. Поряд із цим існують і 
об‟єктивна готовність до школи, певний рівень розумового розвитку, а також наявність знань і умінь, з яки-
ми дитина приходить до школи. 

Для досягнення поставлених завдань було проведено дослідження навчальної мотивації у першок-
ласників із затримкою психічного розвитку Запорізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 в три ета-
пи. Випробуваними стали діти віком 6–7 років із затримкою психічного розвитку. Серед них сім хлопчиків та 
вісім дівчат. На першому етапі дослідження було отримано данні про рівень мотивації до навчальної дія-
льності у дітей. На другому етапі проводилася діагностика та визначення домінуючого виду мотивації до 
навчання. Завершальним третім етапом був аналіз та тлумачення результатів дослідження навчальної 
мотивації першокласників із затримкою психічного розвитку. Було встановлено, що структура мотиваційної 
діяльності першокласників із ЗПР має ряд специфічних рис.  

У першокласників із ЗПР рівень сформованості мотиваційної сфери помітно знижений. При цьому 
більшість з них володіють значними потенційними можливостями розвитку мотиваційної сфери і, як наслі-
док, підвищення інтересу до навчальної діяльності.  

Структура мотиваційної діяльності учнів вищевказаної категорії має ряд специфічних рис. Ігрові мо-
тиви є більш актуальними, як і мотиви отримання оцінки, а також зовнішні мотиви підпорядкування вимо-
гам дорослого. Інтелектуальна задача, не приваблива сама по собі, під дією ігрового мотиву стає для них 
цікавою. 

Встановлено, що в першому класі у дітей переважає зовнішня мотивація до навчання, причому не-
гативні мотиви сильніше позитивних («я вчуся тому, що змушують батьки», «...щоб не відставати від своїх 
товаришів», «...щоб не зганьбити свій клас»).  

Кікош К. В. 
КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
наук. кер. – д.соц.ком., доцент Бессараб А. О.  

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ (ЗНМ) 

Тривожність – це індивідуальна психологічна особливість, що має різний прояв у кожної дитини за-
лежно від середовища її виховання та розвитку. 

Дослідники вказують на те, що тривожність визначають як індивідуальну психологічну особливість, 
яка виявляється в схильності людини до частих та інтенсивних переживань стану тривоги, а також у низь-
кому порозі його виникнення. За своєю природою кожна дитина по-різному сприймає та переживає різні 
негативні ситуації. 

Страхи в дітей можуть виникати у ранньому віці та тривати до підліткового віку, що в подальшому 
призводить до ускладнення розвитку особистості дитини.  

У результаті пошуку методики дослідження рівня тривожності у дітей старшого дошкільного віку із 
ЗНМ було виявлено два універсальні тести, які можуть застосуватися для будь-якої категорії дітей: Тест 
тривожності Р. Теммла, М. Доркі, В. Амена; Методика «Обери потрібне обличчя». При цьому тривожність 
розглядається як риса особистості, функція якої полягає в забезпеченні безпеки на психологічному рівні і 
яка має негативні наслідки.  

Для дослідження рівня тривожності у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ найкраще підходять 
тести, що ґрунтуються на кількісному аналізі та мають тестовий матеріал. 

Результати дослідження рівня тривожності виявили, що 3 з 4 протестованих дітей мають середній 
рівень тривожності, а 1 дитина має високий рівень тривожності.  

У дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ переважає середній рівень тривожності. 
Обрана тема може мати своє продовження у подальших роботах, зокрема, у дипломній.  
Робота може мати більш розгорнутий аналіз та бути спрямованою на дослідження емоційного стану 

дитини під час негативних ситуацій. Також для дослідження можна обрати більшу кількість дітей для більш 
розгорнутого експерименту. 

Окрім того, подальше дослідження можна спрямувати на з‟ясування залежності рівня тривожності 
від статі дитини. Це є не менш важливим, оскільки діти мають можливість по-різному проявляти свої емоції 
та реагувати на ті або інші життєві ситуації не зовсім звично та природньо. 

Кірейцева А. В. 
КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
наук. кер. – д.соц.ком., доцент Бессараб А. О.  

ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗПР 

Під затримкою психічного розвитку розуміють комплекс клінічних ознак, групу різних варіантів відс-
тавання у розвитку психіки, які не характеризуються повним психічним недорозвитком, але мають такі осо-
бливості інтелекту й особистості, які передусім не дозволяють дошкільникам у подальшому своєчасно і 
якісно оволодіти елементарними шкільними знаннями, уміннями та навичками.  

У дітей із затримкою психічного розвитку пізніше починає формуватися така вища психічна функція, 
як мовлення. Це може проявлятися й у більш пізньому його формуванні, і в порушенні звуковимови, лекси-
ки, граматики, словникового запасу. Це зумовлено залежністю розвитку мовлення від засобів мислення і 
від соціально-культурного досвіду кожної окремої дитини. Саме про це в своїх наукових працях зазначає 
Л. Виготський. А Ж. Піаже, у свою чергу, пояснює, що мовлення може розвиватися лише при достатньому 
розвитку мисленнєвої функції. Цим і пояснюється структура порушення мовлення при затримці психічного 
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розвитку. Необхідно зазначити, що ця структура буде відрізнятися у кожної дитини в залежності від того, 
розвиток якої психічної функції більше затриманий та яка ділянка мозку працює краще.  

Проведено діагностику дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку. 
Метою констатувального експерименту було виявлення рівня мовленнєвих здібностей.  
Суб‟єктами дослідження були двоє дітей ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу «Золотий ключик» 

№ 5 Енергодарської міської ради та троє дітей ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу «Ромашка» № 10 
Енергодарської міської ради. 

Для діагностики ми використали Ґейдельберзький тест мовленнєвого розвитку, який і визначив на-
прямки діагностичного дослідження: розуміння граматичних структур; творення множини іменників; імітація 
граматичних структур; корекція семантично неправильних речень; словотворення; варіації назв; класифі-
кація понять; творення ступенів порівняння прикметників; взаємозв‟язок вербальної і невербальної інфор-
мації; кодування і декодування наявної інтенції; конструювання речень; перебудування слів; відтворення 
розповіді. 

На підставі отриманих результатів Ґейдельберзького тесту мовленнєвого розвитку (Heidelberger 
Sprachentwicklungs Test) нами було визначено рівні сформованості лінгвістичних здібностей.  

За результатами діагностики у 60% дітей наявний середній рівень розвитку лінгвістичних здібнос-
тей, у 40% – нижче за середній. 

Отримані результати підтверджують описані наявні дослідження науковців про те, що діти дошкільного 
віку мають ряд особливостей мовленнєвої функції: порушення звуковимови, бідний словниковий запас, пору-
шення граматичного ладу, рівень сформованості зв‟язного мовлення не відповідає віковим нормам.  

Завдяки проведенню діагностики ми встановили зв‟язок порушень мовлення з недостатністю певних 
вищих психічних функцій. Це означає, що відхилення мовленнєвого розвитку не є ізольованим порушен-
ням. Можемо зазначити, що лінгвістичні порушення та ступінь їх тяжкості залежать від рівня сформованос-
ті вищих психічних функцій, які є підґрунтям у становленні та розвитку мовлення у дітей. 

Також ми помітили, що середнього та нижче за середній рівнів сформованості лінгвістичних здібнос-
тей не достатньо для подальшого гармонійного формування особистості дитини. Адже їх мовленнєві по-
рушення помітні для оточуючих та досить часто не дають змогу іншим розуміти висловлювання дітей. Цей 
факт і ускладнював процес діагностики та викликав у дітей прояви агресії, коли їх не розуміли, іноді відмо-
ву від виконання завдання чи відмову від повторення сказаного. Ми вважаємо, що під час спілкування з 
іншими дітьми дошкільники застосовують аналогічну стратегію поведінки, що призводить до звуження кола 
спілкування дітей, негативних реакцій оточуючих та прояву агресивності з боку дитини з затримкою психіч-
ного розвитку. В свою чергу це може призвести до мовленнєвого негативізмі та патологічного формування 
особистості. 

Проте, проведений Ґейдельберзький тест надав змогу виявити наявний рівень мовленнєвих здібно-
стей кожної дитини, що допоможе в подальшому більш ефективно будувати стратегію корекційної роботи. 

Кіріллова А. О. 
КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 
наук. кер. – к.психол.н., доцент Антоненко І. Ю.  

ДІАГНОСТИКА ПОКАЗНИКІВ КРИТИЧНОСТІ МИСЛЕННЯ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО  
ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРОЯВАМИ ПСИХІЧНОГО ІНФАНТИЛІЗМУ 

Сучасна українська школа передбачає введення інклюзивної форми освіти, тобто навчання дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку в одному класі з нормотиповими учнями. Це стосується і дітей з 
психічним інфантилізмом, а отже, по завершенню навчання вони, в ідеалі, повинні відповідати моделі ви-
пускника НУШ. Одне з чільних місць в ній посідає навичка критичного мислення.  

На сьогодні лише близько 25% школярів володіють навичками критичного мислення і сензитивним 
періодом для їх розвитку є молодший шкільний вік (Т. Воропай, Д. Десятов, О. Пометун, Л. Терлецька, 
С. Терно, О. Тягло та ін.).  

С. Терно зазначає, що у процесі пізнання мислення має кілька рівнів, кожен наступний рівень не 
може сформуватися без попереднього. Рівень критичності мислення не може сформуватися без загально-
го та предметного. На основі того, що перші два рівні певною мірою включають в себе розумові операції 
(аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, систематизація, класифікація), вирішено виок-
ремити їх як показники критичності мислення [2]. 

Отже, критичне мислення – підхід до мислення, за якого особливу увагу приділено вмінню сформу-
лювати самостійні твердження або думки й підкріпити їх аргументами (Crawford, Saul, Mathews, MaKinster, 
2002) [1]. 

На базі КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Оберіг» ЗОР було проведено 
діагностичне дослідження рівнів сформованості показників критичності мислення у дітей молодшого шкіль-
ного віку з проявами психічного інфантилізму. У діагностиці взяли участь 5 дітей 3 класу (9–10 років) з про-
явами психічного інфантилізму. У роботі використано адаптовані методики: «Класифікація предметів» 
(Л. Виготський, Б. Зейгарник) (класифікація), «Виключення слів» (аналіз, синтез, узагальнення), «Суттєві 
ознаки» (абстрагування), «Порівняння понять» (порівняння, аналіз, синтез), «Встановлення послідовності 
подій» (О. Бернштейн) (систематизування).  

Якщо виокремити середній показник отриманих результатів діагностики по кожному учню, то отри-
маємо такі значення: учень 1–74% (вище середнього); учень 2–54% (середній); учень 3–83% (високий); 
учень 4–76% (вище середнього); учень 5–81% (високий). 

Але слід розуміти, що рівень розвитку показників критичності мислення ще не визначає рівень роз-
витку самого критичного мислення. Це лише наявні передумови до його формування. В залежності від то-
го, який відсоток розвинених показників дитина має, буде залежати успішність оволодіння навичкою крити-
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чного мислення. Якщо говорити про результати учнів, які брали участь у діагностиці, то це діти, з якими 
цілеспрямовано не займалися та не розвивали навичку мислити критично, вони знаходились весь час в 
колективі з дітьми, які мають труднощі в навчанні та інтелектуальне порушення. Тому не могли бачити по-
зитивний приклад нормотипової дитини. На нашу думку, це суттєвий показник і якщо б ці діти з самого по-
чатку були в інклюзивному класі, то можливо такі ж результати могли отримати набагато раніше. Оскільки 
НУШ спрямована на розвиток навички критично мислити і не просто володіти якимись знаннями, а відпра-
цьовувати це вміння переважно за допомогою читання та письма, підкріплюючи процес самостійним ви-
словлюванням, то ми вважаємо, що діти з проявами психічного інфантилізму мали б змогу отримати більш 
якісну підготовку до сучасних умов життя та змогли б більш раціонально приймати рішення. 
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РОЗВИТОК ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
З ПРАВА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Знання англійської мови визнане базовим життєвим вмінням XXI століття, адже завдяки цьому мож-
на взаємодіяти, розвиватись, ділитись досвідом та вчитись від зовнішнього світу. Сучасна іншомовна мов-
леннєва освіта розвивається як інтегрована, тобто поєднує в собі практику не тільки вітчизняної методики 
вивчення іноземних мов, але й багаторічний досвід європейських країн, а тому стає все більш універсаль-
ною. Іншомовна освіта є процесом руху від мети до результату, включаючи вивчення культури країн, реа-
лізацію єдиних підходів і, певною мірою, комплексну іншомовну підготовку. Багато в чому це залежить не 
тільки від отриманих знань, умінь і навичок, а й від деяких додаткових якостей, для позначення яких вжи-
вається поняття «лінгвістична компетентність», яке є більш відповідним для розуміння сучасних цілей у 
вивченні англійської мови. 

Володіння англійською мовою є надзвичайно актуальним в професії майбутнього фахівця з правоз-
навства. Такі фактори, як розвиток соціально-економічних ринкових відносин та цілеспрямована європей-
ська інтеграція нашої країни створюють шлях до успішної трудової діяльності, який, на нашу думку, є не-
можливим без знання англійської мови.  

На сучасному етапі розвитку педагогіки відбувається формування нових підходів та систем для ви-
значення основних цілей освіти. А однією з головних у вивченні іноземної мови є формування мовленнє-
вої, комунікативної та лінгвістичної компетенції у майбутнього фахівця з певної сфери діяльності. Лінгвіс-
тична компетенція в процесі викладання англійської мови включає в себе опанування формальними знан-
нями та відповідними навичками, а також опанування лексикою, граматикою та фонетикою мови, що ви-
вчається. 

Слід сказати, що в сучасній системі освіти під лінгвістичною компетентністю розуміють знання фо-
нетичних, лексичних, граматичних та текстуальних моделей системи мови, яка вивчається. Лінгвістична 
компетентність, у свою чергу, забезпечує пізнавальну структуру особистості здобувача освіти, розвиток 
мислення, професійного мовленнєвого ресурсу, а також формування лінгвістичної рефлексії, що є проце-
сом усвідомлення своєї мовленнєвої діяльності. 

 Згідно вченого Н. Хомського, лінгвістична компетенція – «це здатність розуміти та відтворювати не-
обмежену кількість висловлювань за допомогою засвоєних мовленнєвих навичок». Набуті мовленнєві на-
вички та знання на заняттях з іноземної мови студент у повній мірі може використовувати в умовах реаль-
ного життєвого спілкування. Тому неможливо переоцінити інформаційні, соціальні та лінгвістичні можливо-
сті, які відкриваються на заняттях з англійської мови професійного спрямування. Правильний підбір тема-
тики та вибір відповідної методики викладання дозволяє здійснити науково-педагогічний, соціально-
виховний та загальнорозвиваючий вплив на особистість студента. 

Формуванню лінгвістичної компетентності студентів спеціальності 081 «Право» сприятимуть наступ-
ні принципи: 

1. Розвиток лінгвістичної компетентності у майбутніх фахівців з права здійснюється із застосуванням ко-
мунікативного підходу, який є більш функціональним, прагматичним, на відміну від традиційних методів у ви-
вченні іноземних мов. Комунікативний підхід надає можливість студентам самостійно розуміти одиниці мови та 
створювати граматично правильну вимову іноземною мовою, краще розуміти мовленнєвий матеріал. 

2. Розробка комплексу вправ для формування відповідних вмінь та навичок з усіх видів іншомовної 
діяльності, а також для розвитку навичок монологічного та діалогічного мовлення в межах професійної 
юридичної тематики як різновиду комунікативно-мовленнєвої взаємодії. 

3. Стимулювання професійного інтересу у студентів через форми та способи самостійної роботи, 
безпосередньо забезпечуючи їх професійно-орієнтованою інформацією, вироблення практичних навичок 
оволодіння лексико-граматичним матеріалом. 

4. Застосування міжмовного перекладу на заняттях з англійської мови, використання аутентичних 
текстів зі сфери юриспруденції, що забезпечить повне розуміння студентами лексичного та граматичного 
значень одиниць мови, що вивчається; цілісне розуміння змісту висловлювань іноземною мовою та конт-
роль засвоєння матеріалу. 

5. Організація та проведення розмовних клубів, які можуть мати ефективний результат як в застосу-
ванні знань та практичних навичок, так і в формуванні компетентного фахівця з правознавства. 
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СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ  
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: СТРУКТУРНА СКЛАДОВА ТА СПЕЦИФІКА 

Демографічна ситуація сьогодні обумовлюється постійним збільшенням кількості дітей, які мають 
порушення психофізичного розвитку. Тому однією із головних завдань держави є створення відповідних 
умов отримання освіти. Так, за даними МОН України у 2020 році здобувають освіту 25338 осіб із особли-
вими освітніми потребами, що у сім разів більше порівняно з 2015 роком, створено 13782 класи з інклюзи-
вним навчанням. У 2019/2020 навчальному році в країні інклюзивне навчання провадять 35% закладів ЗСО 
від їх загальної кількості. 

Освітній процес в державі проваджується за такими напрямами: спецшколи, інтегроване та інклюзи-
вне навчання. Освітня мережа для здобувачів із особливими освітніми потребами разгалужена, проте вона 
носить замкнений характер за принципом «відрізаного чи одинокого світу». Саме акцентується увага на 
дефекті особі, створюються особливі умови, що виступає основним бар‟єром для зв‟язку спецнавчання зі 
звичайним розвитком. Це сприяє підвищенню ступеню ізолюваності та посиленню її віддаленню, тобто 
сегрегації.  

Спеціальна освіта в країні побудована за вертикальним та горизантальним принципом. Вертикаль-
ний принцип враховує вікові періоди, рівні загальноосвітніх програм та відповідну корекційну допомогу. 

Горизонтальний принцип побудови спеціальної освіти враховує психофізичний розвиток особи, а 
саме особливості її пізнавальної діяльності, характер порушення. 

Головним завданням спецнавчання є включення дитини в життєвий простір як рівноправного учас-
ника, здійснення компенсацій порушень шляхом активізації діяльності збережених аналізаторів, так як со-
ціальні наслідки привіалюють над біологічними факторами в дитячій дефективності. 

Це надасть можливість розвивати здатність до равноцінної взаємодії з учасниками оточуючого се-
редовища, самоуправління, самореалізації, загалом до продуктивного життя. Саме зазначені складові аку-
мулуються в кінцевій меті навчання. 

Слід зауважити, що особливістю навчання для дітей, які мають психофізичні порушення, полягає в 
розкриття їх потенційних можливостей, яке, в першу чергу, залежить від гнучкості, адаптованності спеціа-
льної освіти, якості та широти спектру надання послуг, які здатні задовільнити потребу через поєднання 
результатів діагностики та корекції розвитку. 

За результатами вивчення досліджень науковців, з‟ясовано, що освіта для дитей, які мають пору-
шення розвитку, за всіма критеріями, ознаками не повинна відрізнятися від освіти, яку отримують діти без 
порушень, тобто повна участь у освітньому процесі без обмежень.  

Саме це підтверджує досвід інших країн, де навчання дітей, які потребують корекції фізично-
розумового розвитку, відбувається в загальних школах, де проходять навчання усі діти без винятків, що 
сприяє досягненню найкращих результатів як в освіті так і в соціальному просторі. Проте, на теперішній 
час відсутній єдиний сталий порядок формування шкіл з інклюзивним навчанням, з забезпеченням відпові-
дної матеріальної бази, кадрового складу та інформаційного середовища.  

Отже, спеціальне навчання повинно бути побудоване на принципі адаптованності дитини до вимог 
освітнього простору, базовою основою якого є розвиток у дитини здатності до самостійного життя, самос-
тійних рішень, життєвих компетентностей, створення освітньо-корекційного простору, здатного забезпечи-
ти одночасно навчання і формування загальної соціольної та побутової моделі для дітей, які мають пору-
шення у розвитку. 

Кушнір Л. М. 
Львівський державний університет внутрішніх справ 
наук. кер. – викладач Запотічна Р. А.  

НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Заклади вищої освіти часто критикують за неадекватну підготовку здобувачів вищої освіти, яка до-
помогла б їм стати успішними в навчанні, повсякденному житті та кар‟єрі. Здобувачі вищої освіти, як пра-
вило, не мають навичок критичного мислення, зокрема навичок самостійного вирішення поставлених пе-
ред ними проблем. Новий підхід до вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти, на нашу думку, пови-
нен включати не просто вивчення мови, а також розвиток найважливіших навичок двадцять першого сто-
ліття, таких як, критичне мислення, вирішення проблем, самостійне навчання, спілкування та співпраця з 
вмінням демонструвати ці навички, використовуючи іноземну мову. Мовна компетенція є однією з загаль-
них навичок, необхідних для європейського «суспільства знань». Крім того, вона є важливим критерієм 
зрілості особистості, підпорядкованого взаєморозуміння, демократичної стабільності та спілкування зі сві-
том. Вивчення іноземних мов розглядається як складова концепції «навчання протягом усього життя». 
Оскільки більшість міжнародних корпорацій реалізують концепцію глобальної експансії, знання іноземної 
мови допомагає випускникам закладів вищої освіти у пошуках роботи. Багато організацій потребують фахі-
вців, які можуть працювати у розмаїтому культурному середовищі, а також добре володіють іноземною 
мовою. Іншими словами, знання іноземних мов забезпечує конкурентну перевагу на ринку праці. 

Ми спробували висвітлити причини, що підтверджують необхідність вивчення іноземних мов у ви-
щих навчальних закладах. На нашу думку, найважливішими з них є: більш глибоке розуміння здобувачами 
вищої освіти власної культури, позитивне та менш упереджене ставлення до культури інших народів, що 

покращує розуміння культурного розмаїття; поліпшення аналітичних, комунікаційних та бізнес-навичок, що 
робить випускників закладів вищої освіти більш цінним для роботодавців; вдосконалення інших навичок, 
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таких як вміння слухати та запам‟ятовувати, чому сприяє вивчення іноземних мов; збільшення можливос-

тей для побудови кар‟єри у сфері державного управління, бізнесу, медицини, юриспруденції, військової 
справи, промисловості, маркетингу тощо. 

У деяких європейських та українських вищих навчальних закладах іноземні мови не викладаються 

та не вивчаються. Часто вважають, що абітурієнти володіють базовими знаннями іноземної мови, як пра-
вило, англійської, які у вищих закладах можна лише вдосконалити за допомогою комунікативної мовної 

компетентності та спеціалізованої лексики в межах певної академічної або професійної сфери. Досить час-
то це не відповідає реальному стану речей, і, що гірше, однією з найважливіших проблем у закладах вищої 
освіти є поступове зниження мовної компетенції через відсутність занять з іноземної мови, що проявляєть-

ся найбільш помітно у вигляді зниження у здобувачів вищої освіти граматичної компетенції та навичок пи-
сьма. Іншою гострою проблемою у закладах вищої освіти внаслідок змін, спричинених Болонським проце-
сом, є системні невідповідності, а також відсутність чітко визначеної іноземної мовної політики в загально-

європейській вищій освіті та скорочення фактичної кількості годин, призначених для вивчення іноземної 
мови. 

Таким чином, заклади вищої освіти повинні на основі досягнутих результатів у середній освіті в га-
лузі викладання та вивчення мов, забезпечити подальше вивчення іноземної мови. Більше того, інтернаці-
оналізація вищої освіти у всьому світі, включаючи Україну, сприяє зростанню кількості навчальних дисцип-

лін, які повністю або частково викладаються іноземною мовою, оскільки зацікавленість здобувачів вищої 
освіти до навчання за кордоном постійно зростає. Звідси випливає необхідність для випускників вищих 
навчальних закладів вільно володіти іноземною мовою. 

Левітіна М. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.пед.н. Дяченко М. Д. 

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО  
ВИХОВАННЯ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

Однією з основних тенденцій розвитку виховання в сучасній українській школі має стати пошук форм 
«діяльнісного патріотизму». Творчого, а не формального, змісту набуває процес планування виховної дія-

льності не лише класним керівником, але й усіма учасниками освітньої діяльності: творчі групи, осередки, 
екскурсії, свята, ігри-драматизації, спортивні змагання, естафети, огляди-конкурси, олімпіади, шкільні му-
зеї, тематичні стенди, кімнати, зали, галереї, виставки дитячої творчості, книжкові виставки, творчі завдан-

ня, проекти, звіти, індивідуальні роботи, театр-експромт, колективні творчі справи, колективне творче пан-
но, флешмоби, виставки-конкурси, фестивалі, туристичні походи. Тому важливе значення має планування, 

організація, проведення й управління загальношкільних заходів як чинників закладання основи національ-
но – патріотичного виховання наступного покоління [2].  

Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні – це науково обґрунтована система 

загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особи-
стості, що характеизують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, 
самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизнаними цінностями і якостя-

ми та самореалізації його сутнісних сил. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявля-
ється через її власне ставлення [4]. 

Будь-яка діяльність повинна бути спланована, мати мету й результат. Виховна діяльність не є ви-
ключенням. Тому при організації виховного заходу можна чітко виділити три взаємопов‟язаних ета-
пи: підготовчий, етап проведення, підсумок заходу. Своєрідність етапів залежить від обраної форми ви-

ховного заходу, однак можна схематично окреслити загальні підходи [3]. 
Вчителю варто враховувати найбільш пріоритетні виховні завдання, серед яких: 

 розвиток пізнавальних інтересів, світогляду учнів; 

 формування моральної культури та поведінки; 

 виховання високої естетичної культури; 

 формування навичок здорового способу життя; 

 формування трудових навичок; 

 виховання почуття обов‟язку та відповідальності; 

 створення в класі атмосфери дружби, взаєморозуміння та підтримки; 

 розвиток творчих можливостей учнів; 

 формування єдиного колективу: учнів, батьків, класного керівника [1]. 

Ці завдання, з урахуванням потреб та інтересів, рівня розвитку учнів та учнівського колективу, й ре-
алізовуються у певній формі заходу. 
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НЕЙРОПСИХОЛОЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛУХОВОГО ГНОЗИСУ 
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ 

Однією з найпоширеніших форм мовленнєвого недорозвинення серед дітей дошкільного віку є зага-
льне недорозвинення мовлення [1]. 

У спеціальній психології під поняттям «загальне недорозвинення мовлення» (ЗНМ) у дітей з норма-
льним слухом і первинно збереженим інтелектом розуміють таку форму мовленнєвого порушення, при 
якому порушено формування всіх компонентів мовленнєвої системи, що відносяться як до звукової, так і 
до смислової сторони мовлення [2].  

Оволодіння дітьми мовленням неможливе без повноцінного розвитку слухового гнозису. На залеж-
ність розвитку процесу вимови звуків від стану сформованості слухового гнозису вказують дослідження 
багатьох вчених (В. Бельтюков, О. Вінарська, О. Гвоздєв, Д. Ельконін, Л. Журова, Л. Калмикова, Р. Левіна, 
В. Орфінська, М. Савченко, Є. Соботович, С. Цейтлін). 

Слуховий гнозис (СГ) – це впізнавання предмета за характерним для нього звуком. Т. Візель відзна-
чала, описуючи слуховий гнозис, що на базі відчуттів розвиваються функції, які позначаються як гнозис, що 
відноситься до тієї чи іншої модальності [3, с. 25]. Слуховий гнозис сприймається людиною як лінійна пос-
лідовність сигналів. Т. Візель дала визначення такого виду сприйняття як «сукцесивне». Це головна від-
мінність слухового гнозису від всіх інших, які сприймаються не послідовно, а цілісним образом. 

Слуховий гнозис розглядається двояко: з одного боку як суб‟єктивний образ предмета, явища або 
процесу, що безпосередньо впливає на аналізатор, з іншого боку, як процес формування цього образу 
(Л. Венгер, О. Запорожець, Б. Тєплов).  

Слуховий гнозис поділяється на невербальний (немовленнєвий) та вербальний (мовленнєвий). Не-
мовленнєвий СГ дає можливість розрізняти природні, вуличні та музичні шуми; мовленнєвий СГ більш ви-
сокого рівня, дає можливість сприймати мовлення. 

У дітей із ЗНМ спостерігаються труднощі немовленнєвого характеру, які полягають у відсутності 
слухових предметних образів, порушенні слухової уваги, диференційованого сприйняття побутових шумів, 
правильного аналізу ритмічних структур. 

Становлення складової структури слова у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення 
пов‟язане з особливостями розвитку у них немовленнєвих процесів, таких як оптико-просторова орієнтація, 
динамічна і ритмічна організація рухів і дій.  

У дошкільників з недорозвиненням мовлення при первинно збереженому фізичному слухові недо-
статність СГ може проявлятися в порушенні здатності сприймати локалізацію звуків в просторі, нестійкості 
сприйняття звуків однакової висоти і гучності; порушення сприйняття інтонаційних характеристик; труднощі 
формування уявлень про ритм; порушення процесів фонематичного сприймання, аналізу і синтезу мов-
леннєвих звуків (Г. Ванюхіна, А. Гермаковський, Н. Жукова, І. Колповський, Н. Сафонкіна, Т. Філічєва, 
С. Шаховська і ін.). Порушення слухового гнозису викликають у дітей із загальним недорозвиненням мов-
лення проблеми з фонетичним аналізом, зі сприйняттям словесних інструкцій. Порушення слухового гно-
зису дітей із ЗНМ проявляється в несформованості операції звуко-складового аналізу [4]. 

Змазане, незрозуміле мовлення не дає можливості для формування чіткого слухового гнозису і кон-
тролю, що сприяє стійкому збереженню порушень звуковимови.  

Узагальнюючи вищезазначене, слід наголосити, що формування слухового гнозису у дітей із ЗНМ – 
важлива ланка і основа формування всіх фонематичних процесів.  
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ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО  
НАВЧАННЯ У ФАХОВІЙ ПЕРЕДВИЩІЙ ОСВІТІ 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобіган-
ня поширенню на території України коронавірусу COVID-19» [1], листом Міністерства освіти і науки України 
від 11.03.2020 № 1/9-154 [2] адміністраціям закладів освіти було рекомендовано запровадити заходи щодо 
організації дистанційного навчання під час карантину. Також запропоновано для практичного використання 
методичні рекомендації щодо можливостей організації навчальних занять за допомогою дистанційних тех-
нологій в мережі Інтернет.  

Переважна більшість нормативних документів стосується закладів загальної освіти. Проте, урахо-
вуючи специфіку освітнього процесу, адміністрація закладів фахової передвищої освіти при організації ди-
станційного навчання орієнтується на такі постанови и рекомендації. Зокрема, рекомендовано застосову-
вати сучасну інноваційну навчальну платформу Google Classroom [3]. Пройшовши реєстрацію в Компанії 
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Google можна отримати безкоштовний сервіс Google G Suite і доступ до всіх можливостей Google 
Classroom. Перед адміністрацією закладів фахової передвищої освіти стають питання не лише організації 
дистанційного навчання, а й забезпечення контролю його якості.  

Розглянемо можливості контролю якості навчання на платформі Google Classroom. Платформа 
Google Classroom як кожна складна система має негативні та позитивні аспекти використання. Так, за до-
помогою елементів сервера Google Classroom можна проаналізувати наповненість курсу, наявність та 
якість завдань, виконані студентами завдання, їх оцінки та оцінки проміжних тестувань. Для кожного студе-
нта є можливість відслідкувати динаміку своїх оцінок та спрогнозувати підсумкову оцінку. Але відсутня така 
послуга як «журнал класу», що вимагає від викладачів додаткових зусиль з його створення іншими засо-
бами та регулярного наповнення. 

Можливість контролю наповнюваності курсу дозволяє викладачеві і керівництву відслідковувати по-
точні зміни і вчасність поповнення курсу. Такий підхід дозволяє позбутися від суб‟єктивності заповнення 
інформації, неточностей при заповненнях «заднім числом». 

У Запорізькому авіаційному коледжі (ЗАК) для контролю успішності та виконання завдань куратор 
створює електронний журнал успішності групи як файл Excel, де кожен лист - окрема дисципліна. Куратор 
дає доступ до даного документу всім викладачам, що ведуть курси в даній групі, завідувачем відділенням 
та адміністратору дистанційного навчання. 

За розпорядженням адміністрації закладу кожен викладач в кінці тижня виставляє отримані студен-
тами оцінки. У понеділок куратор аналізує ситуацію з успішністю і проводить за розкладом організаційну 
годину зі студентами з використанням онлайн-конференції Google Meet для виявлення необхідних певних 
дій.  

За два тижні до проміжної атестації в Запорізькому авіаційному коледжі куратор відсилає листи кож-
ному студенту та його батькам зі всіма оцінками з курсів із зазначенням боргів. Батьки мають можливість 
спрогнозувати результати проміжної атестації, вжити заходів, а також звернутися за допомогою. 

Ряд курсів закінчуються отриманням заліків. Обов‟язковою умовою отримання заліку студента з кур-
су в ЗАК є виконання всіх завдань. У вкладці Оцінки студент після виконання всіх завдань бачить свою 
підсумкову оцінку, яка і вноситься в залікову відомість. 

Для проведення іспитів в ЗАК викладач кожного курсу створює три Google Form, кожна по 60 пи-
тань, що не повторюються, з чотирма варіантами відповідей. Кожна правильна відповідь дає 1 бал. Ці 
Google Form отримує адміністратор дистанційного навчання і перевіряє правильність виконання за-
вдань. У день іспиту, згідно з розкладом, заступник директора коледжу вибирає номер комплекту питань 
для іспиту. Адміністратор дистанційного навчання підключає студентів до онлайн-конференції Google 
Meet згідно списку групи для автентифікації і дає доступ до відповідної Google Form. З моменту підклю-
чення відраховується 90 хвилин, після чого закривається Google Form. По закінченню іспиту адміністра-
тор дистанційного навчання сортує за релевантністю набраних балів результати студентів і згідно з при-
йнятими критеріями оцінювання виставляє оцінки за іспит. Таким чином, викладач курсу дізнається ре-
зультати з іспиту разом зі студентами. В результаті такої форми проведення іспитів не виникає спірних 
ситуацій з оцінювання. 

Таким чином, використання Google Classroom дає можливість організувати дистанційне навчання в 
закладі фахової передвищої освіти з достатнім рівнем контролю якості освітніх послуг. 
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ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ З ДЦП 

Прояв агресії в дитячих навчальних закладах є проблемою, що все більше хвилює вчителів та бать-
ків, а також є актуальною для суспільства. Психологи вказують на те, що агресивність ускладнює присто-
сування дітей до умов життя в суспільстві та посідає одне з перших місць у девіантній поведінці неповнолі-
тніх. Тому завданням психолога повинна стати психокорекційна робота з особами, які більше агресивні по 
відношенню до інших [1; 2; 3]. 

На початку експериментального дослідження були поставлені такі завдання: а) визначити найбільш 
притаманні учням з ДЦП форми агресивної поведінки; б) дослідити рівень агресивності у даної категорії 
дітей; в) визначити можливі фактори, що впливають на рівень агресивності, та агресивних форм поведінки; 
г) розробити комплекс вправ та рекомендацій для вчителів і вихователів школи-інтернату № 1 з метою 
зниження рівня агресивності підлітків з діагнозом ДЦП. 

Для виконання цих завдань нами були використані методи анкетування та опитування. На першому 
етапі роботи було проведене анкетування підлеглих з метою визначення підлітків з агресивною поведін-
кою. З цією метою використана анкета «Критерії виявлення агресивної дитини», розроблена Є. Лютовою 
[5]. Анкета складається з восьми висловлювань, що характеризують ту чи іншу поведінку учня. Пропону-
ється відмітити частоту прояву кожного положення протягом останніх п‟яти місяців. При обробці результа-
тів враховується кількість відповідей у графі «часто». Якщо чотири чи більше критеріїв проявляються час-
то, можна припустити, що учень є агресивним. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/03/11/1_9-154.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/03/11/1_9-154.pdf
https://classroom.google.com/
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На другому етапі було визначено рівень прояву різних форм агресивної поведінки, а також дослі-
джено наявність характерних типів реакції для учнів з ДЦП. 

Агресивність має якісну та кількісну характеристики. Як будь-яка властивість, вона має різну ступінь 
вираженості. Надмірний розвиток агресивності починає визначати всю особливість яка може стати конфлі-
ктною, нездатною на свідому кооперацію тощо. А. Басс, сприйнявши ряд положень своїх попередників ро-
зділив поняття агресії та ворожості й визначив останню як «...реакцію, розвиваючу негативні почуття та 
негативні оцінки людей та подій» [6; 7]. 

Для визначення індексів агресивності та ворожості застосовано опитувальник Басса-Дарки. Оціню-
вання відповідей здійснюється, за 8 шкалами, що відповідають формам агресії. За допомогою першого 
тесту були уточнені особливості учнів, рівень їх агресивності її спрямованість та характер прояву. Опиту-
вання допомогло визначити сімейні взаємовідносини, рольові позиції кожного члена родини, наявність чи 
відсутність конфліктної ситуації в родині. Тест акцентуацій характеру «Чортова дюжина» [6, с. 83] на етапі 
дослідження не мав за мету поставити діагноз будь-якої психічної хвороби. Він дозволив визначити деякі 
яскраві риси характеру досліджуваних адже вже декілька рис складають рисунок особистості. Якщо у лю-
дини виражена одна з особистісних рис, це так звана акцентуація характеру, або психотип особистості. Як 
зауважив К. Леонгард, «...акцентуація – це, по суті, ті ж індивідуальні риси, але володіючи тенденцією до 
переходу в патологічний стан» [6, с. 50–58]. За допомогою даного тесту риси характеру роздивляються в 
рамках звичайного рисунку особистості та виділяються 13 типів акцентуацій, тобто яскраво виражених пси-
хотипів. 

Дослідження проводилось в середині першого навчального семестру в середній спеціальній школі-
інтернаті № 1 м. Запоріжжя для дітей з порушеннями психофізичного розвитку (порушенням опорно-
рухового апарату та наслідки поліомієліту). Були відібрані учні класів масової програми навчання (учні з 
нормою інтелектуального розвитку). Загальна кількість учнів складає 46 осіб, 9 підлітків проживають в пов-
ній сім‟ї, 14 учнів мають сім‟ї, але протягом навчального року з тих чи інших причин проживають в інтернаті. 

Педагогам даних класів було запропоновано визначити частоту прояву певної поведінки. Було за-
пропоновано відмітити частоту прояву кожного положення протягом останніх п‟яти місяців. Виходячи з ре-
зультатів анкетування були визначені учні, які, можливо, є агресивними. Вони були виділені в окрему групу, 
з якою проводилась подальша дослідницька робота. 

Наступним кроком було проведення опитувальника Басса-Дарки. При проведенні тесту «Чортова 
дюжина» був використаний груповий метод тестування. На основі анкетування педагогів школи-інтернату із 
загальної кількості учнів класів були виділені учні, поведінку яких можна вважати агресивно. До цієї групи 
віднесено 30 підлітків , що складає 65% від загальної кількості, з них 17 хлопців та 13 дівчат. Кількісні пока-
зники різних форм агресії, одержані в нашому дослідженні наведені в таблиці. 

Таблиця 1 
Прояв агресії та ворожості 

№ Тип реакції 
Стать Загальна кіль-

кість,% хлопці В% дівчата В% 

1 Вербальна агресія 17 57 5 17 74 

2 Фізична агресія 13 43 4 13 56 

3 Непряма агресія 7 23 6 20 43 

4 Ворожість 5 17 13 43 60 

5 Підозрілість 6 20 4 13 33 

  
Взагалі, можна сказати, що учням з діагнозом ДЦП притаманна вербальна агресія; характерним є 

вороже ставлення до оточуючих, ці підлітки часто використовують фізичну та непряму агресію у повсяк-
денному житті. 

На основі тесту акцентуацій характеру підлітків з ДЦП були визначені гіпертимно-істероїдний тип акцен-
туацій характеру – 14%, у 10% визначений конформно-гіпертимний тип. Сенситивний тип виявлений у 13% дос-
ліджуваних. У 60% досліджуваних був виявлений паранойальний варіант особистісної акцентуації (тип парано-
їк). Треба зауважити, що паранойальний варіант в дитячій та підлітковій психології та психіатрії не виділяється. 
Однак попередній клінічний досвід [4, с. 198] показує, що при пролонгованому психотравмуючому впливі у де-
яких підлітків з ЦП відмічаються паранойальні тенденції із зверхцінними ідеями відношень. 

Цей тип розвитку особистості формується під впливом пролонгованого впливу комплексу психотра-
вмуючих факторів, основним з яких є відчуття власної неповноцінності у складі з соціальною або емоцій-
ною депривацією при несприятливих умовах мікросередовища та вихованні за типом гіпопротекції або 
емоційного «пригноблення». 

Виходячи з вищесказаного можна зробити висновок, що для підлітків з діагнозом ДЦП, що навча-
ються у школі-інтернаті, характерним видом агресії є вербальна агресія. Меншою мірою виражена фізична 
агресія. Для більшості досліджуваних притаманне відчуття власної неповноцінності, вороже ставлення до 
оточуючих. Одним з вагомих факторів, що сприяють агресивній поведінці є несприятливі умови в сім‟ї. 
Майже кожен учень знаходиться в таких умовах та відчуває пригніченість, незахищеність. Для багатьох з 
підлітків нереальним є існування відчуття сімейних відносин. В багатьох випадках учні відчувають власну 
малоцінність у сім‟ї, знаходяться в конфліктних відносинах з іншими членами родини. Отже, агресивна по-
ведінка - це захисний механізм. Це пов‟язано з тим, що підлітки постійно проживають у школі-інтернаті і 
намагаються пристосуватись до умов життя і оточення, але роботу по корекції треба проводити у контакті з 
сім‟єю, з психологом. Опитувальник Басса-Даркі є помічником у роботі з агресивними підлітками, який до-
помагає виявити види агресії і спланувати подальшу роботу. 

Підсумовуючи усе сказане, зазначимо, що діагностувати причини агресії та знайти ефективні способи 
зниження ії рівня нелегко. Ця робота потребує вміння діяти з сім‟єю, психологом, знань і професіоналізму. 
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Однак найголовніше, шо мусять знати люди, які працюють з поведінковою агресією – це надія. Не-
має абсолютно переконливих наукових доказів того, що агресії уникнути неможливо. Однак, є багато про-
тилежних – що агресивну поведінку можна попередити чи, в крайньому випадку, зменшити частоту ії про-
явів. Цінності, протилежні агресії й насильству, можуть виступити сильним засобом, здатним їх зупинити. 

Допомога дитині з проявами агресії в поведінці немислима без співпраці з батьками. Але вимоги 
мають бути узгодженими. Іноді батькам не вистачає відповідальності, іноді – психологічної культури, іноді – 
бажання що-небудь змінювати. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА СЕРЕД УЧНІВ  
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ МОЛОДШОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

Проаналізувавши теоретико-методологічні засади шкільного насильства, ми отримали наукове підґ-
рунтя для планування власного емпіричного дослідження.  

Метою нашого емпіричного дослідження стало вивчення особливостей шкільного насильства та йо-
го проявів у молодшому підлітковому віці з особливими освітніми потребами:  

 з‟ясування основних психологічних характеристик кривдників, жертв, спостерігачів – потенційних 
захисників агресорів чи постраждалих, на рівні потребово-мотиваційної, емоційно-вольової, комунікативної 
сфер особистості, Я-концепції та структурно-рольових параметрів;  

 розроблення профілактичної програми з ранньої превенції шкільного булінгу серед дітей молод-
шого підліткового віку з особливими освітніми потребами. 

У процесі планування та проведення дослідження вирішено, що вибірку експериментального дослі-
дження складуть молодші підлітки з особливими освітніми потребами віком 12–13 років однієї із шкіл 
м. Запоріжжя, їх батьки та вчителі. Загалом участь у дослідницькій роботі взяли 54 учнів, 16 вчителів,  
106 батьків. Формування вибірки визначалось предметом нашого дослідження.  

На першому етапі експериментального дослідження виявлялися показники шкільного насильства 
(за шкалами опитувальників). На основі емпіричних даних, отриманих в результаті дослідження дітей за 
ознаками шкільного насильства – агресивні тенденції в поведінці (тест руки Е. Вагнера, опитувальник 
Є. Ільїна, П. Ковальова). 

Статус, з одного боку, може бути передумовою зародження шкільного булінгу в шкільному класі, а з 
іншого боку – його наслідком. На думку Г. Радчук, статусно-рольова позиція як передумова появи шкільно-
го булінгу наявна в тих випадках, коли хулігани намагаються завоювати право на приналежність до групи 
та високий соціальний статус [1].  

Проте, високий соціальний статус агресора не завжди дає можливість правильно та адекватно оці-
нити його поведінку в групі. Необхідно також зауважити, що кривдники можуть спрямовувати свою агреси-
вну поведінку на велику кількість «мішеней», проте з часом вибір їхніх жертв стає стійкішим. Таким чином 
вони починають фокусуватися на тих, хто стає хронічними жертвами через свою реакцію на знущання [1].  

Часто учні, які займають позицію свідків, у ситуації шкільного булінгу бояться стати наступними жер-
твами і тому можуть підтримувати хулігана. Почуття провини у свідків за свою бездіяльність у ситуаціях 
цькування може призводити до небажання помічати дану проблему в своєму класі і тим самим також підт-
римувати кривдника. 

Наступний крок нашого емпіричного дослідження – з‟ясувати частку дітей, наділених найбільшим 
ціннісним потенціалом, які мають провідний вплив у групі, схильність до агресивної поведінки. У експери-
ментальній групі виявлено 6% дітей від загальної кількості – лідерів, «зірок». За методикою «тест руки» 
Е. Вагнера схильність до агресивності має 2% дітей. 

За результатами дослідження, схильність до агресивності мають ті молодші підлітки, які є аутсайде-
рами, та ті, яким надають перевагу. Пряма фізична агресивна поведінка характерна для знехтуваних дітей. 
Для молодших підлітків, які на свою користь отримали від 3 до 5 виборів притаманна вербальна агресивна 
поведінка: пряма та непряма. Непряма фізична агресивна поведінка може бути зі сторони знехтуваних 
дітей. 

Результати діагностичного дослідження вказують на поширеність шкільного булінгу серед учнів мо-
лодшого підліткового віку. Підрахунки виявили, що свідками шкільного булінгу хоча б один раз були 34% 
учнів. Однак реальний відсоток може бути і вищим, бо серед них є ті, що взагалі не відповіли на це запи-
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тання (хоча визнали, що самі можуть застосовувати насильницькі дії щодо однокласників), а інша – могла 
давати соціально бажані відповіді.  

В результаті аналізу емпіричних даних за авторською анкетою для вчителів з‟ясували, що в серед-
ній школі майже усі учні вміють образити, принизити інших словом. Про існування у середовищі молодших 
підлітків несправедливих звинувачень, залякування, лайки, присвоєння прізвиськ вказали 41% дітей. Про 
застосування ударів кулаком, ногами, побиття, навмисне нанесення тілесних травм та пошкоджень вказа-
ли 42% респондентів (за емпіричними даними опитування дітей). Аналіз поширеності форм шкільного булі-
нгу серед учнів молодшого підліткового віку з особливими освітніми потребами виявив, що дітьми викорис-
товуються заборони та ігнорування, які є прихованою формою цькування. Таким чином, зрозуміло, що 
школа повинна докладати всіх зусиль у боротьбі з цією звичкою, натомість, бачимо, що учні, не позбува-
ються її, а навпаки, навчаються й технічно вдосконалюють. 

Ми виявили, що усякий вид шкільного насильства викликає гнів, ненависть, образу, приниження, ро-
здратування, збентеженість, засмучення, ворожість, лють, тобто детермінує появу негативних емоцій. Крім 
того, у частини респондентів – 10% осіб – виникає бажання помститися, «дати здачу», «дати в голову», 
«побити у відповідь». Разом з тим, 23% школярів не дали відповіді на запитання, що стосуються їх пере-
живань. Припускаємо, що вони ніколи не ображаються або не вміють/ не хочуть висловитися про свої емо-
ції. 

Як зазначили 11% дітей, вчителі найчастіше використовують крик, звинувачення, сарказм, висмію-
вання, приниження, нерідко також погрози чи обзивання; на фізичне покарання вказали 4% учнів. Слід за-
уважити, що жорстокість батьків може проявлятися і на фізичному (8%), і на вербальному рівнях (12%), що 
пов‟язано з уживанням образливих слів стосовно дітей. 

Виходячи з вищезазначеного, можливо дійти до висновку про те, що виявлено характерні прояви 
вербального та фізичного булінгу і його високий рівень поширеності у середовищі учнів молодшого підліт-
кового віку. Як з‟ясувалося, психологічне насильство у школі пов‟язане із його катарсичною й експлетивною 
функціями, демонстрацією дорослості та приналежності до референтної групи осіб. У школі до дітей часто 
застосовуються колективні образи, ярлики, прізвиська тощо. Батьки і вчителі чинять фізичне і вербальне 
насильство з виховною метою і для розрядки негативних емоцій, викликаних неслухняністю й неприйнят-
ною поведінкою молодших підлітків. 
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ОСОБЛИВОСТІ САМОПІЗНАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ФУНКЦІЙ  
ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

На сучасному етапі соціально-політичного розвитку України відкриваються нові перспективи для 
реформування системи спеціальної освіти, що пов‟язано зі зміною ставлення до дітей з особливостями 
психофізичного розвитку, з вирішенням питань їх соціалізації та інтеграції в суспільство. Сучасне українсь-
ке суспільство висуває нові підвищені вимоги до підростаючої особистості.  

Для старшокласників з особливими освітніми потребами притаманні емоційна неврівноваженість, 
невпевненість у собі, несформованість навичок взаємодії. При цьому самокорекція та самовдосконалення 
можливі лише за умов об‟єктивного уявлення про власну особистість. Тому постає завдання щодо форму-
вання особистості, яка схильна до саморозвитку, цілісності за власними переконаннями та прагненнями. 

Методи дослідження: використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів: 

 теоретичні: аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення соціологічної, психолого-
педагогічної літератури з теми дослідження для обґрунтування теоретичних засад формування самопі-
знання старшокласників з порушеннями функцій опорно-рухового апарату в умовах навчально-ігрової дія-
льності, визначення та уточнення понятійного апарату дослідження, змісту і структури навчально-ігрової 
діяльності;  

 емпіричні: спостереження, тестування, анкетування, інтерв‟ю, контент-аналіз, психодіагностичні 
методики: експрес-методика вивчення соціально-психологічного клімату (О. Шаліто, О. Михалюк, Н. Хря-
щєва); методика «Визначення орієнтації суб‟єктивного контролю», розроблена на основі шкали локус-
контролю Дж. Роттера, адаптована О. Осницьким, Ю. Жуйковим; самоактуалізаційний тест (САТ); багато-
факторний особистісний опитувальник 16-PF Р. Кетелла; констатувальний експеримент. 

Із сучасних досліджень творчої ігрової діяльності як комплексного засобу, що може спонукати стар-
шокласників до самоаналізу, самооцінки, застосування ними прийомів самовизначення, саморозвитку, 
найбільш повно розглядаються в працях Г. Балла, І. Беха, І. Булаха, С. Максименка, І. Мамчур, 
Л. Пілецької та ін. 

Розроблено основні етапи моделі розвитку самопізнання старшокласника в умовах ігрової діяльнос-
ті та ознаки ігор, що сприяють самопізнанню. 

На першому етапі ігрової діяльності за допомогою взаємодії між психологом або педагогом та май-
бутньою ігровою групою починають функціонувати такі елементи самопізнання як індивідуально-
характерологічні особливості і властивості характеру, мотиваційно-ціннісна сфера, пізнавальна сфера ко-
жного присутнього. 

Другий етап (спільне планування гри), відповідно до потреб і мотивів старшокласника, найяскравіше 
проявляються особистісно-характерологічні особливості, оскільки при плануванні гри враховуються потре-
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би, індивідуальні інтереси кожного учасника ігрового простору. Під час реалізації цього етапу також прояв-
ляється специфіка сформованості мотиваційно-ціннісної сфери, адже кожен учасник вбачає у грі розкриття 
власних інтересів, цінностей.  

При спільній підготовці ігрової діяльності (третій етап), здійснюються нові акти самопізнання, такі як 
сфера здібностей і можливостей (приймаючи участь у створенні гри, старшокласник залучає і використо-
вує весь свій попередньо набутий потенціал знань, умінь та навичок, що веде за собою зростання активно-
сті, пізнання власної значущості, ініціативності. Невід‟ємною ланкою, що приводить у рух даний етап моде-
лі є співробітництво, взаємодія. 

Четвертий етап, власне проведення гри. Упродовж дії компонентів попередніх етапів залучаються 
емоційно-вольова сфера, що має прояв у демонстрації власної індивідуальності та неповторності, адже 
запланований сценарій гри ніколи класично не програється, в ньому обов‟язково з‟являються прояви інди-
відуальності старшокласників, які беруть участь у грі. У даному випадку учень, взявши на себе роль певно-
го персонажа гри, виражає не лише його моральну позицію, поведінку, але і вносить частку себе, пізнаючи 
при цьому приховану власну сутність, аналізує її, формує ту чи іншу норму етичної поведінки. Функціону-
вання цього етапу визначає наявність у повному складі визначених нами умов. Спільне обговорення про-
веденої гри дає можливість повернутися з вигаданого світу, вигаданих учасників, але вже з певними здобу-
тками на шляху пізнання себе.  

П‟ятий етап передбачає аналіз ігрової діяльності, яка дає поштовх до об‟єктивної оцінки оточуючих 
та самооцінки, прийняття або неприйняття тих власних особистісних рис, норм етичної поведінки, які про-
явилися у грі. Усвідомлення власних недоліків дають новий виток до самовдосконалення через корекцію 
«Я-концепції». 

Остання складова етапів моделі, післядія акумулює в собі весь попередній ігровий досвід, визначає 
нові потреби пізнання старшокласниками себе, з метою корекції власної «Я-концепції», самореалізуватись, 
відчути себе ще вільнішими у наступних іграх. 

Виявлено, що важливою ланкою у приведенні цього механізму в роботу є соціально-психологічні 
умови, які сприяють самопізнанню старшокласників засобами гри: свобода особистості старшокласника; 
суб‟єктність; співробітництво; взаємодія; творчість; толерантність. 

Суттєвою соціально-психологічною умовою відзначено сферу відносин з іншими людьми, що має 
бути основана на свободі особистості. Без взаємодії унеможливлюється функціонування гри, спрямованої 
на самопізнання особистості. Сутність взаємодії розгортається у спільній, діяльності, в її соціальній природі 
та організації.  

Ігрова діяльність здійснює вплив на організованість, згуртованість групи у старшому шкільному віці, 
самопізнання особистості юнацького віку. Водночас, самопізнання старшокласника із порушеннями функ-
цій опорно-рухового апарату здійснює вплив на розвиток особистісних властивостей, соціально-
психологічні властивості, а також сприяє організованості, згуртованості й сприятливому психологічному 
клімату у групі старшокласників. 

Ігри, які активізують самопізнання старшокласників із порушеннями функцій опорно-рухового апара-
ту, характеризуються ознаками добровільності, відокремленості, творчої активності, індивідуальності. 
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ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ 

Міжособистісні сімейні стосунки розглядають як систему взаємовідносин, що включають у себе под-
ружні, дитячо-батьківські та сиблінгові стосунки, які об‟єктивно виявляються в характері та способах взає-
модії учасників у процесі комунікації й спільної діяльності в межах мікросім‟ї та середовища й мають спіль-
ну мету. 

Аналіз результатів психодіагностики міжособистісних сімейних стосунків у сім‟ях, які виховують дітей 
із ТПМ та НМР, дає підстави зробити такі висновки про особливості функціонування сім‟ї як системи з пог-
ляду когнітивного компонента з позиції оцінки дитини, матері та батька. 

Когнітивний компонент системи міжособистісних сімейних стосунків має такі характеристики показ-
ників: діти з ТПМ мають нестійкі уявлення про ієрархію міжособистісних сімейних стосунків і виразну супе-
речність цих уявлень, порівняно з дітьми з НМР. Це виявляється у виборах дітей із ТПМ матері та батька 
як значущих фігур і на високому, і на низькому рівнях, чого не спостерігається в дітей із НМР. Уявлення 
дітей із ТПМ про сімейні ролі також має виразно вищий ступінь неадекватності порівняно з дітьми з НМР.  

Із позиції матерів характеристика когнітивного компонента системи міжособистісних сімейних стосу-
нків виглядає так: матері дітей із ТПМ демонструють свою реалізацію рольової функції в подружжі з біль-
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шим ступенем суперечності та категоричності в оцінках, ніж матері дітей із НМР. Реалізація рольової функ-

ції в дитячо-батьківських стосунках матерів дітей із ТПМ характеризується більшою кількістю оцінок за се-
реднім рівнем (41,4%), а матерів дітей із НМР – за низьким (38,8%). Така ситуація може відображати біль-
ше прагнення матерів дітей із ТПМ ефективніше реалізовувати себе у ролі матері. Матері дітей із ТПМ де-

монструють вищий ступінь активності у формуванні міжособистісних подружніх стосунків (68,6%), ніж мате-
рі дітей із НМР (59,7%). Водночас результати засвідчують, що значний відсоток матерів дітей із ТПМ 

(12,8%) не задоволені ступенем успішності міжособистісних подружніх стосунків та оцінюють їх на низько-
му рівні, що розкриває суперечливість в оцінках матерів дітей із НМР (9%). Динаміка міжособистісних дитя-
чо-батьківських стосунків оцінена матерями дітей із ТПМ з виразно більшою позитивною тенденцією. Се-

ред матерів дітей із ТПМ не виявлено низьких оцінок себе за показником «ступінь обізнаності в інтересах і 
потребах дитини», що може свідчити про категоричність материнської позиції та прагнення заперечити 
власну некомпетентність як матері. 

У свою чергу, батьки дітей із ТПМ оцінюють реалізацію рольової функції у подружжі з більшою час-
тотою на середньому (40%) та низькому (11,4%) рівнях і з меншою частотою на високому рівні (48,6%), ніж 

батьки дітей із НМР (високий рівень – 64,2%, середній – 26,9%, низький – 9%). Реалізація рольової функції 
у дитячо-батьківських стосунках батьків дітей із ТПМ характеризується більшою оцінкою за низьким рівнем 
(32,9%), ніж батьків дітей із НМР (25,4%). Така ситуація відображає більший ступінь незадоволеності бать-

ками дітей із ТПМ міжособистісними стосунками у подружжі та з дітьми. Батьки дітей із ТПМ та НМР де-
монструють наближено однаковий ступінь активності у формуванні міжособистісних подружніх стосунків. 
Динаміка міжособистісних дитячо-батьківських стосунків оцінена батьками дітей із ТПМ у більшості випад-

ків на середньому (34,3%) і низькому рівнях (38,6%), у батьків дітей із НМР переважає високий – 43,3%. 
Така ситуація засвідчує наявність серед батьків дітей із ТПМ виразної тенденції до незадоволеності дина-

мікою міжособистісних подружніх і дитячо-батьківських стосунків. 
Отже, якісні та кількісні характеристики когнітивного компонента на всіх етапах аналізу констатува-

льного дослідження репрезентували тісний взаємозв‟язок усіх результатів, що стало узагальненою харак-

теристикою сфери міжособистісних стосунків у сім‟ях, які виховують дітей із ТПМ. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Підготовка логопедів та вихователів логопедичних груп була предметом вивчення багатьох учених, 
зокрема Л. Волкової, В. Орфінськї, О. Правдіної, Т. Филичевої, С. Шаховської, М. Шкловського та ін. 

Наразі спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей з вадами мовлення, які потребують 
своєчасної кваліфікованої логопедичної допомоги. Відтак професійна підготовка майбутніх логопедів у су-
часних умовах –важливе завдання вищої освіти.  

Оскільки ефективність допомоги таким дітям безпосередньо залежить від професіоналізму вчителів-
логопедів, тому зростають вимоги до якості їхньої підготовки й до розвитку особистості логопеда, до фор-

мування в них ключових компетентностей  

 організованість – здатність управляти власною діяльністю з максимально ефективним результа-

том, на основі самоконтролю, вміння цілепокладання, бути раціональним і планомірним; 

 підприємливість – здатність до прояву професійного ентузіазму, ініціативи й самостійності, діло-

витості; 

 соціально-професійна мобільність – готовність і здатність до швидкої зміни професій (переква-
ліфікації), адаптація до нових соціальноекономічних умов на основі таких якостей, як пластич-

ність, адаптивність; 

 комунікативність і здатність до кооперації, які виявляються в умінні спілкуватися та співпрацюва-

ти в трудовому колективі, правильно висловлювати власну думку в усному й письмовому вигляді, переда-
вати інформацію на вербальному та невербальному рівні, уміння входити в контакт з людьми; уміння пра-

цювати спільно з іншими людьми; 

 креативність – здатність створювати оригінальні ідеї, бути творцем; 

 естетична чутливість – вміння бачити й відчувати прекрасне в реальній дійсності, створювати 

речі, що мають художню цінність; – вправність рук – розвинутий сенсомоторний апарат (окомір, коордіна-
ція, тактильна чутливість пальців) [1]. 

Професійна діяльність майбутнього логопеда – соціально значуща, потребує спеціальних знань, 
умінь, навичок, певних якостей особистості для корекції та подолання порушень мовлення. 
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Майбутній логопед – це спеціаліст, який: зробив своєю професією науку про порушення розвитку 

мовлення, його подолання і запобігання йому засобами спеціального корекційного навчання і виховання, 
методами та прийомами розвитку і корекції; досконало володіє фахом, має високу кваліфікацію, глибокі 
знання з цієї галузі науки, постійно самовдосконалюється, використовує у своїй діяльності новітні розробки, 

методики, технології тощо [2].  
Отже, професійно-педагогічна підготовка вчителя-логопеда – це процес професійного становлення 

особистості, що передбачає використання сукупності прийомів соціального впливу на особистість студен-
та, залучення його до різних видів навчальної та позанавчальної діяльності з метою набуття системи про-
фесійно важливих якостей, необхідних для роботи з особами з порушеннями мовлення, системного осво-

єння основ логопедичного знання та формування професійної готовності вчителя-логопеда, який має прак-
тичні вміння навчати, виховувати, діагностувати й корегувати мовлення дітей, підлітків і дорослих. 

Підготовка до майбутніх логопедів до професійної діяльності повинна відбуватися з урахуванням ін-

новаційних освітніх та корекційних технологій. 
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ  
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Формування культури спілкування є одним із сегментів етичного виховання. Сформована етична ку-
льтура, дійсна духовність, виявляється, між іншим, саме в культурі спілкування, в той же час, культура спі-
лкування не стане природним продовженням особистості, якщо не заснована на етичних цінностях, покла-

дених в основу світогляду людини. 
Необхідність підвищення культурної, мовної та професійної підготовки здобувачів освіти підкреслю-

ється в низці законів та нормативно-правових актів, зокрема в законі України «Про вищу освіту», а також 
«Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». 

Конструктивне спілкування, обмін думками – необхідні складові професіонала. Саме тому настільки 

важлива роль культури спілкування в середовищі представників молодого покоління, налаштованих на 
здобування вищої освіти. Проблема формування культури спілкування, в широкому її розумінні, обумовле-

на необхідністю підвищення якості підготовки фахівців, оскільки засвоєння та застосування здобувачами 
освіти загальнолюдських, гуманістичних, етичних цінностей і реалізація їх безпосередньо в спілкуванні 
сприяють не тільки особистісному та духовному розвитку молодої людини, але і соціального, професійного 

потенціалу фахівця. 
Етичне виховання має дві складові – етичну й естетичну та сприяє становленню всебічно розвине-

ної особистості, яка прагне до подальшого інтелектуального та етичного самовдосконалення, тільки в тому 

разі, якщо ці складові знаходяться в гармонії між собою. 
Поняття «етикет» тотожне поняттю «поведінкова культура», а поняття «професійна культура» - «ку-

льтурі ділового спілкування». Культура спілкування є складнішим утворенням, що включає, як сегмент, і 
етикет, і культуру ділового спілкування, а в основі тим, що має етичну свідомість. 

Культура спілкування – складне системне утворення, що складається з трьох взаємозв‟язаних і вза-

ємозалежних підсистем: інформаційної, психологічної і діяльнісної.  
Розвиток культури спілкування студентів технічних спеціальностей закладів фахової передвищої осві-

ти напряму залежить від професіоналізму викладачів. Відповідно, одним із завдань професійної підготовки є 

реалізація педагогічні умов, спрямованих на підготовку майбутніх викладачів до формування культури спілку-
вання здобувачів закладів передвищої освіти, а саме: забезпечення інтерактивної суб‟єкт-суб‟єктної взаємодії 

в освітньому процесі на засадах особистісно-орієнтованого підходу; засвоєння здобувачів освіти курсу, який 
поєднує питання поведінкового етикету і культури спілкування в різних ситуаціях в історичному і сучасному 
аспекті, що підвищує якість підготовки здобувачів освіти до професійної діяльності; усвідомлення здобувача-

ми освіти сенсу і цінності культури спілкування в житті та професійній діяльності. 
Впровадження відповідних методів і засобів підготовки майбутніх викладачів до формування куль-

тури спілкування здобувачів освіти дозволяє говорити про оптимальну систему, в основі якої обрано: 

1) пояснювально-ілюстративні (лекції) – для передачі основного об‟єму інформації (наприклад, викорис-
тання змішаної форми занять за типом лекції-семінару, що дозволяє від монологічного мовлення лектора 

переходити до проблемних дискусій або моделювання ситуацій); 2) методи спільної діяльності (навчальні 
дискусії і обговорення, моделювання ситуацій), що дозволяють здобувачам освіти самостійно, але під кон-
тролем викладача вирішувати комунікативні завдання й отримувати комплекс необхідних етикетних умінь; 

3) методи проблемного навчання (ділові ігри та комунікативні тренінги), що моделюють конкретні ситуації 
спілкування і дозволяють отримувати різний спектр комунікативних навичок, необхідних як для ділового, 
так і для міжособистісного спілкування. 

Отже, майбутній викладач закладу вищої освіти повинен сприяти розвитку культури спілкування 
студентів технічних спеціальностей закладів фахової передвищої освіти. Формування засобів для розвитку 

культури студентів виступає, на сьогодні, одним з найважливіших завдань підготовки фахівців за освітньою 
програмою «Педагогіка вищої школи».  
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ДЕФІНІЦІЇ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ МЕДІАОСВІТИ  
В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ  

У сучасних умовах світової глобалізації загалом та інформаційного суспільства зокрема особливої 
значущості набуває проблема медіаграмотності, адже наразі формується молоде покоління, яке назива-

ють «медійним». 
Інтернет сьогодні стає найголовнішим і найцікавішим засобом пізнання навколишнього світу. Медіа-

технології, беззаперечно, є ефективним засобом збагачення знань, формування ціннісних орієнтацій, роз-

витку критичного мислення тощо. Тому й актуалізується проблема формування медіаграмотності у студен-
тів закладів вищої освіти, особливо – в майбутніх психологів, через що важливо розглянути теоретичні за-
сади основних понять медіаосвіти. 

У Концепції впровадження медіаосвіти в Україні [1] надано тлумачення основних понять, що є скла-
дниками медіаосвіти.  

Так, наприклад, медіакультура визначається як культура сприймання і виробництва соціальними 
групами та соціумом у цілому сукупності інформаційно-комунікаційних засобів, що функціонують у суспіль-
стві, знакових систем, технологій комунікації, пошуку, збирання, виробництва і передавання інформації. На 

особистісному рівні медіакультура означає здатність людини ефективно взаємодіяти з мас-медіа, адекват-
но поводитися в інформаційному середовищі, здійснювати ціннісно-вольову рефлексивну регуляцію інфо-
рмаційної поведінки. 

Медіаграмотність – як складова медіакультури, яка стосується вміння користуватися інформацій-
но-комунікативною технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів, успішно здобувати 

необхідну інформацію, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, отриману з різних медіа, від-
діляти реальність від її віртуальної симуляції, тобто розуміти реальність, сконструйовану медіаджерелами, 
осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю, які вони культивують.  

Медіакомпетентність – як рівень медіакультури, що забезпечує розуміння особистістю соціокуль-
турного, економічного і політичного контексту функціонування медіа, засвідчує її здатність бути носієм і 
передавачем медіакультурних цінностей, смаків і стандартів, ефективно взаємодіяти з медіапростором, 

створювати нові елементи медіакультури сучасного суспільства, реалізувати активну громадянську пози-
цію.  

Сама ж медіаосвіта трактується як частина освітнього процесу, спрямована на формування в сус-
пільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою 
мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні 

(комп‟ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

У професійній підготовці майбутніх психологів необхідно враховувати те, що студенти часто зану-
рються у віртуальну реальність, яка наповнена як позитивною інформацією, так і негативною, навіть шкід-
ливою. А молодим людям набагато більше, ніж дорослим, подобається мати справу з новими технологія-

ми, і вони більш невимушені в цьому відношенні [2]. 
Отже, щоб уникнути негативних наслідків неконструктивної інформації, потрібно формувати в моло-

дого покоління медіакультуру, медіаграмотність, медіакомпетентність, оскільки від цього також залежить 

майбутнє нації. 
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ІНШОМОВНИЙ КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ФОРМУВАННЯ  
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ 

Формування міжкультурної комунікативної компетентності базується на певному змісті навчання іно-

земної мови. Основними компонентами цього змісту є сфери, теми, ситуації спілкування, філологічні та 
країнознавчі знання, мовні навички та вміння. Країнознавчі знання являють собою найважливішу частину 

змісту навчання – володіння цими знаннями розглядається як обов‟язкова умова повноцінного спілкування 
фахівців, для яких іноземна мова виступає як ще одне (поряд із рідною мовою) засіб усного та письмового 
спілкування. Ці знання розглядаються сучасною наукою як складова культурології, відповідно, соціокульту-

рної компетентності. 
Залучення культурознавчих компонентів при навчанні іноземних мов абсолютно необхідно для до-

сягнення основної практичної мети – формування здатності до спілкування мовою, яка вивчається. Особ-
ливе пізнання світу тієї чи іншої людської спільністю, звичаї, що знайшли відображення в культурі, переда-
ються в мові і можуть стати перешкодою при спілкуванні представниками різних народів. Цей факт добре 
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відомий педагогам і методистам XIXст. і початку XX ст. Ще відомий автор К. Д. Ушинський писав: «Ось чо-

му кращий і навіть єдиний засіб проникнути в характер народу – засвоїти його мову, і чим глибше ми увій-
шли в мову народу, тим глибше ми увійшли в його характер» [3, с. 112].  

Найефективнішим засобом розвитку соціокультурної компетентності є перебування в країні мова, 

яка вивчається, занурення в саму атмосферу культури, традицій, звичаїв і соціальних норм країни [1, с. 6]. 
Говорячи про соціокультурний компонент в змісті навчання англійської мови, важливо виділити і ку-

льтурний компонент. Це знання соціальних реалій, основ моделі поведінки в стандартній ситуації, важли-
вих історичних подій, найбільших діячів літератури і мистецтва. Для цього на заняттях використовуються 
тематичні тексти, що знайомлять здобувачів вищої освіти з реаліями життя британців. Інформацію можна 

представити у вигляді картин, книг, методичних розробок з ілюстраціями; можна також використовувати 
практичні матеріали, що представляють собою утилітарні автентичні матеріали (анкети-опитувальники, 
театральні та інші програми, квитки проїзні і вхідні, етикетки, карти, схеми-плани, чеки, листівки, рекламні 

проспекти з туризму, відпочинку, покупок, листи з Британії ). За своєю доступністю вони дуже значимі для 
залучення студентів до чужого середовища проживання і володіння англійською мовою. 

Соціокультурний компонент грає істотну роль в розвитку особистості майбутніх вчителів-філологів 
ще й тому, що він дає можливість порівняти спадщину культури британського народу з культурними цінно-
стями своєї країни, що сприяє формуванню загальної культури мови. 

Реалізація соціокультурного підходу здійснюється при проведенні традиційних британських / амери-
канських свят (День Подяки, Різдво, День святого Валентина, Великдень, Хелловін) – з розучуванням пі-
сень і віршів, демонстрацією і виготовленням національних атрибутів до Різдва, Великодня, різдвяні свічки 

і календар, валентинки, пасхальне дерево, гнізда з крашанками. 
Таким чином, одним з ефективних прийомів розвитку соціокультурної компетентності є використан-

ня на заняттях іноземної мови сучасних інтерактивних технологій.  
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АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

Однією з найбільш складних проблем сучасності є поширення агресії та насильства, особливо се-
ред підлітків та молоді. Спостерігається агресивно-демонстративна поведінка підлітків у ставленні до до-

рослих, збільшення міжгрупових і міжособистісних конфліктів і фактів аутоагресії. Така висока концентрація 
агресії у суспільстві загалом та учнівському середовищі зокрема має мобілізувати зусилля педагогів, пси-
хологів, вчителів, батьків і громадськості. 

Феномен агресивної поведінки розкривається в працях З. Фрейда, К. Лоренца, Л. Семенюк, 
Л. Славиної, І. Фурманова, А. Бандури, Л. Берковица, Д. Доллард, Г. Васильєвої, М. Левітова, В. Мерліна, 

В. Ковальова та інших. Багато праць iз досліджуваної проблематики присвячено вивченню різноманітних 
форм агресивної поведінки дітей та підлітків (О. Бовть, Р. Благута, Б. Ткач, С. Харченко, Л. Чаговець).  

Існує багато різноманітних визначень феномену агресії, але жоден з них не може претендувати на 

місце загальноприйнятого. Узагальнюючим в усіх цих визначеннях є те, що агресія є руйнуючою, вона 
спрямована на нанесення шкоди іншим.  

Агресія – це мотивована деструктивна поведінка, яка протирічить нормам (правилам) існування лю-

дей в суспільстві, яка наносить шкоду об‟єктам нападу (живим, або неживим) така, яка приносить фізичний 
і моральний збиток людям, або викликає у них психологічний дискомфорт (негативні переживання, стан 

напруги, страху тощо) [5]. 
Агресивні дії можуть виступати: як засіб досягнення будь-якої мети, як спосіб психічної розрядки, 

заміщення задоволення блокованої потреби, перемикання діяльності, як форма реалізації та самоствер-

дження. 
Підлітковий вік – один з найбільш складних періодів розвитку людини і багато в чому визначає все 

подальше життя індивідуума. Саме в підлітковому віці відбувається формування характеру та інших основ 

особистості. Необхідно враховувати властиве прагнення підлітків вивільнятися з під опіки і контролю рід-
них, вчителів. Нерідко це прагнення приводить і до заперечення духовних цінностей і взагалі стандартів 

життя старшого покоління. З іншого боку, все більш очевидним стають і дефекти у виховній роботі з підліт-
ками. Особливо значущими в цьому відношенні є неправильні взаємостосунки в сім‟ї. Зразками для наслі-
дування в агресивній поведінці дуже часто є самі батьки [6].  

На думку Бандури (1979), повсякденне життя постійно демонструє нам моделі агресивної поведінки 
в сім‟ї, субкультурі і засобах масової інформації. Діти, чиї батьки часто вдаються до покарання, зазвичай 
використовують такі ж агресивні форми поведінки у відносинах з оточуючими. Батьки домагаються від ді-

тей слухняності за допомогою окриків, ляпанців і потиличників і таким чином викладають урок агресії як 
метод вирішення проблем. Усередині сім‟ї часто насильство веде до насильства [3]. 

Підліток, який перебуває в стані фрустрації, іноді обирає агресивні дії як спосіб зняття внутрішньої 
напруженості. Однак набагато частіше (якщо не мати на увазі патологічні випадки) в їх основі лежать пе-
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реживання несправедливості, образи, приниження, страху і т.п., пов‟язані з фундаментальними екзистен-
ційними потребами зростаючої людини: потребами в любові і потрібності іншим [4]. 

Агресивні дії підлітків дуже різноманітні за формою i за ступенем заподіяної шкоди. Так, багато зло-
чинів розглядаються як прояв агресії: зазіхання на благополуччя i життя людини, наприклад. У той же час 
агресивна поведінка нерідко виражається в грубих, образливих, глузливих або уїдливих словах. 

У числі різноманітних, взаємозв‟язаних чинників, що обумовлюють прояв агресивної поведінки, мо-
жна виділити такі, як: індивідуальний чинник, що діє на piвнi психобіологічних передумов асоціальної пове-
дінки, які утрудняють соціальну адаптацію індивіда; психолого-педагогічний чинник, що виявляється в де-
фектах шкільного i сімейного виховання; соціально-психологічний чинник, що розкриває несприятливі осо-
бливості взаємодії неповнолітнього з своїм найближчим оточенням в ciм‟ї, на вулиці, в учбово-виховному 
колективі. 

Інтенсивний розвиток самосвідомості i самокритичності призводить до того, що дитина в підлітково-
му віці виявляє суперечності не тільки в навколишньому світі, але i власного уявлення про себе. 

Поєднання несприятливих біологічних, психологічних, сімейних і інших соціально-психологічних 
чинників спотворює весь спосіб життя підлітків. Характерним для них стає порушення емоційних відносин з 
навколишніми людьми. Підлітки попадають під сильний вплив підліткової групи, що нерідко формує асоці-
альну шкалу життєвих цінностей. 

Підліток не мислить себе поза колективом, і всі події колективного життя викликають у нього активне 
емоційне ставлення. Він відчуває підйом від переживання спільності зі своєю групою, коли діє разом з усі-
ма і разом з усіма висловлює своє позитивне чи негативне ставлення до подій шкільного життя, за межами 
школи і т.д. Відрив від колективу, ізольованість, відсутність одного або руйнування дружби сприймається 
підлітком як особиста драма [1]. 

Важливим пусковим механізмом для агресивних актів можуть стати розбіжності між самооцінкою і 
очікуваної оцінкою з боку оточення (зокрема, дорослих і однолітків) в тих випадках, коли претензії на пози-
ції соціометричною зірки або лідера не підтримуються іншими членами групи. Така уявна «недооціненість» 
нерідко породжує переконаність в агресивних намірах оточуючих [4]. 

Комунікативно-девіантна поведінка є наслідком і причиною ізольованості, соціального відчуження 
окремих школярів, які у відповідь прагнуть протиставити себе колективу, завоювати й утримати авторитет 
серед учнів фізичною силою, негативними вчинками, вербальною агресією. 

Компанії однолітків, що стихійно складаються, об‟єднують підлітків, близьких по рівню розвитку, ін-
тересам. Група закріплює i навіть культивує девіантні цінності i способи поведінки, робить сильний вплив 
на особистісний розвиток підлітків, стаючи регулятором їх поведінки. Відчуття дистанції, що втрачається 
підлітками, відчуття допустимого i неприпустимого приводить до непередбачуваних подій [2]. 

Таким чином, враховуючи, що агресивність формується переважно в процесі ранньої соціалізації в 
дитячому та підлітковому віці, можна зробити висновок, що цей вік є найбільш сприятливим для профілак-
тики та корекції агресивної поведінки. 
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Професія психолог та професійна підготовка майбутніх психологів на даний час в нашій країні за-
знають змін та трансформувань. По-перше: процес інтеграції у світовий освітній простір вимагає перегляду 
напрямку розвитку та корегування орієнтирів професійної підготовки майбутніх психологів. По-друге: дина-
міка розвитку інформаційних технологій та інформаційного середовища спонукають до поглиблення та 
прискорення опанування фахівцями актуальних, технологічних пристроїв та винаходів. Та по-третє: зрос-
тання потреби у кваліфікованій психологічній допомозі зумовлюється кризовими ситуаціями та настроями в 
українському суспільстві (так військові дії на сході України, вимушений карантин 2020р., криза політичної та 
економічної сфери). Всі ці фактори визначають нові завдання для системи освіти, що виконує запит нації 
на підготовку компетентних професіоналів в сфері практичної психології. 

Згідно Стандарту підготовки 053 Психологія, професія психолога охоплює низку напрямків роботи, 
більшість з яких можливо здійснити з використанням засобів асинхронної та синхронної комунікації. 

Аналізуючи даний документ робимо висновок, що сучасний психолог має володіти засобами ІКТ і 
використовувати їх у практиці. Між тим навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 
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зазначаються в тій частині документу, який стосується загальних комптенетностей, що на наш погляд, не 
вірно, адже в епоху діджиталізації більшість транзакцій між представниками нового покоління українців 
(покоління Z, Y) здійснюється за рахунок гаджетів та комп‟ютерів. У той час в нормативному листі підготов-
ки, як необхідний результат підготовки психолога, єдине що стосується ІКТ це – «Здійснювати пошук інфо-
рмації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 
професійних завдань». [3]. 

Аналізуючи дане робимо наступний висновок – загальна компетенція визначає необхідність воло-
діння різноманітними засобами ІКТ, а в переліку результатів підготовки зазначається тільки як «пошук ін-
формації». І це не зважаючи на те, що існує напрям комп‟ютерної психодіагностики, психологи практики 
все частіше прибігають до віддаленої роботи з клієнтами, новітні розробки в сфері IT дозволяють проводи-
ти комфортну комунікативну роботу з колегами та клієнтами, зберігати та систематизувати діагностичну 
інформацію, залучати хмарні технології тощо. 

Проведений аналіз «Оголошень щодо захистів дисертацій» який публікується на сайті МОН України 
та оголошень зареєстрованих тем дисертаційних досліджень на сайті Національної академії педагогічних 
наук України дає нам змогу стверджувати, що не тільки інформаційно-комунікаційне середовище, а й на-
віть використання інформаційних технологій психологами було залишено без належної уваги наукової спі-
льноти. Зазначимо, що дане твердження стосується педагогічного напрямку наукової діяльності – теорія та 
методика професійної освіти.  

Частково розкриває питання нашого дослідження суміжне дослідження Мазур В. М. «Формування у 
студентів психологічної готовності до використання комп‟ютерних технологій у професійній діяльності пси-
холога». Науковець окрім психологічних аспектів готовності доволі детально розкриває сутність викорис-
тання психологами ІКТ. Але ми маємо зауважити, що дане дослідження було опубліковано у 2007 році, 
тому якщо аспекти психологічної готовності психологів до використання ІКТ фундаментально і не втратили 
актуальності, то освітлені в дослідженні інформаційно-комунікаційні інструменти надзвичайно застаріли, а 
також змінилося ставлення суспільства до поширення та використання ІКТ. 

Як відомо, західна психологічна практика з позиції інновацій суттєво випереджає вітчизняну, тому ті процеси 
та тенденції, що ми мали змогу спостерігати в західний практиці в нашому науковому просторі з‟являються з пев-
ною затримкою, а в такому незвичному напрямку як взаємодія психології та ІКТ ця затримка дещо більша. Напри-
клад, у дослідженні 2009 року Т.Хейлі та Дж. Рейнолдс зазначають наступне – не зважаючи на тривалий термін 
використання онлайн консультування (К.Ентоні у 1995 році провів першу платну онлайн-консультацію) та достат-
ньо велику кількість проведених онлайн-консультацій, потужний зворотній зв‟язок та суспільний запит, й досі на-
прям онлайн-консультування має великій опір наукової та професіональної спільноти [2]. 

Треба зазначити, шо в нашій країні онлайн-консультування теж має певне розповсюдження. Багато 
психологів консультантів приділяють велику увагу даному інструменту, а в реаліях сьогодення, та самоізо-
ляції в умовах пандемії актуальність онлайн консультування набуває величезного значення. В останній час 
навіть Міністерство охорони здоров‟я відкрило платформу для проведення онлайн-консультацій для допо-
моги населенню під час епідемії [1] . 
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ПРОБЛЕМА РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Початок 2020-2021 навчального року, в умовах  пандемії COVID-19, поставив перед освітянами пи-
тання щодо формату освітнього процесу. МОЗ і Міносвіти України було рекомендовано в закладах фахової 
передвищої освіти вводити змішане навчання. Аналіз організації впровадження змішаного навчання в За-
порізькому авіаційному коледжі виявив, між іншим,  проблеми розділення матеріалу. 

Згідно рішення педради, в умовах змішаного навчання, 20 хвилин кожного аудиторного заняття здо-
бувачі освіти повинні опрацьовувати за допомогою завдань дистанційного навчання. При цьому, багато 
викладачів не вміють правильно розподілити матеріал на той, що викладається в аудиторії, і той, що здо-
бувачі освіти повинні опрацювати самостійно. Більшість викладачів обирають полегшений шлях: теоретич-
на частина розглядається в аудиторії, а практичну студенти мають виконувати самостійно. Між тим, біль-
шість студентів не в змозі виконувати завдання самостійно, оскільки: 

а) недостатньо закріплена й засвоєна теоретична частина; 
б) викладач не надає доступу до розширеної теоретичної частини; 
в) викладач не надає чіткої методичної рекомендації щодо виконання практичної частини; 
г) викладач не надає розгорнутого прикладу виконання самостійних завдань; 
д) на звернення та питання студентів через елементи дистанційного навчання викладач або не реа-

гує, або реагує лише після зустрічей в аудиторії; 
е) студент повинен, замість 20 хвилин самостійного змішаного навчання та 40-60 хвилин домашньо-

го завдання, приділяти самостійному опрацюванню матеріалу набагато більше часу, зрозуміло, що деякі 
«нецікаві», з точки зору студентів, предмети залишаються поза їхньою увагою. 



228 

Інший варіант викладання матеріалу, коли теоретичну частину студенти мають опрацювати самос-
тійно, теж не знайшов повної підтримки. Причин такої ситуації декілька: 

а) студенти не мають достатньої мотивації для повної підготовки до заняття, оскільки теоретичний 
матеріал треба не просто прочитати, зрозуміти, а й вивчити основні терміни й положення; 

б) студенти приходять на заняття непідготовленими й викладач змушений, замість закріплення ма-
теріалу, знайомити студентів з новим, що зводить нанівець увесь принцип викладання. Тут можна поспе-
речатися з приводу підвищення мотивації, але викладачам відомо, що це кропітка справа й вимагає певно-
го часу, якого, на жаль, недостатньо при швидкому ритмі навчання; 

в) викладений теоретичний матеріал неструктурований, великий за об‟ємом, має посилання, що за-
бирають час, але не поясняють матеріал повністю; 

г) відсутні питання для самоперевірки, які допомагають орієнтуватися у важливих аспектах викладе-
ного матеріалу та є основою для тестових питань; 

д) тестування з перевірки теоретичних знань оформлені невдало, містять неоднозначні питання або 
питання, що не розкриваються у теоретичному блоці. 

Для покращення ситуації, частина викладачів прийняла рішення розділити матеріал і теоретичної, і 
практичної частини таким чином, щоб була змога на аудиторних заняттях опрацювати й теоретичні, й прак-
тичні питання, що викликають труднощі у студентів. Такий підхід, хоч і забирає багато часу на підготовку 
матеріалу викладачем і не вберігає його від помилок, має свої переваги: 

а) розділення теоретичної частини дозволяє викладачеві проконтролювати, що саме не зрозуміло 
студентам і своєчасно відреагувати, крім того, студент відчуває допомогу від викладача, що підсилює його 
впевненість й мотивацію до навчання; 

б) розділення практичного (чи лабораторного) заняття фактично на три частини (підготовка до за-
няття, роботу на занятті і оформлення звіту) дає змогу студентам з'ясувати незрозумілі питання та вчасно 
виконати завдання. 

Отже, при організації змішаного навчання, в першу чергу, потрібно передивитися робочу програму 
на предмет корегування й чергування більш-менш сталих за об‟ємом і складністю матеріалу, а вже потім 
приймати рішення щодо розподілу матеріалу для аудиторного та дистанційного вивчення. 

Стецик А. Ю.  
Львівський державний університет внутрішніх справ 
наук. кер. – викладач Запотічна Р. А. 

БЕСІДИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРО СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО  
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В ГУМАНІТАРНОМУ ВИМІРІ 

Історія розвитку людської цивілізації невід‟ємно пов‟язана з накопиченням цінностей у сфері практи-
чно-духовного освоєння світу, і зокрема, з художньо-творчою діяльністю людини. Народження такої діяль-
ності було обумовлено потребою зберегти й передати наступним поколінням досягнутий людський досвід в 
усіх сферах життєдіяльності. Протягом усіх історичних епох істинна освіта була покликана виховати люди-
ну як особистість, здатну до інтелектуальної діяльності й творчих відкриттів.  

Провідна роль естетичного виховання у становленні всебічно розвиненої, гармонійної особистості 
апріорі не викликає сумнівів; вона доведена педагогічною наукою і практикою. Естетичне виховання здійс-
нюється за допомогою різних мистецтв: музики, кіно, театру, хореографії, образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва, архітектури. Притаманні їм засоби художньої виразності впливають на свідомість 
людини, викликають у неї певні враження, емоції, почуття, наводять на роздуми і, таким чином, сприяють її 
духовному, моральному, інтелектуальному вдосконаленню. Протиріччя між можливостями здійснення по-
зитивного впливу на особистість та недостатнім використанням у навчально-виховному процесі актуалізує 
необхідність наукового обґрунтування, розробки та впровадження технологій використання сучасного мис-
тецтва в естетичному вихованні здобувачів вищої освіти.  

Мистецтво – одна із форм суспільної свідомості, форма людської діяльності, яка відрізняється від 
науки, політики, права, релігії. Розмовляти з молоддю про сучасне мистецтво не легко, а химерний вигляд 
багатьох творів ХХ-ХХІ століття лише ускладнює праву. Як розповісти здобувачу вищої освіти про те, чого 
самі не завжди розуміємо? 

Розпочніть із впевненості у собі. Це нормально – почуватися не в своїй тарілці, коли йдеться про 
мистецтво та його розуміння: так, ніби ми не маємо багажу теоретичних та історичних знань. Найчастіше 
все ускладнюють, більше ніж сам твір, – упередження і кліше, що стоять перед нами. Опираючись на них, 
ми, як правило, оцінюємо сучасне мистецтво під хибним кутом зору. Тобто заперечуємо його справжню 
суть, а свою безпосередню рефлексію вважаємо необґрунтованою думкою аматора. 

Прийнято вважати, що давній живопис є легшим для сприйняття, ніж твори сучасного мистецтва. 
Коли оглядаємо малозрозумілі для нас сюжети, насправді нас захоплює композиція, рисунок, пейзаж чи 
вираз обличчя, багатство деталей тощо. Нам усе здається зрозумілим, хоча дуже часто ми просто фіксує-
мо те, що бачимо: жінка, ліс, військові в обладунках. Звідси плутанина між зрозумілістю і доступністю 
сприйняття. Сучасне мистецтво справді складніше для «прочитання», проте значно легше для розуміння, 
оскільки зображає знайомі теми. Головна новизна у тому, що воно їх проблематизує. І саме цей аспект 
проблематизації чи критики може бути перепоною для нашого розуміння. Сучасне мистецтво проблемати-
зує ті самі теми, яких торкалось завжди: життя, смерть, час, взаємини людини з навколишнім світом.  

Підводячи підсумки, вважаємо доцільним наголосити на тому, що освіта ХХІ століття має забезпе-
чити виховання цілісної особистості, розвиток її задатків і здібностей. Становлення української державнос-
ті, інтеграція в європейське та світове співтовариство, відмова від тоталітарного режиму й побудова гро-
мадянського суспільства передбачають орієнтацію на Людину, націю, пріоритети духовної культури, визна-
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чають основні напрями реформування навчально-виховного процесу підготовки спеціалістів з високою 
художньою культурою. Розвиток особистості – надзвичайно складний процес, у якому беруть участь багато 
факторів. Серед них помітну роль відіграє мистецька освіта. 

Суганяка О. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.пед.н., професор Сущенко А. В. 

СУТНІСТЬ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

У традиційному розумінні, моніторинг – це, безумовно, система, яка являє собою складне педагогіч-
но-управлінське явище і процес, залежний від багатьох факторів, зокрема людського. 

Поняття «моніторинг» викликає зацікавленість з точки зору його теоретичного і практичного аналізу, 
оскільки не має однозначного тлумачення, вивчається й використовується в межах різноманітних сфер 
науково-практичної діяльності. Складність формулювання визначення поняття «моніторинг» пов‟язана та-
кож з належністю його як до сфери науки, так і практики. 

Виходячи з того, що «правильна термінологія» – на думку академіка С. Гончаренка, – «є важливою в 
будь-якій науці, особливо в методичній, і саме сьогодні коли встановлюються міжнародні зв‟язки, відбува-
ється досить активний процес входження нашої науки в світову» [1, с. 3], серед науковців немає єдиної 
точки зору щодо сутності поняття «моніторинг». І це зрозуміло, бо дуже складними й багатоаспектними є 
предмет та об‟єкт дослідження. Науковці відзначають інформаційну складову моніторингу, оскільки саме 
одержанню нової інформації в процесі оцінювання та ухвалення управлінських рішень відводиться 
центральне місце в моніторингових процедурах. 

У «Сучасному словнику іншомовних слів» моніторинг визначається як: 1) постійний контроль за 
будь-яким процесом з метою виявити, чи відповідає він бажаному результату або початковим прогнозам; 
2) спостереження за довкіллям, оцінювання й прогноз його стану у зв‟язку з господарською діяльністю лю-
дини; 3) збір інформації для вивчення громадської думки стосовно якогось питання [4, с. 464]. 

У синонімічному плані поняття «моніторинг» іноді підміняється словом «контроль». В українському 
педагогічному словнику тлумачення терміна «моніторинг» поки що відсутнє. Але значення слова «монітор» 
(англ. monitor від лат. monitor – той, що контролює) [2, с. 214] натякає на подібність функцій двох понять, 
тобто контролю і моніторингу. The All Nations English Dictionary пропонує такий варіант перекладу дієслова 
monitor v. – to watch, to listen, to examine [5, с. 439] – спостерігати, слухати, перевіряти; а дієслова control v. 
– керувати, регулювати, контролювати, перевіряти [5, с. 150].  

У дисертаційному дослідженні З. Рябової науково обґрунтовується відмінність понять «моніторинг» і 
«контроль». Поняття «моніторинг» вважається більш ємним, ніж поняття «контроль», оскільки моніторинг 
органічно пов‟язаний з усіма функціями управління. Він не тільки створює наукову об‟єктивну базу для при-
йняття управлінського рішення, а й забезпечує поточне регулювання та прогнозування подальшого розвит-
ку об‟єкта [2, c. 11]. Контроль вважатимемо необхідним процесом під час здійснення моніторингу. 

Таким чином, моніторинг завжди характеризується систематичністю спостережень і має превентив-
ний характер. Будь-який усвідомлений розвиток неможливий без супроводжувального відстеження для 
спрямування процесу на бажаний результат. Таке відстеження проводиться за допомогою моніторингових 
процедур. 
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ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ  
МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Успішність виконання педагогами своїх професійних функцій залежить від рівня розвитку особистіс-
них та професійних здібностей викладача, його професійної компетентності, основою якої є професійна 
самосвідомість.  

У загальному вигляді професійну самосвідомість викладача можна визначити як складний феномен, 
у якому інтегровані процеси усвідомлення та оцінювання себе як суб‟єкта педагогічної діяльності, що відо-
бражається в уявленнях про себе як фахівця та в уявленнях про особливості педагогічної діяльності. Осо-
бливістю професійної діяльності викладача закладів вищої освіти є те, що він, на відміну від шкільного вчи-
теля, у процесі викладання не тільки оперує відомими фактами, науковими знаннями, а й у межах власної 
наукової роботи створює нові теорії, продукує нові знання. 

Зміст професійної діяльності викладача закладів вищої освіти включає низку компонентів: гносеоло-
гічний, або науково-дослідний (здійснення наукових досліджень, аналіз педагогічного досвіду та труднощів 
власної професійної діяльності, пошук нових методів навчання); конструктивний (планування власної педа-
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гогічної діяльності, прогнозування її результатів); прогностичний (передбачення можливої поведінки студе-
нтів у різних умовах, прогнозування ефективності впровадженої педагогічної системи); організаторський 
(організація власної діяльності та поведінки в реальних умовах, безпосередня реалізація плану діяльності, 
мобілізація студентів); комунікативний (професійна взаємодія, спілкування зі студентами, колегами, керів-
ництвом вишу). Характерні особливості професійної діяльності викладача закладів вищої освіти зумовлю-
ють специфіку його професійної самосвідомості та визначають її зміст. 

Професійна самосвідомість викладача виступає як професійна якість, що забезпечує відображення 
у професійній Я-концепції особливостей професійної самоорганізації в межах науково-дослідної, методич-
ної, викладацької, організаційної, виховної діяльності та їх усвідомлення на основі професійно-педагогічної 
рефлексії. Складовими професійної самосвідомості, при цьому, є професійна Я-концепція, професійна 
самоорганізація та професійна рефлексія як суб‟єкта професійної діяльності. 

Науковцями професійна самосвідомість викладача ЗВО визначається як ключовий момент його 
професійного розвитку, що може мати три основні види: стихійний, цілеспрямований та саморозвиток. 
Професійний саморозвиток – це свідома практична діяльність, спрямована на вдосконалення власної осо-
бистості відповідно до вимог професійного середовища, результатом чого є новий образ «Я-реального-
особистісного», що в уявленні педагога є наближеним до «Я-професійного-нормативного». 

Найбільш ефективним щодо зближення з «Я-професійним-нормативним» є підготовка майбутнього 
викладача ЗВО до професійної діяльності, а саме підготовка фахівців-магістрів за освітньою програмою 
«Педагогіка вищої школи», навчальні плани якої містять такі дисципліни, як «Вступ до спеціальності», «Пе-
дагогіка вищої школи», «Психологія вищої школи», «Технології організації навчально-виховного процесу у 
вищій школі», які мають ресурс щодо розвитку професійної самосвідомості майбутніх викладачів. 

Професійна підготовка вирішує, між іншим, ряд завдань, сприяючи: 

 розвитку професійної Я-концепції як системи уявлень майбутнього викладача закладів вищої 
освіти про себе як суб‟єкта професійної діяльності; 

 розвитку професійної самоорганізації, що визначає прагнення майбутнього фахівця до постійно-
го професійного саморозвитку, професійного самовдосконалення та самозбереження; 

 розвитку професійно-педагогічної рефлексії, що передбачає формування у майбутнього викла-
дача здатності усвідомлювати себе з погляду інших суб‟єктів освітнього процесу у мінливих ситуаціях про-
фесійно-педагогічної діяльності, усвідомлювати, критично оцінювати та визначати шляхи конструктивного 
вдосконалення власної викладацької діяльності. 

Отже, саме професійна підготовка в магістратурі за освітньою програмою «Педагогіка вищої школи» за-
безпечить цілеспрямоване, кероване становлення професійної самосвідомості майбутнього викладача ЗВО. 

Тягушева О. Г. 
Класичний приватний університет 
к.держ.упр., директор науково-освітнього комплексу КПУ 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ 
ТА ПЕДАГОГІВ У МЕЖАХ НАУКОВО – ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ КПУ 

Науково – освітній комплекс Класичного приватного університету (НОК КПУ) був організований у ве-
ресні 1998 року як регіональний комплекс активного навчання та особистого постійного удосконалення 
світогляду. За роки свого 22-річного існування завдяки тісній взаємодії з навчальними закладами він пере-
творився в систему реалізації раннього профілювання та неперервної багатоступеневої освіти, яка при 
цьому забезпечує можливість підвищення кваліфікації як керівному складу навчальних закладів – учасників 
комплексу, так і педагогічним працівникам. 

Сьогодні Науково – освітній комплекс об‟єднує 182 навчальні заклади різних рівнів освіти та форми 
власності, зокрема 12 – це університети, інститути, навчальні центри. 

Окрім цієї групи до складу Науково – освітнього комплексу входять: 

 Технікуми, коледжі – 21; 

 Навчальні заклади системи ПТО – 7; 

 Загальноосвітні навчальні заклади – 142. 
Щодо управлінського аспекту, то Науково – освітній комплекс надає можливості для підвищення кваліфі-

кації керівникам навчальних закладів та їх заступникам, а також вчителям/ викладачам у різних формах: 

 Навчання через систему магістратури та аспірантури; 

 Підвищення кваліфікації шляхом стажувань на відповідних кафедрах; 
 Методична допомога при розробці профільних та елективних курсів; 

 Проведення науково-методичних та науково – практичних семінарів та конференцій; 

 Можливість участі в наукових заходах, які проводить КПУ (як для викладачів, так і для студен-
тів/учнів). 

Наведемо декілька прикладів: 
1. Загальний випуск магістрів зі спеціальності «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка 

вищої школи» (2004-2019 р.р.) склав, відповідно, 552 та 662 особи, переважна більшість з них це предста-
вники навчальних закладів, які входять до складу НОК КПУ (керівники навчальних закладів та педагогічні 
працівники). 

2. Досить активно використовується представниками навчальних закладів – членів НОК (керівника-
ми та заступниками, вчителями / викладачами) і такі форми як навчання в аспірантурі / докторантурі, ста-
жування. 

Так кількість стажерів по роках склала: 
2016/2017 н. рік – 19 викладачів з 13 навчальних закладів; 
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2017/2018 н. рік – 66 викладачів з 15 навчальних закладів; 
2018/2019 н. рік – 61 стажер з 11 навчальних закладів. 
3. Яскравим прикладом успішної спільної науково-дослідницької роботи може служити робота Запо-

різького колегіуму «Мала гуманітарна академія» та Класичного приватного університету. Вона проводилась 
в два етапи: 

 Безперервна профільна освіта в системі взаємодії школи вищого навчального закладу (2006-
2013 роки);  

 Впровадження та розробка моделі «Школа майбутнього – школа відкритої освіти» (2013-2015 роки). 
Теми дослідно – експериментальних робіт затверджено відповідними наказами по Міністерству 

освіти і науки України. 
Практична значущість отриманих результатів надала можливість підготувати 13 практичних посібни-

ків, видати три навчально-методичних посібника, провести 12 Всеукраїнських конференцій, цілу низку се-
мінарів з поширення передового педагогічного досвіду для керівників навчальних закладів. 

По сукупності означених робіт творчий колектив з роботою «Мала гуманітарна академія: від ідеї до 
створення», було висунуто на здобуття Державної премії України 2017 року в номінації «Загальна середня 
освіта», він увійшов до 4 основних домінантів, а заклад загально середньої освіти «Мала гуманітарна ака-
демія» визнаний, як авторська модель Л.К. Овдієнко (директор школи) . 

4. Останні чотири роки проводиться цільова робота направлена на підвищення фахового рівня мо-
лодих освітян шляхом проведення психологічних семінарів-тренінгів для молодих вчителів Олександрівсь-
кого району м. Запоріжжя (всі школи району входять до складу Науково – освітнього комплексу Класичного 
приватного університету). А за двадцять два роки НОК КПУ проведено дуже багато тематичних регіональ-
них семінарів для вчителів з окремих дисциплін / курсів. 

З огляду на вищеозначене, наголосимо: Науково – освітній комплекс КПУ надає та на практиці реа-
лізує багато форм післядипломної педагогічної освіти шляхом підвищення кваліфікації керівників та педа-
гогічних працівників.  

Чорнолевська М. А. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.психол.н., професор Зарицька В. В.  

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Актуальність дослідження обумовлюється тим, що сучасний період розвитку суспільства, пов‟язаний 
з підвищенням ролі діалогічних форм взаємодії в розв‟язанні соціально-економічних і науково-технічних 
проблем, визначив дефіцит особистостей, здатних творчо вирішувати проблеми. У зв‟язку з цим, особливої 
актуальності набуває проблема підвищення інтелектуального потенціалу студентів-першокурсників, розви-
тку їх діалогічного мислення [7, с. 65].  

Логічним центром загальної системи психологічної науки в останній час стає проблема спілкування. 
На її основі можливий більш глибокий аналіз психологічних закономірностей і механізмів регуляції поведін-
ки людини, формування її внутрішнього стану.  

У зв‟язку з тим, що спілкування є соціальним, сучасна ситуація в суспільстві прямо залежить від змін 
мотивації структури інтересів, сучасних для студентів, тому вивчення взаємозв‟язку соціометричного ста-
тусу та переважаючого стилю спілкування першокурсників є особливо актуальною темою. 

Особливості культури спілкування досліджували такі вченні: Г. М. Андреєва, О. О. Бодальов, 
С. У. Гончаренко, В. А. Кан-Калик, С. О. Сисоєва, І. О. Трухін та ін.; аспекти професійного спілкування ви-
вчали: Л. В. Барановська, Н. П. Волкова, С. В. Капітанець, О. П. Куліш, Г. Л. Чайка та ін. 

Але у сучасних психолінгвістичних, філософський, педагогічних і психологічних дослідженнях недо-
статня увага приділяється цій проблемі. Недостатня розробленість теоретичних, а особливо експеримен-
тальних робіт, спрямованих на дослідження ведучих стилів спілкування студентів-першокурсників та їх 
взаємозв‟язку з соціометричним статусом обумовили вибір теми нашого дослідження. 

Культура спілкування об‟єктивно продовжується спільною життєдіяльністю людей в системах їх зов-
нішніх стосунків з соціальним оточенням у внутрішньогрупових міжособистісних стосунків. Міжособистісні 
стосунки базуються на основі ділових і емоційних оцінок, а також переваг людьми один одного. Особливо в 
юнацькому віці культура спілкування стає головним джерелом пізнання навколишнього світу, а вміння тво-
рчо вирішувати проблему є важливим при соціалізації та адаптації в суспільстві. Саме цьому ми вирішили 
вивчити, яке ж місце і яку роль в студентському колективі займає першокурсник і який при цьому стиль спі-
лкування в нього переважає. 

Значення для юнаків та дівчат їх рідних та однолітків принципово неоднакове в різних сферах дія-
льності. При їх потязі до самостійності, юнаки потребують життєвого досвіду старших. 

Теоретико-методологічна база дослідження: психологічні аспекти розвитку особистості (Л. Виготсь-
кий, Д. Ельконін, Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Максименко, М. Папуча, А. Петровський, С. Тищенко, 
Ю. Швалб); генетичний підхід та принцип системності у психологічних дослідженнях (Б. Ананьєв, Г. Балл, 
Л. Виготський, Е. Еріксон, Г. Костюк, Б. Ломов, С. Максименко, Ж. Піаже, С. Рубінштейн); дослідження пси-
хології осіб юнацького віку (М. Боришевський, С. Гончаренко, О. Губенко, О. Завгородня, О. Зазимко, І. Кон, 
С. Кузікова, М. Мельник, М. Смульсон), дослідження комунікативних особливостей особистості 
(О. Бодальов, В. Зливков, Л. Карамушка, О. Корніяка, В. Москаленко, С. Мусатов, Т. Піроженко, Т. Російчук, 
А. Россохін, Н. Чепелєва, К. Чечель); з‟ясування сутності культури спілкування розглядається у працях 
Н. Д. Бабич, О. О. Бодальова, С. У. Гончаренко, В. С. Грехнєва, І. Ф. Ісаєва, В. А. Кан-Калика, Г. Л. Чайки, 
Т. К. Чмут та ін. 

Велика психологічна енциклопедія визначає поняття «спілкування», як «взаємодію людей, їх вплив один 
на одного, як процес встановлення і розвиток контактів між людьми» [8, с. 72]. Автори енциклопедії вважають, 
що спілкування поряд з діяльністю, яка спрямована на пізнання й перетворення людиною оточуючого предмет-
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ного та фізичного світу, є одним із основних форм соціальної людської активності. У результаті спілкування 
знання, вміння та навички однієї людини стають спільними для багатьох людей [8, с. 287]. 

Спілкування, згідно з поглядами більшості вчених, безпосередньо пов‟язане з діяльністю: 
1) спілкування це вид діяльності, який здійснюється між людьми як рівними партнерами і приводить 

до виникнення психологічного контакту, що проявляється в обміні інформацією, взаємовпливі, взаємопе-
реживанні та взаєморозумінні [1];  

2) спілкування – вид діяльності для обміну думками, змістом якого є взаємне пізнання й обмін інфо-
рмацією за допомогою різних засобів комунікації та з метою встановлення взаємовідносин [4];  

3) діяльність є основним середовищем і необхідною умовою виникнення та розвитку контактів між 
людьми, відповідно спілкування зумовлено потребами спільної діяльності [5];  

4) спілкування є взаємодією між людьми в результаті діяльності, в якої виникає психологічний кон-
такт і певні відносини між учасниками спілкування, які відбуваються за допомогою засобів вербального та 
невербального впливу [1, с. 12]; 

5) спілкування є засобом діяльності для задоволення багатьох різноманітних потреб, а саме: соціа-
льних, культурно-пізнавальних, творчих, естетичних, потреб інтелектуального розвитку [6]. 

Здійснений аналіз наукового розуміння культури спілкування засвідчив, що, незважаючи на різнома-
ніття підходів до визначення її сутності (когнітивно-діяльнісний, особистісно-діяльнісний, комунікативний, 
аксіологічний), системоутворювальними компонентами цього феномену є цінності й норми міжсуб‟єктної 
взаємодії, які інтеріоризуються особистістю та визначають успішність її діяльності.  

Отже, спілкування – це комунікативна взаємодія, у якій людина одночасно виступає як суб‟єктом так 
і об‟єктом. Тому під час спілкування часто виникають різні ускладнення пов‟язані з різним характером лю-
дей, рівнем освіченості, соціальними та національними відмінностями співрозмовників [2, с. 4]. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування культури спілкування й за-
свідчує необхідність її подальшої розробки за такими найбільш перспективними напрямами: створення 
науково-методичних засад самовдосконалення студентами власної культури спілкування, вивчення шляхів 
розвитку навичок міжкультурної комунікації, визначення механізмів створення комунікативного освітнього 
простору на основі ІТ-технологій. 
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СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Починаючи розгляд змісту понятійного конструкту «інформаційно-комунікаційні технології» стає оче-
видним, що не варто звужувати джерела зовнішніх і внутрішніх інформаційних потоків тільки до 
комп‟ютерів.  

Ми підтримуємо думку вчених, про те, що будь-яка інформаційно-комунікаційна структура – це орга-
нізована і керована взаємодія людей, технічних засобів, програмного забезпечення, даних і системних ре-
сурсів, що збирають, перетворюють і поширюють інформацію в організації. 

ІКТ включає в себе всі технології, що використовуються для спілкування та роботи з інформацією 
[3]. У великій енциклопедії також визначено історичні витоки концепції інформаційних технологій, яка була 
додана до елементу комунікації у 1980-ті роки. ІКТ вже давно стали невід‟ємною частиною всіх рівнів суспі-
льства від приватного життя до комунікацій на державному рівні [3]. 

І. Захарова розуміє під ІКТ «конкретний спосіб роботи з інформацією: це і сукупність знань про спо-
соби та засоби роботи з інформаційними ресурсами, і спосіб та засоби збору, обробки та передавання ін-
формації для набуття нових відомостей про об‟єкт, що вивчається» [1, с. 22]. 

В українській практиці ІКТ також мають широке застосування у навчально-виховному процесі. Це ві-
дбувається у формі презентацій, онлайн-уроків, онлайн-тестування, відео-конференцій, форумів. На різних 
рівнях системи освіти розробляються програми дистанційного навчання. Для тих, хто потребує визначення 
своїх нахилів, здібностей та правильного вибору професії, створено спеціалізовані сайти та віртуальний 
профорієнтаційний портал «Профосвіта». Окрім того, створюються віртуальні бази даних як університетів, 
так і шкіл. У системі післядипломної освіти розроблено програми підвищення комп‟ютерної компетенції 
педагогічних та керівних кадрів ЗЗСО [2]. На цій основі нами враховано важливість застосування ІКТ в ор-
ганізації й управлінні процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗЗСО. 
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Відмітимо, що багато українських вчених досліджували використання ІКТ у навчальному процесі. 
Зокрема, В. Биков, О. Бондаренко, Я. Булахова, В. Заболотний, Г. Козлакова, О. Міщенко, О. Пінчук, 
О. Шестопал вивчали різні аспекти впливу використання ІКТ на поліпшення комунікації між вчителем та 
учнями під час навчального процесу. 

Ми погоджуємося з різними визначеннями учених терміну «інформаційно-комунікаційні технології». 
Але, враховуючи їх застосування в навчально-виховному процесі ЗЗСО, що є вже соціально-педагогічною 
комунікацією, вважаємо необхідним уточнення терміну з урахуванням особливостей сучасних комунікацій у 
системі освіти. Відтак, інформаційно-комунікаційні технології – це інструменти, способи, технології приско-
реної передачі й обробки інформації в освітньому середовищі та обміну інформацією в динамічних умовах 
сучасного інформаційного суспільства. 
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ВІДНОШЕННЯ ДО ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

У зв‟язку з впровадженням державних освітніх стандартів фахової передвищої освіти, що вимагають 
виділення загальних і професійних компетенцій, передбачається зміна підходів до професійної освіти. У 
законі України «Про фахову передвищу освіту» № 2743-VIII від 06.06.2019 одним із провідних напрямків 
висвітлюється дослідницька діяльність, яка спрямована на проведення наукових досліджень з метою 
отримання і використання нових знань та здійснення технічних і науково-технічних розробок. Міністерство 
освіти і науки України оприлюднило ряд державних освітніх програм, де виконання проектно-дослідницької 
діяльності студентів є обов‟язковою при вивченні курсу. Зрозуміло, що керівники закладів фахової перед-
вищої освіти вимагають від викладачів безумовного виконання. Але відношення як викладачів, так і студе-
нтів до впровадження даного виду навчальної діяльність більш ніж стримане. 

В Запорізькому авіаційному коледжі були проведені ряд анкетувань і бесід для визначення стану, 
причин неприйняття і пошуку способів виходу з ситуації, що сталася з організацією проектно-дослідницької 
діяльності студентів. 

Більшість викладачів загальноосвітніх дисциплін вважають, що проектно-дослідницька діяльність 
притаманна лише технічним спецпредметам, і немає потреби вводити проектно-дослідницьку діяльність у 
загальноосвітні дисципліни. 

Згідно результатів анкетування усі викладачі застосовують елементи проектно-дослідницької діяль-
ності під час навчання, але при більш ретельному аналізі важливості проектно-дослідницьких умінь зовсім 
відхиляють, як не потрібні такі уміння: «Любе явище, процес розглядати з урахуванням умов його існуван-
ня»; «Переходити від всебічного розгляду до конкретного»; «Робити перетворення, перегрупування по до-
сліджуваному матеріалу»; «Складати логічні, структурні схеми»; «Самостійно знаходити інформацію, якої 
бракує в інформаційному полі».  

79% викладачів вважає, що володіє навичками проектно-дослідницької діяльності. Така впевненість 
може і робить їм честь, але факти говорять про інше. Лише 1% викладачів звітуються щорічними тезами в 
конференціях, об‟ємом 1–1,5 сторінок. І, як правило, змістом цих тез не є результат проектно - дослідниць-
ких робіт, чи хоча б більш-менш тривалих наукових пошуків. 

21% викладачів чесно бажають оволодіти навички проектно-дослідницької діяльності. Оскільки без-
умовна більшість викладачів згодні з тим, що проектно-дослідницька діяльність студентів розвиває творчі 
здібності. На жаль лише 5% розуміють, що організація без коректних всебічно обґрунтованих, постійно по-
новлюваних методичних рекомендацій щодо організації проектно-дослідницької діяльності неможлива. 

Що стосується відношення студентів до проектно-дослідницькій діяльності, то переважними причи-
нами негативного ставлення є: низька мотивація, відсутність навичок, відсутність бажання працювати з 
певним викладачем, чи з певним навчальним курсом. 

Згідно результатів анкетування стосовно довіри до викладача студенти виділили такі характеристи-
ки: здатність встановлювати чіткі і значимі цілі перед студентами – 65%; послідовність вимог – 60%; чес-
ність у наданні студентам правдивої інформації – 50%; прояв впевненості в здібностях студентів – 43%; 
відкритість – 41%. Таким чином, для студента стає більш важливою психолого-педагогічна підтримка. 

Розглянувши відношення кожного з учасників освітнього процесу до проектно-дослідницької діяль-
ності можна зробити такі висновки. 

1. Організація проектно-дослідницької діяльності студентів є актуальною задачею, тому потребує 
проведення майстер-класів, форумів тощо з метою ознайомлення більш широкого кола викладачів усіх 
дисциплін з основними вимогами і можливостями. 

2. Для вірного трактування форми, змісту й якості дослідницьких проектів необхідні методичні реко-
мендації з організації проектно-дослідницької діяльності студентів. Такі рекомендації можуть мати особли-
вості, відповідні специфіці предмета, що вивчається, але вони повинні мати обов‟язкові елементи, такі як 
вимоги до змісти, захисту тощо. 

3. Студенти більш успішно будуть справлятися з завданнями проектно-дослідницької діяльності, 
якщо разом з чіткими інструкціями, рекомендаціями вони будуть отримати постійну психолого-педагогічну 
підтримку. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

У процесі професійної підготовки учителів до виховної роботи в загальноосвітній школі центральною 
результатом виховання є розвиток особистості студента як майбутнього педагога. У психології та педагогі-
ці існує безліч підходів до визначення сутності особистості, але всі вони зводяться до розуміння особисто-
сті як соціальної істоти.  

Під час формування у майбутніх учителів готовності до виховної роботи в загальноосвітній школі 
слід пам‟ятати, що зазначено в програмі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Основні 
орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноовітніх начальних закладів» (2011 р) – метою виховання є 
формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі 
як громадянин, сім‟янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є 
критерієм ефективності виховного процесу [1]. 

У процесі професійної підготовки майбутніх учителів важливо акцентувати увагу на тому, що біль-
шість із низ будуть і класними керівниками. Класне керівництво – особливий феномен педагогічної сфери. 
Через певні соціально-педагогічні ситуації класне керівництво стало ключовим елементом організації вихо-
вання в школі. 

Класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом уч-
нів класу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової робо-
ти, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання 
завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їхнього соціального захисту.  

Виховна діяльність класного керівника досягає мети і дає найбільші результати за умови, якщо вона 
проводиться в системі, за визначеними Положенням про класного керівника навчального закладу системи 
загальної середньої освіти (2000 р.) напрямками: 

 виховання громадянина України; формування особистості учня, його наукового світогляду, роз-
витку його здібностей і обдарувань;  

 виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів до подаль-
шої освіти і трудової діяльності; 

 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної 
гідності, свідомого ставлення до обов‟язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед 
законом за свої дії;  

 реалізацію права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання 
шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, наці-
ональних цінностей українського народу та інших народів і націй; 

 виховання свідомого ставлення до свого здоров‟я та здоров‟я інших громадян як найвищої соці-
альної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психіч-
ного здоров‟я учнів. 

Отже, у підготовці майбутніх учителів до виховної роботи в школі необхідно акцентувати увагу на 
тому, що завдання позакласної та позашкільної роботи – закріплення, збагачення та поглиблення знань, 
набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів; 
формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуа-
льних творчих здібностей та нахилів; організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних 
розваг. 
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СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ  
ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ 

Косюк В. Р. 
КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР 

СУЧАСНІ ШРИФТИ В УКРАЇНСЬКОМУ ДИЗАЙНІ: ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 

Сьогодні в українському графічному дизайні існує серйозна проблема зі сучасними шрифтами, не 
зважаючи на зусилля дизайнерів шрифту (серед яких особливо виділяються такі митці як: Богдан Гдаль, 
Генадій Заречнюк, Вікторія та Віталіна Лопухіни, Дмитро Ростовцев, Сергій Ткаченко, Кирило Ткачов, 
Лук‟ян Турецький, Олексій Чекаль, Віктор Харик), що є схильними до експериментальних, неординарних 
рішень нові шрифтові гарнітури загалом є реміксами вже існуючих та широковідомих наробок. 

В результаті пошуків нових підходів до розробки сучасного шрифту з урахуванням української куль-
турної спадщини автором був розроблений акцидентний шрифт «TATLYN». Методом розробки шрифту 
стало накладення графеми кожної літери (кирилиці і латиниці), цифри і знака на сітку отриману в результа-
ті композиційно-конструктивного аналізу ескізу «Башти В. Татлина». Вибір теми шрифту був вибраний в 
якості оммажа як самому В. Татліну так і українському авангарду в цілому. 

Подальше використання методу знайшло продовження в педагогічній діяльності автора. В рамках 
упровадженої в освітній процес авторської інтегральної дисципліни «Український дизайн» [1–4], студенти 
виконуючи завдання за темою: «Аналіз композиційних рішень в творах мистців українського авангарду» 
робили композиційний і конструктивний аналіз творів представників українського авангарду.  

Наступним кроком у виконання завдання було виконання власної композиційної розробки, що спи-
ралася на результати аналізу. Серед запропонованих тем була і розробка шрифту. При розробці шрифту 
акцент робився на застосуванні методу проектування шрифту, що був запропонований автором при роз-
робці шрифту «TATLYN», в якості опорної сітки для накладання графем обиралася композиційно-
конструктивна сітка отримана в результаті аналізу вибраного твору. 
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ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА У XXI СТ.:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ,  
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ 

Авдєєва Є. І. 
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
наук. кер. – к.філол.н., доцент Ясинецька О. А. 

ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

Дослідження аудіовізуального перекладу (АВП) становить величезний інтерес через постійне 
надходження нового контенту кінопродукції. Запорукою успіху в цій галузі перекладу є три постулати: 
чіткість висловлювання, стислість думок та влучність фраз. Досягнення необхідного ефекту потребує вмінь 
та навичок використання перекладацьких трансформацій, застосування яких визначає рівень адекватності 
тексту, від якого залежатиме сприйняття картини глядачами та її успіх загалом. Списки науково-практичних 
розвідок у царині визначення поняття адекватності перекладу включають такі імена, як: Л. С. Бархударов, 
В. Н. Комісаров, та В. І. Карабан. Особливості аудіовізуального перекладу досліджують переважно 
науковці із західноєвропейських країн, зокрема Г.-М. Люйкен, М. Х. Чавес, О. Ґорі, К. Вітмен-Лінсен. Однак 
загалом критеріям і показникам адекватності аудіовізуального перекладу не приділялася достатня увага в 
наукових колах, хоча знання з цього питання є необхідними для фахівців-практиків. 

Матеріалом нашого дослідження слугували переклади американської ситуативної комедії «Young 
Sheldon» українською (канал Paramount Comedy) та російською (студія Кураж-Бамбей) мовами з метою 
визначення критеріїв та показників адекватності аудіовізуального перекладу. Досягнення мети 
передбачало вирішення таких завдань: 1) розкрити поняття АВП та адекватності перекладу, 
ідентифікувати його критерії та показники; 2) проаналізувати вживання різних аспектів перекладу в 
російській та українській варіаціях ситкому «Young Sheldon», визначити адекватність обох трактувань; 
3) шляхом зіставлення виявити й обґрунтувати кращий варіант інтерпретації перекладеного тексту. 

Аналіз адекватності кіноперекладу передбачав увагу до лінгвостилістичного вираження жартів та 
розмов відповідно до рольових характеристик персонажів. Під час дослідження було виявлено, що при 
перекладі ситкому використовувались переважно лексико-граматичні та стилістичні трансформації. 
Причому найчастіше у двох варіантах перекладу використовуються різні трансформації. Наприклад, 
стилістично помітним аспектом перекладу було вживання сленгових слів та виразів, особливо в 
російському варіанті: Put your fingers in your ears. – Зажми уши пальцами и нормуль; What are you doing? – 
Чѐ ты делаешь?; That is a really good idea! – Ничѐ себе ты молодец! – А це класна ідея. Такі засоби 
допомагають підкреслити емоційність мовлення та комічний ефект, коли використання прямих еквівалентів 
не змогло б передати експресивний заряд, закладений в образах персонажів.  

Загалом за результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що російський 
варіант, будучи більш віддаленим від словникових відповідників та граматичних конструкцій оригіналу, 
зберіг стилістичні особливості, жарти та містив фрази, які характерні та природні для реакції персонажа в 
конкретно заданих ситуаціях, але недоліком слугувала невідповідність таймінґу реплік персонажів ситкому, 
бо в перекладі зустрічалися триваліші фрази. А от український переклад завжди відповідав таймінґу, однак 
через часті випадки використання буквалізмів, емоції та ситуацію не було передано належним чином, 
зокрема багато жартів і просто значень висловлювань було втрачено. 

Головні поради при АВП – використовувати мовні засоби відповідно до стилю й регістру мовлення 
та, загалом, образів персонажів; дотримуватись часових меж тривалості реплік; адаптувати лінгвокультурні 
й соціолінгвальні нюанси, закладені у фільмі, для сприйняття цільовою аудиторією, щоб занурити глядачів 
у світ кінокартини, а не аналізу неадекватності кіноперекладу. 

Близняк Д. І. 
Львівський державний університет внутрішніх справ 
наук. кер. – викладач Запотічна Р. А.  

НАЙПОШИРЕНІШІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ 

Проблема передачі англомовних термінів в тексті перекладу входить до числа актуальних проблем 
перекладознавства і становить значний інтерес як для перекладачів, так і для дослідників перекладних 
текстів.  

У психологічних текстах спостерігається широке використання термінів, які несуть основне наванта-
ження. Головною вимогою до таких термінів є гранична точність висловлення думки, що не допускає мож-
ливості різних тлумачень, тобто однозначність – наявність одного встановленого значення. 

Щодо способів перекладу психологічної термінології, то тут варто відзначити, що вибір того чи іншо-
го способу перекладу представляє для перекладача певні труднощі, оскільки деякі терміни, особливо нові, 
не мають еквівалентів у цільовій мові. До найбільш поширених способів перекладу психологічних термінів 
належать: 

1) виявлення в мові перекладу еквівалента до терміну мови оригіналу – слова або словосполучення, 
які мають повний відповідник в іншій мові.  

2) транскодування (транскрибування та транслітерація) – перекладацькі прийоми, при яких за допо-
могою звуків і букв мови перекладу передаються звуки і букви, що складають лексеми вихідної мови, на-
приклад: adaptive – адаптивний, cognitive – когнітивний; conflict – конфлікт; 
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3) калькування – відтворення комбінаторного складу слова або словосполучення, за якого складові 

частини слова (морфеми) або фрази (лексеми) перекладаються відповідними елементами цільової мови, з 
подальшим складанням перекладених частин без будь-яких змін, наприклад: healthy solutions – здорові 
рішення; family problems – сімейні проблеми; 

4) лексичні заміни – заміна окремих лексичних одиниць вихідної мови лексичними одиницями мови 
перекладу, які не є їх еквівалентами, наприклад: abnormal personality– психопатія; 

5) лексичне додавання – використання в мові перекладу одиниць, які відсутні або опущені в тексті 
оригіналу, наприклад: anxiety hierarchy – ієрархія тривожних ситуацій; 

6) лексичне опущення – опущення в мові перекладу одиниць, які присутні в тексті оригіналу, напри-

клад: preconceived notions – упередження; 
7) конкретизація – заміна слова або словосполучення мови оригіналу з більш широким значенням 

словом або словосполученням мови перекладу з більш вузьким значенням, наприклад: principle – джерело; 

entity – образ; 
8) генералізація – заміна одиниці оригіналу одиницею перекладу з більш широким значенням, на-

приклад: armchair psychology – кабінетна психологія; 
9) експлікація значення (описовий переклад) – спосіб перекладу, який використовується в тих випа-

дках, коли не існує жодної іншої можливості передачі мовної одиниці внаслідок відсутності еквівалентів і 

аналогів у мові перекладу.  
10) модуляція – заміна одиниці перекладу на контекстуальне, логічно пов‟язане з нею слово або 

словосполучення, наприклад: general health – загальний стан здоров‟я. 

Можна виділити такі причини помилок, що виникають при перекладі англомовних психологічних тек-
стів українською мовою: адекватність перекладу значною мірою залежить від ступеня знання обговорюва-

ного предмета; контекст не завжди дозволяє однозначно розкрити зміст терміна; причиною помилок може 
бути висока ідіоматичність термінів-словосполучень, а також спеціалізація значень загальнолітературних 
слів при їх використанні в якості психологічних термінів в умовах відсутності психологічного словника; під 

час перекладу термінів-словосполучень низка помилок пов‟язана з невмінням виявити семантичні відноси-
ни між компонентами. 

Болотова В. С. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.філол.н., доцент Кирпиченко О. Е.  

ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ В МОВІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ РЕКЛАМИ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД 

Нові потреби комунікації зумовили зміни в засобах збагачення словникового складу мови новими 

словами, словосполученнями, лексико-семантичними варіантами. Виникнення нових слів і значень зумов-
лене двома основними потребами: номінативною (надати визначення новому поняттю) та експресивною 
(створенню виразнішого або коротшого визначення предмета, явища, що вже має назву).  

Предметом дослідження стали новотвори у складі рекламних текстів у рекламних (туристичних) 
проспектах, друкованих та електронних періодичних виданнях та їх переклад українською мовою. Мета 
дослідження – визначити напрями інноваційного розвитку лексики англійської мови у сфері реклами. 

Наразі актуальними є: вивчення інституційних видів спілкування, які знаходяться в центрі уваги со-
ціолінгвістики, прагмалінгвістики та лінгвістики тексту, разом з тим специфіка реалізації лінгвістичних хара-

ктеристик в рекламному тексті не знайшла віддзеркалення в роботах по мовознавству. Актуальною також 
залишається необхідність вивчення способів перекладу неологізмів українською мовою. 

Найпоширенішими сферами виникнення неологізмів є, насамперед, ті, в яких трапляються інновації, 

а саме науковий прогрес та події, що відбуваються в житті англійського суспільства, а також проблеми, що 
є найбільш гострими у сучасному соціумі – політика, фемінізм, расова, полова, релігійна дискримінація. В 
нашому дослідженні відмічається поява великої кількості неологізмів у сфері інформаційних технологій, 

політики, економіки та повсякденному житті.  
В результаті дослідження визначено, що однією з рис рекламного дискурсу, що впливають на ство-

рення лексичних інновацій є прагматична орієнтованість рекламного тексту на регуляцію поведінки читача. 
Прагматичний аспект рекламного тексту має безпосередній зв‟язок з вибором лексичних і семантичних 
неологізмів, стилістичних прийомів та зображувальних засобів. 

Визначено способи створення лексичних інновацій в рекламних текстах – шляхом словотворчої де-
ривації, за прикладами вже чинних у мовній системі слів за допомогою регулярних словотворчих процесів 
– конверсія, афіксальний спосіб, основоскладання, відокремлення значення; шляхом семантичної дерива-

ції; шляхом запозичення. Згідно з нашим дослідженням, найбільшу частотність вживання в рекламних тек-
стах мають лексичні неологізми, утворені афіксальним способом та способом основоскладання, тому мож-

на стверджувати, що ці способи словотвору залишаються продуктивними.  
Визначено структурно-семантичну специфіку інновацій у рекламних текстах. Виявлено, що головна 

функція неологізмів в рекламному дискурсі – це залучення уваги адресата, вплив на читача. 
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наук. кер. – к.філол.н., доцент Кирпиченко О. Е.  

ЗМІСТ, ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ОЦІНКИ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

Мова масової комунікації відіграє значну роль в сучасному суспільстві, яке справедливо називають 
інформативним. Завдяки популярності та поширенню ЗМІ, вважається доречним виокремити інформатив-
но-масовий дискурс в системі дискурсів сучасної англійської мови [2, с. 97]. До інформативно-масового 
дискурсу відносять газетні та журнальні статті, які розуміють як мас-медійні тексти. До основних рис мас-
медійних текстів належать такі, як: економність мовних засобів, лаконічність викладу, використання мовних 
штампів та інші. В аргументації мас-медійних текстів визначна роль належить оцінці та мовним засобам 
оцінки [3, c. 218]. 

У ході дослідження виділено три види об‟єктів: об‟єкт в цілому, його властивості, дії та поведінка 
стосовно об‟єкта – особи. Мовним матеріалом дослідження слугували вибірки аналітичних статей з таких 
англомовних журналів та газет як «Economist», «Newsweek», «Independent», «Washington Post», «New York 
Times» та інші. Вибірка лексичних одиниць, які репрезентують об‟єкт оцінки, склала 450 одиниць. 

В результаті аналізу лексичних засобів оцінки об‟єкта, проведеного на матеріалі аналітичних статей, 
можна зробити наступні висновки: 

а) Для вираження об‟єкта оцінки використовуються різні частини мови, але в різному співвідношен-
ні: майже дві третини корпусу лексичних одиниць оцінки об‟єкта склали прикметники (61% від загального 
числа використаних лексичних одиниць оцінки об‟єкта в нашій вибірці), майже одну чверть дієслова (23%) 
та одну шосту іменники (16%). 

б) З точки зору класифікації лексичних одиниць за підґрунтям оцінки, в аналітичних статтях домі-
нують лексичні засоби абсолютної (за критерієм «абсолютність – порівняльність»), раціональної (за крите-
рієм «раціональність – емоційність») та негативної (за знаком +/-) оцінки. Сенсорна, естетична та теологіч-
на оцінки об‟єкта майже не використовуються, що відповідає прагматичній направленості газетних статей. 
Раціонально-оцінні засоби домінують над експресивно-оцінними (в співвідношенні 5:1), засоби негативної 
оцінки об‟єкта домінують над позитивною (в співвідношенні 3:2), абсолютна оцінка об‟єкта над порівняль-
ною (в співвідношенні 11:1); 

в) Вид об‟єкта впливає, в певній мірі, на вибір частин мови (об‟єкт в цілому оцінюється за допомо-
гою іменників, властивості – за допомогою прикметників та іменників), на знак оцінки (+/-) (об‟єкт в цілому 
та його якості оцінюються як з позитивного, так і з негативного боку, при оцінці дій та поведінки об‟єкта 
суб‟єкт використовує негативну оцінку), на раціональний або емоційний характер оцінки (дії та поведінка 
об‟єкта відмічені більшою емоційністю у порівнянні з оцінкою об‟єкта в цілому та його властивостями), та 
на абсолютний або порівняльний характер оцінки (при оцінці об‟єкта в цілому та його дій використовується 
тільки абсолютна оцінка, властивості об‟єкта можуть бути оцінені як за допомогою абсолютної, так і порів-
няльної оцінки). 
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LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF MARYLAND’S TOPONYMY 

In recent years, the interest of linguists in nationally homogeneous languages, their nature and principles 
of functioning in specific areas has increased. This is confirmed by the constant attempts of scientists to arrange 
information on the history of geographical names, to trace the creation of new place names and to classify their 
existing.  

Toponymy is a branch of onomastics that studies proper names that represent the names of geographical 
points. Toponyms occupy a special place in the lexical system of language. The subject of toponymy is toponym - 
is, first of all, a noun and, moreover, a proper name [1, 17]. Toponyms of particular states from the standpoint of 
history, culture, anthropology and linguistics was studied by such researches: R. I. Alotta, E. Callary, 
E. G. Gudde, K. Hamill, L. L. Miller, W. Romig. 

Maryland is a mid-Atlantic state, one of the 13 founding states of the United States, the 7th independent 
state. It has a large number of Native American names, names of a religious feature (due to the formation of the 
province of Maryland as a territory free from religious persecution), toponyms formed from proper names, and 
transfer toponyms borrowed from the British homeland. 

Among the place names of Indian origin, there are such hydronyms: Anacostia River, Potomac River, Monocacy 
River. Maryland is also rich in English transfers from the UK. Apparently, the feeling of nostalgia motivated the settlers 
to consolidate the memory of the homeland in the new territories with the help of toponyms. The first colonies and 
groups of colonies were nominated on this principle (Plymouth, New Haven, New England). Bristol, Cambridge, 
Chester, Devonshire, Dundalk (Ireland), Cardiff (Wales), Essex, Hampstead, Manchester, Oxford.  

The influence of European languages on the toponymy of Maryland is insignificant. Thus, there are 
transfers (called «exoticisms» by W. Zelinski) from European countries: Andorra, Berlin, Finland, Montpelier, 
Petersburg, Vienna, Paris, etc.) [2]. 
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Thus, it can be concluded that the toponymy of the state of Maryland is characterized by the origin of such 
languages as: Indian, English and European languages. 
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ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНИХ  
ДІЄСЛІВ МОВЛЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 

Дієслова мовлення відіграють важливу роль у художньому тексті, адже через них автор передає 
настрій персонажів, тон голосу, поведінку. Такі дієслова безпосередньо впливають на характеристику 
героїв та переносять читача ближче до подій художнього твору. Об‟єкт нашого дослідження становили 
звукозображувальні та метафоричні дієслова мовлення в ремарках автора в романі Дж. К. Ролінг «Гаррі 
Поттер та філософський камінь» та його перекладах В. Морозова українською та І. Оранського російською 
мовами. Предмет дослідження склали відмінності перекладу дієслів одного синонімічного ряду. Мета 
дослідження – визначити образотворчі властивості й експресивно-оцінну адекватність аналогічних та 
відмінних еквівалентів перекладу дієслів мовлення в перекладах художнього твору. 

Роман Дж. К. Ролінг «Гаррі Поттер та філософський камінь» належить до жанру фентезі, якому 
притаманні детальні зображення персонажів, експресивна лексика та велика кількість діалогів. Серед 
дієслів мовлення простежується синонімічний ряд дієслів, що означають «говорити низьким, гучним 
тоном»; найчастіше автор застосовує їх по відношенню до персонажів чоловічого роду, але в деяких 
випадках – і жіночого.  

Так, у епізоді знайомства Гаррі Поттера та його родичів – Вернона та Петунії Дурслі – з ключником 
Гогвортсу Геґрідом, велетень кричить на пана Дурслі: «DURSLEY!» he boomed. Переклад надається як 
прогремел та загримів. І хоча дієслова перекладено калькуванням, префікс «за» вказує на початок дії, а 
тому складається враження, ніби Геґрід мав намір продовжувати «гриміти» (а не гримнув) на дядька 
Вернона. 

Дієслово barked зустрічається в тексті п‟ять разів та перекладено на російську як рявкнул або 
рявкнула; у цьому випадку значення збігаються: «рявкать – животных: издавать громкий рык, рычание»; 
«bark – to make a loud, rough noise«. В одному епізоді присутній такий переклад: «Go away, Peeves, or the 
Baron’ll hear about this, I mean it!» barked Percy. – «Иди отсюда, Пивз, иначе Барон об этом узнает, я не 
шучу!» – резким тоном произнес Перси. Відсутність дієслова рявкнуть характеризує Персі Візлі, 
старосту факультету Грифіндор, як стриманого та серйозного юнака. Український текст пропонує дієслова 
гаркнув та гримнув, що мають синонімічне значення. 

Дієслово snarled зустрічається в романі декілька разів. І. Оранський перекладає його як прорычал 
або прорычала, окрім репліки Герміони Грейнджер: «Oh, move over,» Hermione snarled. – «Ну-ка 
подвиньтесь», – резко скомандовала Гермиона. Герміона має сильний характер і в першій частині 
гепталогії постає як типова відмінниця, хоча й здатна порушувати правила. Беручи до уваги її вік 
(одинадцять років) та рівень вихованості, бачимо, що вона не могла б ричати або гарчати, а замість того 
вона командує або ж, у перекладі В. Морозова, скрикує. В українському тексті дієслово перекладено як 
гаркнула, гаркнув або прогарчав.  

Окрім метафоричних зіставлень зі звуками тварин, Дж. Ролінг використовує дієслова to thunder та to 
rumble. І. Оранський застосовує описовий переклад – а его голос загремел словно гром; громовым голосом 
переспросил – і таким чином акцентує увагу на порівнянні голосу з громом. Метафори прогремел та 
прогрохотал не втрачають художнього забарвлення. В. Морозов перекладає дієслова калькуванням: загримів, 
гримнув. Однак присутній і варіант вибухнув: «Resign?» Wood thundered. – «Кидаєш?» – вибухнув Вуд. 

Аналіз матеріалу дослідження зумовив висновок, що дієслова мовлення відіграють значну роль у 
зображенні зовнішніх та внутрішніх якостей персонажів. У більшості випадків переклади дієслів 
синонімічного ряду зі значенням «говорити низьким, гучним тоном» в російськомовному та україномовному 
текстах тотожні за смислом та експресивністю. Однак вважаємо, що переклад окремих дієслів, здійснений 
І. Оранським та В. Морозовим, не можна назвати повністю адекватним тоді, коли емоційне забарвлення та 
смислове навантаження втрачаються. 

Жуковська С. О. 
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

наук. кер. – к.філол.н., доцент Ясинецька О. А. 

РОЛЬ ТА МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ 

Актуальність уваги до проблем та способів машинного перекладу (МП) зумовлюється 
комп‟ютеризацією світу та її впливом на розвиток перекладознавства. Існують три типи систем МП: 
інформативні, професійні та персональні. Інформативні розроблено для того, щоб задовольняти потреби 
звичайних користувачів, яким цікавий лише загальний зміст тексту. Такі системи надають послівний 
переклад. Професійні перекладачі надають перевагу професійним системам, де є можливість створювати 
робочі записи та нотатки. Персональні відповідають вимогам окремої особи чи групі осіб.  

У процесі тривалого розвитку алгоритми машинного перекладу поділилися на дві групи: статистичні 
підходи, засновані на вхідному корпусі даних (Data Driven Machine Translation), і класичні (засновані на 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/loud
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rough
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/noise
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правилах), які вивчають кожну мову в усій її лінгвістичній повноті (Rule Based Machine Translation). На 
сьогодні дедалі більшу популярність здобувають гібридні підходи, покликані інтегрувати переваги 
класичних і статистичних підходів. Поки що системи МП не придатні для роботи з текстами, що містять 
велику кількість складносурядних і складнопідрядних речень, але досить якісно працюють на рівні окремих 
лексичних одиниць та словосполучення. При цьому системи МП є гарною підмогою для фахівців різних 
профілів, які потребують оперативні переклади іншомовної інформації. 

Серед систем, що допомагають перекладачеві в роботі, найважливіше місце займають так звані 
системи Translation Memory (TM). Системи ТМ являють собою інтерактивний інструмент для накопичення в 
базі даних пар еквівалентних сегментів тексту мовою оригіналу та перекладу з можливістю їх подальшого 
пошуку та редагування. Ці програмні продукти не мають на меті застосування високоінтелектуальних 
інформаційних технологій, а навпаки засновані на використанні творчого потенціалу перекладача. 
Перекладач у процесі роботи сам формує базу даних (або ж отримує її від інших перекладачів чи від 
замовника), і чим більше одиниць вона містить, тим більша віддача, результативність від її використання. 

Найвідомішими системами ТМ вважаються Trados (США), Translation Manager від IBM, Eurolang 
Optimizer французької фірми LANT, WordFisher (Угорщина). Системи ТМ дозволяють виключити повторний 
переклад ідентичних фрагментів тексту. Переклад сегмента здійснюється перекладачем тільки один раз, а 
потім кожен наступний сегмент перевіряється на збіг (повний або нечіткий) з базою даних, і, якщо 
знайдений ідентичний або схожий сегмент, то він пропонується як варіант перекладу. Серед 
найпопулярніших систем МП можна виділити онлайн-перекладач Google Translator. Принцип його роботи 
простий: накопичувати та обробляти інформацію з Інтернету та на її основі обирати найкращий варіант 
перекладу, який, безумовно, потребує редагування.  

На основі проведеного дослідження різних систем для текстів різних функціональних стилів можна 
зробити висновок, що машини виконують краще переклади наукових текстів, а переклади контекстуальних 
творів, що містять складні речення та широкі смислові сфери, наприклад, уривки коротких оповідань, 
можуть бути не зрозумілі для машинного перекладача. 

Системи машинного перекладу можуть надати такі переваги, як швидкість, доступність та 
багатофункціональність. Проте жоден безкоштовний онлайн-перекладач не зможе забезпечити повністю 
якісний результат перекладу. Отже, лише професіонал має чітке розуміння i сприйняття особливостей 
мови, тематики тексту та культурного середовища, для якого виконується переклад. Машинний переклад 
відіграє важливу роль при перекладі текстів різної тематики та різних функціональних стилів, він допомагає 
зробити процес перекладу швидшим, чим значно полегшує роботу перекладачів-людей, але завжди 
потребує редагування та ретельного вичитування. 

Зданюк Т. В. 
Кам‟янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

к.пед.н., доцент  

АВТЕНТИЧНІ ТЕКСТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Текст, як одна з основних одиниць комунікації, є невід‟ємним компонентом навчання іншомовного 
спілкування. Він використовується як джерело інформації, слугує базою для спостереження і вивчення 
мовних засобів, являється змістовною складовою для розвитку творчої бесіди, є зразком для створення 
нового тексту з комунікативною і смисловою структурою. 

Популярним й поширеними в наукових колах є питання використання текстів в навчанні іноземної мови у 
сучасній лінгводидактиці та методиці. Аналіз науково-методичної літератури з проблем використання текстів 
показав, що іноземні мови найкраще вивчати на автентичному матеріалі, тобто на текстах, взятих з оригіналь-
них джерел, з практики носіїв мови. Іншомовний текст має бути одночасно як засобом формування, так і засо-
бом підтримки різноманітних видів мотивації учнів за межами середовища функціонування мови. 

Необхідно зазначити, що автентичні матеріали – це зразки мови, які взяті з реального життя, а не 
створені спеціально як навчальний матеріал. Так, науковці у поняття «автентичність тексту» включають 
культурологічну, інформативну, ситуативну автентичність; автентичність національної ментальності; авте-
нтичність оформлення висловлювання. 

Переваги автентичних матеріалів під час навчання спілкуванню іноземною мовою є суттєвими: вони 
приводять приклади справжньої живої мови; дозволяють учням зіставити їх мовні навички з вимогами реа-
льного спілкування; спонукають учнів до самостійної роботи; містять інформацію про культурно-історичну 
спадщину мови. 

Науковці умовно класифікують автентичні матеріали на: 1) автентичні аудіо- та візуальні тексти (ві-
део) – від рекламних проспектів, квитків, меню до складних документів, на кшталт, наукових статей, конт-
рактів, договорів тощо; 2) автентичні завдання, що є ідентичними у реальному житті, до прикладу, заповни-
ти анкету, написати резюме, дати оголошення, замовити білети телефоном тощо; 3) реалії – немовні 
об‟єкти та їх зображення. 

У процесі розвитку умінь та навичок комунікативного спілкування важливо акцентувати увагу на змі-
стовну складову автентичного тексту, що розкриває специфіку культури, способу життя, поведінки носіїв 
мови для того, щоб учні могли вивчати мову в контексті осмисленої комунікації. Мова, як засіб міжкультур-
ної комунікації має відображати явища і факти культури країни, мова якої вивчається, що сприятиме фор-
муванню уявлень про різні аспекти життя в країні та дозволить адекватно асоціювати культурно-марковані 
мовні та мовленнєві засоби з їх автентичним соціокультурним контекстом. Попри те, необхідно враховува-
ти й характер текстів та мовні труднощі, з якими слід познайомити учнів в процесі підготовки їх до реальної 
міжкультурної комунікації. 

Важливою передумовою успішного навчання міжкультурної комунікації є орієнтація на розвиток осо-
бистості учня, його емоційної сфери, асоціативного мислення. У процесі навчання має бути забезпечений 
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когнітивний підхід, спрямованість на подолання труднощів розуміння тексту соціокультурного і лінгвістич-
ного характеру, що дозволить учням, що знаходяться в іншому соціокультурному контексті навчитися чита-
ти між рядків і розуміти сутність автентичних текстів. 

Першочергова роль у процесі навчання іноземній мові відводиться вправам та завданням комуніка-
тивного характеру, як-от: порівняння, аналіз, пошук системи аргументації, прийняття рішень, які сприяти-
муть виробленню потрібних стратегій функціонування в автентичному мовному середовищі. 

Отже, робота з автентичним текстом підвищує комунікативно-пізнавальну мотивацію, сприяє фор-
муванню країнознавчої та міжкультурної компетенцій, створенню атмосфери реального спілкування інозе-
мною мовою. 

Зикунова І. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.філол.н., доцент Марінеско В. Ю. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СКЛАДНИХ ТЕРМІНІВ ІЗ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Сьогодні розвиток термінології має надважливе значення, адже неможливо ефективно досліджувати 
та досягати значних результатів у різних галузях знань без точного поняттєво-термінологічного апарату. В 
останнє десятиліття найпрогресивнішою галуззю промисловості вважається сфера інформаційних техно-
логій, елементи якої інтегруються в діяльність багатьох підприємств, організацій та органів влади. Тому 
виникає потреба в запозиченні передових наукових і технологічних досягнень країн-лідерів цифрової галу-
зі. Це, у свою чергу, зумовлює збільшення попиту на якісний переклад, який би сприяв розв‟язанню бага-
тьох практичних завдань і прискоренню обміну інформації.  

Термін – це стилістично нейтральне слово або словосполучення, що виражає стислу характеристи-
ку предмета чи явища у певній галузі знань. Характерними ознаками терміну, на думку більшості дослідни-
ків, є однозначність у межах певної терміносистеми, наявність чіткої дефініції, системність, стислість, від-
сутність синонімів та омонімів. 

Складність перекладу термінології у сфері інформаційних технологій полягає в тому, що більшість 
термінів належать до безеквівалентної лексики, але це не дорівнює неможливості їх перекладу. Усі неод-
нозначні слова мають кілька перекладних варіативних відповідників. Якщо таких лексичних одиниць бракує 
у мові перекладу, тоді при перекладі нові терміни можуть або просто запозичуватись, або передаватися 
засобами рідної мови. 

Переклад складних термінів поділяється на два етапи – аналітичний і синтетичний. На аналітичному 
етапі перекладають окремі компоненти складного терміну, визначають головне слово або словосполучен-
ня і встановлюють, у яких семантичних відносинах перебувають інші компоненти словосполучення з голо-
вним компонентом. На синтетичному етапі компоненти складного терміну розміщають у певному порядку 
відповідно до встановлених семантичних відношень, і таким чином з‟являється остаточний варіант перек-
ладу складного терміну. 

Іншим способом перекладу, який часто застосовують при перекладі термінологічних словоспо-
лучень, вважається калькування. Тобто коли відповідником простого чи складного слова вихідної мови 
у цільовій мові вибирається перший за порядком відповідник у словнику, наприклад: control panel – 
панель управління, file system – файлова система, disk storage – дискова пам‟ять; image recognition – 
розпізнання зображення. 

З метою якомога повного розкриття змісту оригінального терміну застосовують описовий перек-
лад. При застосуванні такого способу важливо переконатися, що в мові перекладу відсутній перекла-
дний відповідник, щоб не створювати термінологічні дублети. Зрозуміло, що перекладні словники мог-
ли його ще не зафіксувати, проте він може бути зафіксований, зокрема, у нещодавно перекладеній 
літературі. 

Оскільки галузь інформаційних технологій є достатньо новою, більшість термінів цієї сфери не мають 
еквівалентів при перекладу з іноземної мови українською, а тому, зазвичай, передаються в тому варіанті, у 
якому вживаються в оригіналі, отже потребують пояснення, а від перекладачів – знання у даній галузі. 

Отже, процеси створення спеціальних лексикографічних джерел носять повільний характер, тому 
сучасним перекладачам та професіоналам з інформаційних технологій бракує спеціальних словників. Тому 
актуальною є потреба в комплексному дослідженні особливостей застосування різних перекладацьких 
трансформацій у процесі перекладу текстів сфери інформаційних технологій. 
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ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В РОМАНІ П. БЕЙТІ «SELLOUT»УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

Стилістична своєрідність роману «Sellout» П. Бейті пов‟язана з численними фразеологізмами, пере-
клад яких не викликає труднощів у перекладача. Фразеологізми – це сполучення слів з різним ступенем 
сталості, роздільності, семантичної самостійності, взаємозв‟язком і взаємодією компонентів. З точки зору 
перекладу фразеологізми розподіляють за трьома групами. 

До першої групи відносяться такі прислів‟я та приказки, які повністю співпадають з українськими – як 
по змісту, так і по формі. Наведемо приклади перекладу з роману: Has Public Education Clipped the Wings of 
the White Child?» сучасна освіта підрізає крила білим дітям?  
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Money talks, bullshit walks /Гроші промовляють, балачка спочиває. Цей фразеологізм, за винятком 
останнього компонента, перекладено буквально українською мовою, тому що у нас не існує подібного.  

До другої групи належать прислів‟я і приказки, які співпадають за змістом, але не співпадають за об-
разом, який лежить в їх основі: …Like father, like son …Яблучко від яблоньки. Ця приказка вживається в 
мові перекладу в скороченому вигляді.  

Наведемо приклад зміщення образа в мові оригіналу та мові перекладу – «кулак» (fist) замінюється 
«лопатою»: making cash hand over fist грести гроші лопатою. 

До третьої групи відносяться приказки та прислів‟я, які не мають відповідників в українській мові – 
ані за змістом, ані за образом, але, аналіз досліджуваного матеріалу не виявив фразеологізмів цієї групи.  

Іноді перекладач вводить в український варіант фразеологізм, хоча в мові оригіналу він відсутній: 
the old man was dead / старий дав дуба. Це створює додаткову образність.  

Таким чином, ми з‟ясували, що в українському перекладі фразеологізми превалюють, ніж в мові ори-
гіналу. Переклад фразеологізмів в романі здійснюється за допомогою таких способів: фразеологічний екві-

валент, фразеологічний аналог, калькування, описовий переклад, контекстуальна заміна. 
Перекладачеві вдалося зберегти фразеологічну своєрідність оригіналу, а також додати в переклад 

українську фразеологію, коли в англомовному тексті вона була відсутня.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ТУРИСТИЧНИХ РЕКЛАМНИХ ПРОСПЕКТІВ 

Туристична реклама створює потреби в конкретних продуктах і послугах, формує естетичні смаки, 
соціальні цінності, моральні принципи. Виявляє вплив на підсвідомість людини, привертаючи увагу до пев-
них продуктів, послуг, компаній, місць відпочинку тощо. Саме тому рекламні тексти неодноразово ставали 
об‟єктом лінгвістичних і перекладознавчих досліджень.  

Туристичні рекламні проспекти виконують інформативну та рекламну функції. Як рекламний тип тек-
сту, він повідомляє про харчування, готелі, торгівельні центри, магазини, послуги, ціни, сезонні пільги, зниж-
ки тощо. Також формує у свідомості одержувачів інформації певну ієрархію культурних цінностей. У тексті 
самого туристичного проспекту активно використовуються рекламні прийоми і засоби переконання. Так, 
епітети, порівняння, прикметники найвищого ступеня, фігури порівняння використовуються для створення 
привабливого образу рекламованого об‟єкту.  

Інший чинник, що характеризує туристичний рекламний проспект як тип тексту – це наявність таких 
тематичних текстових блоків: 1) співвідношення економіки та природних ресурсів, історичну інформацію 
про місцевості та/або країни; 2) переважаючий тип господарювання; 3) економічні показники місцевості 
та/або країни; 4) продукти й об‟єкти господарювання. 

Як в англійській, так і в українській мовах лексичні одиниці у цьому типі тексту представлено: термі-
нами, реаліями, символами та концептами. Причому кількісне домінування тих чи тих одиниць залежить від 
тематичного блоку, який вони представляють. До тематичних блоків можна віднести такі лексико-
семантичні області: туристичні послуги, вид діяльності й відпочинку; готельний комплекс; система харчу-
вання; транспортні системи; спорт тощо. 

Адекватний переклад забезпечує прагматичні завдання перекладацького акту на максимально мож-
ливому для досягнення цієї мети рівні еквівалентності. Проте, перекладачеві нерідко доводиться шукати 
особливі засоби для передачі смислових і стилістичних складових оригіналу. У такому випадку досягається 
прагматична еквівалентність між оригіналом і перекладом, що й визначає комунікативний ефект реклами. 
Прагматичною адаптацією можна вважати зміни, внесені перекладачем у текст перекладу з метою домог-
тися необхідної реакції з боку цільової аудиторії, інакше кажучи, варто правильно передати основну комуні-
кативну функцію оригіналу. 

Перекладачі рекламних текстів стикаються з істотними труднощами при передачі прагматичного по-
тенціалу оригіналу. На практиці саме соціолінгвістичні фактори стають визначальними при перекладі текс-
тів реклами іншою мовою. Ці фактори спричинили появу численних англійських запозичених термінів для 
позначення понять, що раніше були відсутні в українській дійсності.  

Поряд із цим спостерігається тенденція використання лексики англомовного походження замість 
української для додавання звичним предметам і явищам «західного характеру», престижності. Отже, у про-
цесі перекладу рекламних текстів перекладачеві доводиться вирішувати як суто мовні, лінгвістичні про-
блеми, обумовлені розходженнями в семантичній структурі й особливостях використання двох мов у про-
цесі комунікації, так і проблеми соціолінгвістичної адаптації тексту. 

Дослідження особливостей, методів та способів перекладу англомовних туристичних рекламних 
проспектів актуальні не лише у зв‟язку з поширенням цього явища, але також з огляду на важливість від-
биття реальності навколишньої дійсності при перекладі. Окрім цього, подібні дослідження важливі для роз-
витку перекладознавства та вдосконалення процесу адекватного відтворення туристичних рекламних про-
спектів.  
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ОСОБЛИВОСТІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ 

Співпраця англомовних і українських ЗМІ останнім часом міцнішає, тому дослідження проблеми 
умов лінгвостилістичної адаптації при перекладі публіцистичних текстів набуває своєї актуальності, 
оскільки перекладачі через суб‟єктивну призму свого бачення світу повинні об‟єктивно передавати зміст 
публіцистичних текстів, аби уникнути культурних непорозумінь. 

Мета дослідження – виявити й проаналізувати пріоритети перекладача, який адаптує публіцистичний 
текст. Відповідно, завданнями є: порівняння оригіналу публіцистичного тексту з його перекладом; висвітлення 
деяких рис публіцистичного тексту; аналіз причин можливих помилок при перекладі.  

Публіцистичний стиль у своїх працях розглядали, зокрема, В. Н. Комісаров, І. В. Онищенко, 
Т. А. Ширяєва, Е. І. Журбіна та багато інших видатних науковців. Він існує для вирішення суспільно-
політичних питань, для впливання на читача, аби спонукнути до певної думки чи діяльності. Тому є 
зрозумілим, що публіцистичні тексти включають в себе не тільки специфіку різноманітних сфер життя, але 
й елементи полеміки. Журналісти намагаються використати всі ресурси рідної мови, аби створити текст, 
що не лише чітко відображає дійсність, але й виконує регуляторну функцію. 

Розглянемо деякі особливості написання публіцистичного тексту англійською та українською мовами 
на прикладі статті з сайту оперативного бізнес-підрозділу Британської телерадіомовної корпорації BBC 
News. Перше, на що ми маємо звернути увагу, – це заголовок. Інформативність – найважливіший 
параметр назви статті, що має за мету привернути увагу читача. Задля привертання уваги аудиторії 
заголовки роблять простими, але іноді вдаються до деяких прийомів. Розглянемо один із них на прикладі 
англійського заголовка з вище наведеного ресурсу: Florida mosquitoes: 750 million genetically modified 
insects to be released. Тут ми бачимо використання інфінітива, що вказує на якісь плани, готовність до дії. 
Навіть лише почувши чи прочитавши назву, ми маємо дві складові частини інформації: місце, де події 
відбуваються (Флорида), та кількість комах (750 мільйонів). У читача не виникає запитань, адже зміст 
статті влучно передано в назві. Що ж з українським перекладом? Він є таким: У США мільйони комарів-
мутантів випустять на волю. Навіщо? Перекладач вирішив використати запитання. У мові газет широко 
використовуються емоційно й експресивно забарвлені синтаксичні конструкції, риторичні запитання, 
повтори, інверсії тощо. Ми вважаємо, що текст перекладу є досить ефективним. Хоча в оригіналі 
інформація передана дуже добре, але ж запитання, як у другому випадку, викликає непереборне бажання 
дізнатися відповідь і зміст статті. Можемо констатувати, що назва статті адаптована доцільно, виконуючи 
свою головну функцію – привернути увагу читачів.  

Публіцистичні тексти часто включають в себе багато складних лексичних конструкцій. Іноді текст 
містить декілька схожих за змістом речень, тож перекладач вдається до практичного з‟єднання двох таких 
речень, зберігаючи при цьому головні риси та посил вихідного матеріалу: The aim is to reduce the number of 
mosquitoes that carry diseases like dengue or the Zika virus... Aedes aegypti mosquitoes are known to spread 
deadly diseases to humans such dengue, Zika, chikungunya and yellow fever. – Мета експерименту – 
скоротити популяцію цих шкідливих комах, які є переносниками лихоманки денге, вірусу чікунгунья, 
жовтої лихоманки, вірусу Зіка та інших хвороб. Такий переклад є досить доречним, адже менший простір 
тексту транслює ту ж саму інформацію.  

Помилки перекладу характерних для публіцистики лексичних і граматичних засобів зменшують 
ефективність тексту, трансформують авторську думку, викликати нерозуміння та навіть дискомфорт у 
читача, що може бути причиною відмови від використання певного ресурсу як комунікативного каналу. 

Кучерова В. О. 
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
наук. кер. – к.філол.н., доцент Ясинецька О. А. 

ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ  
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ 

Кожен із нас хоча б раз на тиждень читає новини чи проглядає газетні заголовки. Усі ці джерела 
інформації об‟єднує одна спільна риса: вони подаються читачеві в певному мовному стилі – 
публіцистичному. За жанром це може бути стаття, інтерв‟ю, огляд чи нарис. Публіцистичні матеріали 
мають широкий спектр характерних особливостей, які відрізняються від літературних, наукових або 
юридичних, а саме: лаконічність та стислість, жанрова різноманітність та стилістичне використання мовних 
засобів, послідовність викладення думок та фактів, простота і доступність, ретельний підбір лексики, а 
також поєднання рис та ознак інших мовних стилів. 

Труднощі перекладу англомовних публіцистичних текстів часто стосуються передачі ідіом та розмовних 
одиниць. Це зумовлено розбіжністю соціокультур та мовних систем, відсутністю адекватних еквівалентів тих чи 
інших термінів у мові перекладу. Повноцінний переклад публіцистичних текстів потребує від перекладача уваги 
й майстерності, а також застосування перекладацьких трансформацій, зокрема лексичних, таких як: 
транслітерація та транскрибування (за допомогою яких переклад лексичної одиниці оригіналу забезпечується 
шляхом відтворення її графічної або звукової форми); калькування (що є покомпонентним відтворенням 
лексичної одиниці оригіналу шляхом заміни її складових частин на їхні відповідники в цільовій мові); 
конкретизація та генералізація (коли слова з більш широким значенням замінюються словами з більш вузьким 
значенням та навпаки); семантична модуляція (за якої відбувається заміна слів оригіналу одиницями мови 
перекладу, значення яких можна вивести логічно, за суміжністю значень). 

Розглянемо приклад зі статті BBC: Weekly game sales have risen between 40% and 60%, according to 
analysts at Futuresource. Much of that has been aided by the release of Animal Crossing and other new titles… 
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Gamers are also spending more time in virtual worlds and using more internet bandwidth to connect. − Тижневі 
обсяги продажу ігор виросли на 40-60%, за даними аналітиків компанії Futuresource. Цьому значною 
мірою сприяв реліз Animal Crossing та інших нових ігор… Також зросла кількість часу, що люди 
проводять у цих світах, й інтернет-трафік, який вони генерують. При перекладі було застосовано такі 
лексичні трансформації, як конкретизація, де слово titles набуло більш конкретного для цього контексту 
значення − ігри; та, навпаки, прийомом генералізації було передано термін gamers – люди. Також було 
застосовано транслітерацію (internet – інтернет), транскрибування (release – реліз) та практичне 
транслітерування (analysts – аналітики). 

Аналізуючи статті англомовних видань та їхні переклади, ми помітили закономірності щодо 
використання лексичних трансформацій: 1) найчастіше перекладачі вживають транслітерацію та 
транскрибування, якщо це стосується специфічної термінології, зокрема у сфері економіки; 
2) використання калькування значною мірою стосується перекладу власних назв та усталених фраз; 
3) генералізація та конкретизація значення зустрічаються не так часто, а модуляція ще рідше, але мета їх 
застосування – забезпечити зрозумілість та адекватність формулювань для читача перекладу як 
представника іншої соціокультурної групи, ніж читач оригіналу. 

Загалом лексичні зміни, як і будь-які інші перекладацькі трансформації, адаптують текст оригіналу 
для читача перекладу та подають цілісну картину подій, не змінюючи її. Переклад загалом не повинен бути 
дослівним чи вільним переказом, але має влучно поєднувати риси обох. Поєднуючись і вдосконалюючись, 
дослівний та вільний переклад утворюють основу для власне перекладу, який виступає гібридом перших 
двох. Перспективу дослідження ми вбачаємо в аналізі причин їх застосування в умовах жанрової 
різноманітності. 

Кучерук К. І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.філол.н., доцент Кирпиченко О. Е.   

ФУНКЦІОНУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО СТУДЕНТСЬКОГО СЛЕНГУ 
І ЙОГО ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. 

Сленг – (англ. slang), експресивно та емоційно забарвлена лексика розмовної мови, що відхиляєть-
ся від прийнятої літературної мовної норми. Цей нестандартний прошарок словникового складу англійської 
мови вже протягом майже двох століть привертає до себе увагу науковців-мовознавців. 

Вивченням питання американського сленгу займалися такі відомі науковці (І. Р. Гальперін, 
Т. М. Біляєва, В. А. Хомяков, А. Д. Судзіловський та інші). Вони розглядали термін сленг як окремий лекси-
чний прошарок мови та надавали йому статусу самостійності в англійській мові, зокрема в американському 
варіанті. Зарубіжні лінгвісти (Е. Партрідж, Дж. Грінок, К. Л. Кіттрідж, А. Н. Мороховський, X. Уентворт, 
С. Флекснер) також вивчали проблему сленгу. Нами також були використані праці запорізьких лінгвістів 
Ю. А. Зацного та О. Л. Кліменко. 

Існує декілька типів розподілу сленгу. Одні спеціалісти розподіляють сленг тільки на спеціальний 
(професійна лексика – сленг моряків, військових, акторів та ін.) та на загальний. Такої думки дотримується 
лінгвіст Хомяков В. А. [3, c.45]. Іншої думки Судзіловський А. Д., який виділяє три підгрупи сленгу, а саме: 
загальновідомий (загальний сленг), маловідомий (невідомий у загальному вжитку) та в вузьковживаний (за 
професійним спрямуванням). [2, c.193]. Відомий словник американського сленгу Г. Вентворса та С. Флекс-
нера дає 45 загальних підгруп, що охоплюють самі різні соціальні та професійні групи.  

Особливої уваги заслуговує американський студентський сленг. Як ми знаємо, студентство – це 
найбільш поширена соціальна група, а отже її словник – це лексика, якою користується більшість населен-
ня. Студенти послуговуються сленгізмами не зважаючи від сфери розмови. Вони при допомозі зниженого 
прошарку лексики надають своїй мові колоритності, свіжості та різноманітності. Джерелами поширення 
молодіжного сленгу є молодіжні журнали, газети, Інтернет сайти, музика, спорт, розваги та ін.  

Аналіз способів словотворення лексичних одиниць американського студентського сленгу, які виник-
ли на сучасному етапі формування англійської мови показує, що у кількісному співвідношенні перше місце 
займає словоскладення, друге місце – конверсія та реверсія, наступне йде афіксація. Останнє місце посі-
дають сленгові слова та вислови, утворені шляхом телескопії і скорочення. 

При перекладі американських студентських сленгових одиниць українською мовою, важливо вдава-
тися до ряду трансформацій різного характеру з метою не лише передачі екстралінгвістичної ситуації, ви-
раженої денотативами лексем, але й можливості відтворити палітру конотативних значень, які яскравіше 
передають мовленнєву поведінку учасників дискурсу, тому що сленг – явище не тільки мовне, але й соціа-
льне. Оскільки молодіжний сленг посилює позитивність «неформального» в суспільстві, і в той же час ви-
ражає опозицію загальноприйнятим нормам та положенням як в академічному світі, так і в суспільстві в 
цілому. Головною метою вживання слугу молоддю є підтвердження почуття незалежності, групової соліда-
рності. [1, c. 90]. 

Підсумовуючи, ми можемо констатувати, що основними засобами перекладу сленгових конструкцій 
є пошук відповідного еквіваленту та експлікація, і лише незначна кількість сленгізмів була перекладена за 
допомогою калькування. 
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Лещенко В. І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.філол.н., доцент Кирпиченко О. Е.   

АНАЛІЗ ПРИЙОМІВ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В РОМАНІ-КАЗЦІ  
«ПРИГОДИ АЛІСИ В КРАЇНІ ЧУДЕС» Л.КЕРРОЛА 

В художніх творах їх автори реалізують комічне, використовуючи певні мовні засоби, які допомага-
ють відтворити особливе бачення світу, передають, як взаємодіє мова та дійсність, відтворюють те, як ав-
тор сприймає та оцінює організацію світу. [1, с. 196]  

Льюїс Керрол (справжнє ім‟я Чарлз Лютвідж Доджсон) застосовував у своєму творі «Пригоди Аліси в 
Країні Чудес» такі стилістичні прийоми: використання багатозначностi, омонiмiї; помилкове тлумачення 
значення слова або виразу; каламбур, гра слiв та речень; порушення граматичних структур; помилкова 
етимологiя; гра прислiв‟ями та приказками; порушення пресупозицiї/здогадки; манiпулювання логiкою; гра 
iдiоматичними висловлюваннями; використання фразеологiї. 

Також, можна навести дуже багато прикладiв, пов‟язаних з використанням Керролом омонiмів, омо-
фонів та паронiмів, серед яких наступний: «Mine is a long and a sad tale!» said the Mouse, turning to Alice, 
and sighing. «Jt is a long tail, certainly,» said Alice, looking down with wonder at the Mouse’s tail; «but why do 
you call it sad?» [2, с. 56]. У цьому випадку два слова-омонiма «tale» та «tail» мають однакове звучання при 
читаннi, але рiзне написання i значення. «Tale» – це розповiдь, яку мала на увазi Миша, та «tail» - хвiст, те 
що почулося Алiсi. Ось чому Алiса не могла зрозумiти чому «tail» – хвiст Мишi такий «сумний». 

Для створення комiчного ефекту Л. Керрол використовував гру слiв, яка була побудована на помил-
ковому тлумаченнi слова або всього виразу. Наприклад: «Нow funny it’ll seem to come out among the people 
that walk with their heads downwards! The antipathies, І think». [2, с. 37] В цьому випадку Алiса використовує 
слово «antipathies», неусвідомлюючи його точного значення. 

Каламбур – це найяскравiший прийом творення комічного в казцi «Пригоди Алiси в Країнi Чудес». 
Одним з прикладів каламбуру є: «Do cats eat bats? Do cats eat bats?» and sometimes «Do bats eat cats» [2, 
с. 38]. В даному випадку автор легко грає зі словами, переставляючи їх мiсцями. Ця перестановка слiв 
«cats eat bats» та «bats eat cats» й призводить до утворення комiчного ефекту.  

Отже, в процесi аналізу лiнгвостилiстичного гумору у романі-казцi Л. Керрола «Пригоди Алiси в Кра-
їнi Чудес» можна зробити висновки, що всi прийоми використовуються автором з метою досягнення 
комiчного ефекту, надання особливої виразностi мові персонажiв казки. Комiчне означає перш за все ту 
категорiю естетики, яка впливае на почуття абсолютно позитивним чином i супроводжуеться смiхом без 
почуття пригнiчення.  
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ПЕРЕКЛАД ЕТНОГРАФІЧНИХ РЕАЛІЙ В РОМАНІ  
І. РОЗДОБУДЬКО «ГУДЗИК» АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Найчисленнішими у творі І. Роздобудько є слова-реалії, які описують предмети та явища радянсько-
го періоду. Це – слова, словосполучення, що відображають соціалістичну дійсність і несуть певну соціаль-
но-політичну інформацію, пов‟язану з історією і життям країни, з радянським способом життя, напр.: Герой 
соціалістичної партії, бригадний підряд, перебудова, колективізація. Це – своєрідні символи доби. Вони 
мають назву «етнографічні реалії» – це слова, що передають назви предметів із життя інших народів і не 
мають точних відповідників у мові, до якої вони потрапили. 

Предмети побуту, зокрема, напої, їжа, зазвичай перекладаються в англомовному варіанті роману 
через транслітерацію або транскрипцію: борщ - borsch; компот - compote тощо. Із назв їжі, напоїв прийому 
транслітерації не підлягали такі реалії: вінегрет – mixed salad, самогон - homemade booze тощо. 

Більшість реалій, які відносяться до назв одягу, перекладаються описово: кирзові чоботи - the boots 
made of tarpaulin.  

Переклад реалій, які відносяться до назв діяльності, переважно здійснюється через перекладацькі 
трансформації: колгоспники – farmhands; комсомольці - Komsomol men тощо. Назви інших діячів, які в 
українській мові утворились через телескопію, в англійській мові відтворюються через повний переклад 
обох компонентів: обком – the oblastcommittee, райком - the regional committee. 

Етноніми та етнічні заклади, які представляють реалії наступної групи, відтворюються в мові перек-
ладу описово та через калькування. Наведемо приклади: вуйко – an old guy, сільпо – Silpo general store; 
Палац Культури – the Palace of Culture; колиба - wooden hut; 

Таким чином, етнографічні реалії в романі перекладаються англійською мовою різноманітними спо-
собами, найчастотніший з яких – описовий переклад або перекладацькі трансформації. На наш погляд, 
перекладач намагався не зловживати транскрибуванням, яке зберігає національний колорит, наближає 
читача до мови тієї країни, життя якої описує автор.  
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В цілому, ми можемо зробити висновок, що перекладачеві вдалося зберегти цілісність образів, наці-
ональний колорит та стилістику роману «Ґудзик». Переклад реалій, на нашу думку, є доцільним та релева-
нтним.  
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БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ ІМЕННИКОВІ СПОЛУКИ  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ 

Переклад науково-технічної літератури вирізняється характерними особливостями, які 
виокремлюють цей тип текстів поміж інших і привертають увагу науковців, серед яких Л. М. Бєляєва, 
Т. О. Зражевська, В. І. Карабан, О. Л. Пумпянський, Є. С. Смірнова, Г. А. Чередніченко. Основними 
ознаками наукового стилю є лаконічність, послідовність, логічність і стислість висловлювання; ці ознаки 
зберігаються на стилістичному, граматичному та лексичному рівнях. При роботі з текстом особливу увагу 
приділяють перекладу термінів та складених термінологічних словосполучень, що мають назву 
асиндетичні (безсполучникові) іменникові сполуки. 

Переклад складних словосполучень складається з двох основних процедур – аналітичної та 
синтетичної. Аналітичний процес полягає в перекладі окремих компонентів та встановлення семантичних 
відношень між цими компонентами. Типовими є такі структури: 1) двокомпонентні сполуки (N+N, 
сполучення іменника з іменником): service structure, car manufacturer; 2) багатокомпонентні 
словосполучення: heat pump system, dominant telephone service provider, radar airborne weather system; 
3) словосполучення змішаного типу (N+Part. I+N, N+Part. II+N, Adj.+Part. I+N, Agj.+Part. II+N, Num+Part.): 
alcohol-containing liquid, cable-supported structure, long-acting barbiturate, two-wheeled vehicles. 

При перекладі потрібно виявляти семантично-структурні зв‟язки компонентів. За будь-якої кількості 
складових члени групи завжди залежать один від одного, перебуваючи в підрядному зв‟язку. У таких 
конструкціях завжди є головне (означуване) слово та залежний (означальний) компонент. Для досягнення 
адекватного перекладу безсполучникових іменникових сполук науково-технічного характеру; потрібно 
використовувати певні перекладацькі трансформації й відповідний порядок відтворення компонентів. 
Типовими методами перекладу є такі: 1) починаючи з головного іменника. У такому випадку спочатку 
перекладають другий компонент, а перший іменник тлумачиться у формі родового відмінка; відбувається 
перестановка слів: Thompson effect – ефект Томпсона, engine performance – продуктивність двигуна, 
force gravity – сила тяжіння, waste disposal – утилізація відходів, coal reserves – запаси вугілля; 
2) починаючи з означального іменника, який при цьому перетворюється на прикметник: greenhouse effect – 
парниковий ефект, ethyl alcohol – етиловий спирт, tower crane – баштовий кран, semiconductor device – 
напівпровідниковий прилад; 3) за допомогою описового перекладу (у цьому випадку часто 
використовується прийом додавання): square engine – двигун, в якому діаметр циліндра дорівнює розміру 
поршня; carbon clothe- тканина з вуглеводного сукна; traffic analysis attacks – атаки, що використовують 
аналіз трафіка; shape memory polymers – полімери з ефектом пластичної пам’яті. 

Окрім вищезгаданих методів, для перекладу багатокомпонентних сполук потрібно дотримуватися 
таких рекомендацій: 1) розрізняти у словосполученні означальні та означуваний компоненти: aerodrome 
accumulator plant → accumulator plant – визначається як головний (означуваний) елемент, а aerodrome як 
означальний; 2) встановити семантичні зв‟язки між членами сполуки: оскільки accumulator вражений 
означенням, то головний компонент має переклад акумуляторна станція; після цього встановлюємо 
синтаксично-семантичний зв‟язок між аеродромний та акумуляторна станція і отримуємо повний 
переклад – аеродромна акумуляторна станція. 

Отже, робота перекладача передбачає ретельний аналіз та вмінні застосовувати перекладацькі 
трансформації з урахуванням контексту, прагматики, семантики, усталених відповідників, аналогії, логіки. 

Наумова В. В. 
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
наук. кер. – к.філол.н., доцент Ясинецька О. А. 

УВАГА ДО ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ 

На сьогодні з розвитком перекладознавства, текстології та інших суміжних дисциплін стало 
очевидно, що передати все різноманіття смислів публіцистичного тексту неможливо. Існує безліч 
досліджень, присвячених різним аспектам теорії інтертекстуальності. Однак наявні науково-практичні 
розвідки не можна назвати вичерпними. Так, недостатньо вивченою залишається проблема перекладу 
інтертекстуальних елементів у публіцистичних текстах. Вирішення цієї проблеми потребує розгляду різних 
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аспектів інтертекстуальності, оскільки при перекладі необхідно враховувати безліч як лінгвістичних, так і 
екстралінгвістичних чинників. 

Незважаючи на те, що спроби створення загальної класифікації інтертекстуальних елементів 
робилися неодноразово в наукових працях різних дослідників (наприклад, Н. А. Фатєєвої, Г. В. Денисової, 
П. Торопа, М. А. Малаховської), а проведені дослідження й запропоновані класифікації внесли великий 
внесок в розвиток теорії інтертекстуальності, зараз вже очевидно, що внаслідок багатогранності цього 
явища неможливо створити загальну класифікацію інтертекстуальних елементів, в якій знайшли б 
відображення всі їхні аспекти. Поза межами категоріального аналізу, на основі суто класифікаційного 
підходу виявляється неможливим виявити закономірності перекладу інтертекстуалізмів, систематизувати 
використовувані при цьому перекладацькі прийоми, а також оптимізувати алгоритм перекладацьких дій. 

Розглянемо приклад, який стосується політики: ...the Donbas barrier in any form would be worse than 
Donald Trump’s wall. Висловом інтертекстуальності є фраза Donald Trump’s wall. Автор статті має на увазі 
обізнаність читачів про останні політичні події, зокрема про резонансний закон президента США, за яким 
потрібно захистити Америку від мігрантів з Мексики, побудувавши стіну, що розділяє не тільки ці країни, 
але і сім‟ї, які живуть в цих країнах, подібно до розділення Росії та України. Переклад зберігає таке 
зіставлення: ...будь-який бар’єр на Донбасі буде гіршим, ніж стіна Дональда Трампа. Приклад 
інтертекстуальності був перекладений без перекладацьких трансформацій, тому що, на думку автора, 
ситуація в Україні, як і ситуація із законом Трампа, знайома дуже широкому колу людей, і 
середньостатистичний читач здатний провести аналогію між подіями в статті. 

Прецедентні елементи, пов‟язані з будь-якою галуззю науки, важко зрозуміти без знань про 
прецедентну інформацію чи без її пояснення. Публіцистичні тексти, які хоча б побіжно стосуються таких 
сфер, як історія, міфологія і біологія, можуть потребувати наявності не тільки фонових, але й більш точних 
знань. При передачі інтертекстуальних включень на українську мову перекладач має допомогти читачам 
зрозуміти сенс статті, розшифровуючи, хоча б лаконічно, інтертекстуальний елемент. Важливо відзначити, 
що вивчення інтертекстуальності в різних сферах комунікації дозволяє пояснити здатність тексту до 
передачі сенсу й генерування нових смислів через взаємодію з іншими смисловими системами.  

Спосіб перекладу залежить від виду інтертекстуальних включень. Якщо прецедентний елемент 
відомий широкому колу людей і перекладач впевнений, що читач знає ці елементи, то можна не вдаватися 
до перекладацьких трансформацій уточнення. Якщо перекладач вважає, що читач перекладу може не 
знати прецедентний текст з причини неактуальності інформації або загальної необізнаності, то може 
вдатися до додавання інформації з урахуванням особливостей цільової культури. Водночас 
непередбачуваність та свобода інтерпретацій можуть сприйматися як іронія. Загалом перекладач повинен 
стримувати свободу інтерпретацій і прогнозувати те, як буде сприйняте повідомлення. 

Нетеча Є. О. 
Кам‟янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

наук. кер. – старший викладач Никитюк С. І.  

TRANSLATION OF THE ENGLISH ADVERTISING DISCOURSE  

«We build things to last». Doesn‟t it sound convincing enough for a start? Basically, advertising is a very 
artistic way of communicating. Without a doubt, advertising is not the issue. The issue is how people see it. But 
then you get engaged in a very objective debate about how people feel about certain brands or services.  

Advertising is a social phenomenon, and it is also of great interest to linguists who have studied various 
aspects of the advertising text, namely: socio-psycholinguistic (T.Konying, R.R.Garifullin), communicative-
pragmatic (T.van Dyck, D.Shiffzin), lexical (O.Serbenskaya, I.Annina), pragmatic (C. Mandy Edwards, 
E. M. Barabyin). 

The compositional structure of the ad text consists of verbal components (header and main text of the ad) 
and non-verbal components (illustrations, fonts, colors). Having examined the advertising text, we can 
conventionally divide it into 3 main parts: 1) the slogan; 2) the title; 3) the main advertising text (the body).  

Due to increasing in the volume of export and import of goods in Ukraine the problem of high-quality 
translation of advertising into a foreign language continues to be relevant. The national and international 
interaction in translation causes difficulties which an interpreter can face in his/her activity. An analysis of the 
existing literature suggests that during the translation of advertising texts, specific linguistic characteristics, and 
most importantly, – a special communicative orientation of advertising messages – are not fully taken into 
account. The language of advertising has the following linguistic features: specific selection of vocabulary, which 
is characterized by the rich connotative palette; stylistically marked words that attract the recipient‟s attention; the 
use of the words in their figurative meaning to increase the expressiveness of the text. 

Speaking about a figurative component of advertising texts as one of the most powerful pragmatic tools, 
idioms help to create an image that is able to «hit the nail on its head». Imagery and impression is the basis of 
advertising which get reflected in advertising texts, too. For example: «pay through the nose» [1] – заплатити 
шалені гроші, «to cut no ice» [1] – нічого не досягати. One of the means of an impression is the use of low 
frequency words. Figurativeness is also created at the expense of words‟ semantics. For example, the strongest 
human feeling is fear. Due to such amplifiers as «horrible», «terribly», «awfully», impressiveness of the phrase is 
much enhanced. Regarding the grammatical organization of advertising texts, the use of inversion and passive 
should be emphasized: «You cannot resist this smell – nor can you resist buying it»- «Ви не можете проти-
стояти цьому запаху – і ви не можете не купити це» [1]. Negative forms are rarely used because they 
create a negative impression of a product or service, therefore, one should avoid negative evaluation in an ad 
text, creating a positive image instead, namely: «Look good; taste good; do you good; it is an ideal choice, etc.» 
[2]. It is important to use the verb in a proper semantic way with the most accurate meaning in order to leave an 
unforgettable impression on what has been said. «While mums and dads will enjoy the opportunity to unwind and 
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soak up the sun.» [2]. Here «to unwind» means to begin relaxing after a period of work or tension; «to soak up» 
means to absorb something into senses or mind. These verbs create a way of rest after hard work and relaxation 
under the sunlight, which symbolizes joy and other positive emotions.  

The translator acts as an active interpreter of the content of the ad text in the source language, because 
he/she creates a new text in the target language not just through a grammatical-semantic change, but through a 
pragmatic reconstruction of the text in the target language. Consequently, the translation of ad texts requires a 
wide range of skills for the final product of translation to be an «adequate» one. The translation of an advertising 
text has to do with various transformations at the grammatical and lexical-semantic levels, which are supposed to 
pursue one target – provide faithful translation and produce the required pragmatic impact upon the recipient. 
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СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ 
ТЕРМІНІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Найбільші труднощі в перекладі викликають терміни, що складаються з групи слів. Такі терміни при-
йнято називати багатокомпонентними. Вони займають значне місце в українській військовій лексиці. За 
кількістю компонентів ці терміни поділяються на дво-, трьох-, чотирьох і більше компонентні, наприклад: 
начальник розвідки - intelligence officer, міжконтинентальна балістична ракета - intercontinental ballistic 
missile, авіаційна ракета з великою швидкістю польоту - high-velocity aircraft rocket, бронебойно-
трасуючий снаряд з високою початковою швидкістю - high-velocity armor-piercing tracer-projectile тощо. 
Нарощування компонентів може бути продовжено, але при великій кількості компонентів семантико-
синтаксичні зв‟язки усередині термінологічного ряду порушуються і поєднання розпадається на два і біль-
ше окремих сполучень. У віськовій термінології необхідність багатокомпонентних термінів є очевидною, 
оскільки вони мають конкретніше, точніше значення завдяки залежним словам, що уточнюють значення 
певної термінолексеми. Багатокомпонентні терміни-словосполучення фіксують не всі аналізовані словники, 
оскільки їх як відносно вільні можна розкласти на менші.  

Наведемо найбільш характерні способи перекладу військових багатокомпонентних термінів україн-
ською мовою: 

1. За допомогою аналогічної атрибутивної групи: рухома вантажна платформа - mobile cargo platform;  
2. За допомогою перестановки компонентів: відділення боєпостачання батареї- service battery 

ammunition;  
3. За допомогою сполучень типу «іменник + прийменник + іменник: марш по дорогах - blackout road 

march; 
4. За допомогою використання причетних і дієприслівникових зворотів: дивізіон польової артилерії - 

air-transported field artillery. 
Як показує проведений аналіз, у військовій галузі багатокомпонентні терміни побудовані на основі 

підрядного зв‟язку, а саме таких його форм, як узгодження та керування.  
Зазначимо, що інколи багатокомпонентні терміни перекладаються зліва праворуч: база оператив-

ного розгортання - deployment operating base. 
В цілому для перекладу англомовних багатокомпонентних військових термінів характерно змішання 

прийомів, що об‟єктивно пояснюється складністю структури військової терміносистеми. Такі змішані при-
йоми дозволяють перекладачам домагатися більш точного перекладу, при цьому не нагромаджуючи тер-
мін додатковими компонентами і не відступаючи від норм мови перекладу. 
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ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ІМЕННИКІВ STRUGGLE, BATTLE ТА FIGHT  
ТA ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРИ ЇХ ВІДТВОРЕННІ 

Так як переклад не може бути абсолютним аналогом оригіналу, головне завдання перекладача по-

лягає в тому, щоб створити текст максимально наближений до оригіналу з точки зору семантики, структури 
та потенційного впливу на користувача цього перекладу. Трансформація – основа більшості прийомів пе-

рекладу, полягає в зміні формальних (лексичні або граматичні трансформації) або семантичних (семанти-
чні трансформації) компонентів вихідного тексту при збереженні інформації. Суттю лексичних трансфор-
мацій є заміна окремих лексичних одиниць (слів і стійких словосполучень).  
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Синоніми за своїм спільним лексичним значенням – об‟єднуються в синонімічні ряди. Синонімічний 

ряд (struggle, battle, fight) – синоніми хоча й подібні за змістом, але мають певні розбіжності в конотативно-
му або денотативному значенні.  

Так лексема struggle вживається завжди, коли мова йде про речі, які здаються абсолютно необхід-

ними, наприклад, життя і смерть або свобода.  
A battle – не є абсолютно необхідним, просто бажаним. 

Таким чином ми можемо їх заміняти сказавши, наприклад:  
The battle/struggle between good and evil.  
Але ми не можемо використати struggle, наприклад в такому реченні:  

He finally won the legal battle for compensation. 
Також fight передбачає не велику по масштабу бійку або бійку з використанням фізичної сили, різні 

знаряддя (зброя, камінь, палиця і т. інш.), спритність. На відміну від лексеми fight лексема battle передба-

чає боротьбу, зіткнення великої кількості учасників, наприклад, відбувається під час демонстрації і вулич-
них заворушень, найчастіше з використанням зброї.  

Yesterday there were the battle between the police and the immigrants. Вчора сталася зіткнення між 
поліцією і іммігрантами.  

Лексична сполучуваність – одна з основних проблем сучасної лінгвістики. Нерідко, для уникнення 

монотонності мовлення, повторів, вводять синоніми, задля досягнення додаткової виразності, тому що 
один із синонімів надає якогось нового відтінку (смислового чи стилістичного). 

Calling a person’s cancer diagnosis a «war» or a «battle» and saying they had «lost their battle» or «lost 

their fight» when they died, were other unpopular descriptions, according to the poll carried out by YouGov – Лю-
ди називають цю хворобу «війною» або «битвою», а також вживають вислів «програти битву», коли 

хворий помирає. Ці ж слова часто використовують ЗМІ та соцмережі. 
У даному прикладі при перекладі була використана наступна лексична трансформація: прийом ге-

нералізації та смислового розвитку. 

Розглянувши словосполучення «lost their battle» чи «lost their fight», можемо бачити як в даному си-
нонімічному ряді лексеми battle та fight об‟єднуються в один синонімічний ряд з релевантною ознакою зад-
ля вираження однієї ідеї – програти битву.  

Отже, синонімічні іменники struggle, battle, fight – виражають ідею боротьби, це все лексеми зі зна-
ченням зусиль, докладених для досягнення чи запобігання чомусь, як наприклад запобігання хворобі. Вони 

відрізняються як відтінками значення так і емоційним забарвленням. При їх перекладі досить часто вико-
ристовуються лексичні трансформації, переважно це прийоми конкретизації, генералізації та смислового 
розвитку (модуляції). 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ФІЛЬМОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

На сьогоднішній день у всьому світі і в тому числі в Україні значною мірою демонструються фільми 
англомовного виробництва. У зв‟язку з цим виникають проблеми і складності з сприйняттям і розумінням 
інформації різними культурами, в зв‟язку з чим виникає необхідність якісного перекладу не тільки змісту 

самих кінофільмів (діалоги, монологи, оповідання), але також і їх назв з однієї мови іншою. 
Існує значна кількість наукових робіт, присвячених вивченню та дослідженню проблем перекладу 

фільмонімів, це зокрема, праці О. Александрової, А. Антропової, О. Бальжинімаєвої, В. Горшкової, 

Н. Грінченко, З. Громової, Н. Демченко, Є. Жук, О. Книш, О. Лесінської, І. Мілевич, О. Мінеєвої, 
Д. Радішевської, Ю. Подимової , А. Тихонової та ін. 

Фільмонім – це термін, яким позначають назви кінострічок. Він має свою особливу структуру, що від-
різняється своєрідністю синтаксичної побудови і має свої особливості. Фільмонім повинен відображати 
зміст і художній задум фільму, має бути зрозумілим, ємним, інтригуючим і привабливим для потенційного 

глядача, тому при його перекладі важливо не тільки не допустити комунікативного збою, але і врахувати 
завдання творців фільму, в тому числі комерційні.  

Основою класифікації фільмонімів є співвідношення заголовка з традиційно виокремленими компо-

нентами твору: тематичним складом і проблематикою сюжету, системою персонажів, часом і місцем дії 
(описи). У всіх цих видах фільмонімів можуть зустрічатися конструкції з ускладненою семантикою: це мо-

жуть бути символічні, метафоричні, приказкові, цитатні фільмоніми. 
Найбільш важливими функціями фільмонімів доцільно вважати: номінативну, інформативну, рекла-

мну, прогностичну і прагматичну функції. Основною функцією фільмонімів є рекламна, тобто звернення до 

реципієнта, провокація запланованої реакції з боку глядача. 
Основними лексичними особливостями мови фільмонімів є: використання різних тропів і стилістич-

них фігур (метафора, епітет, перифраза, оксюморон, гіпербола, антитеза, еліпсис), а також вживання нео-

логізмів; на морфологічному рівні можна виділити тенденцію до усічення слів, звідси з‟являються акроніми 
та абревіатури. 

Фільмоніми перекладаються українською мовою за допомогою однозначних еквівалентів, варіантних 
відповідностей або перекладацьких трансформацій. 
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До основних випадків трансформацій можна віднести конкретизацію, генералізацію, додавання, 
опущення, транскрипцію, транслітерацію, антонімічний переклад, смисловий розвиток, описовий переклад, 
компенсацію і цілісне перетворення. 

Існують три основні блоки перекладацьких труднощів при роботі з фільмонімами: проблеми міжку-
льтурної комунікації; проблеми, зумовлені технічними вимогами; лінгвістичні проблеми. 

Серед тенденцій перекладу назв фільмів, можна відзначити прагнення до лаконічності, яке обумов-
лює переважне використання односкладних речень - як номінативних, іменних, так і дієслівних. Назва фі-
льму укладає в собі сконцентровану інформацію про сюжеті або про головну ідею фільму, має сильну по-
зицію і впливає на його подальший успіх, це обумовлює важливість грамотного і прагматичного перекладу 
назви фільму (фільмоніму), який своєю зовнішньою і внутрішньою формою сформує сприйняття глядачів. 
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ПЕРЕКЛАД ГУМОРУ АНГЛОМОВНИХ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

Дослідження перекладу гумору набуває популярності, але все ще є недостатньо вивченим для 
адекватної передачі комічного ефекту, особливо в анімаційних фільмах. Головними темами розвідки в 
дослідників гумору є аналіз або окремих засобів створення гумору (наприклад, каламбур (В. З. Санніков), 
іронія (В. М. Півоєв, О. П. Єрмакова), сарказм (В. Радванська, Н. Кудрявцева), або ж прийомів передачі 
комічного у кіно (Д. Кіаро, О. В. Мишина, О. Н. Лук). 

Науковці зосередилися на кінострічках, оскільки більшість мультфільмів створюється для дітей, в яких 
гумор більш примітивний, що створюється зазвичай діями персонажів (падінням, кривлянням, дивними 
звуками). Однак є деякі мультфільми, які цікаво буде дивитися і дітям, і дорослим, тож перекладач має зробити 
інтерпретацію так, щоб було смішно будь-якій віковій категорії. Тому переклад жартів, підкріплених діями на 
екрані, для донесення комічного ефекту та розкриття персонажів потребує комплексного аналізу, що й 
зумовлює актуальність нашого дослідження, матеріалом якого слугував український переклад мультфільму 
«Addams Family» / «Сімейка Адамсів». Мета – визначити показники адекватності перекладу гумору шляхом 
вирішення таких завдань: 1) визначити ключові моменти творення комічного ефекту та диференційні ознаки 
жартів; 2) розкрити поняття мовленнєвого паспорта людини; 3) описати поняття адекватності та її параметри; 
4) проаналізувати переклад гумористичних одиниць на адекватність. 

Персонажі мультфільмів отримують від автора певну стереотипну поведінку, завдяки якій вони 
функціонують у певних обставинах. Їхня поведінка сприймається дитиною як правильна, що веде до імітації 
їхніх дій та висловлювань. Тому необхідно, щоб перекладач, дотримуючись параметрів та правил адекватного 
перекладу, перетворив текст оригіналу на зрозумілий та прийнятний для певної вікової аудиторії цільовий текст. 
Так, у мультфільмі «Addams Family» / «Сімейка Адамсів» репрезентована «стандартна батьківська поведінка» 
персонажів Гомеза та Мортісії Аддамсів, а деякі їхні «стандартні батьківскі фрази» з додаванням гри слів 
створюють комічний ефект. Наприклад: Please, no ink stains on the table. – Будь ласка, чорнило не стирається; 
They blow up so fast these days. – Вибуховий підлітковий характер; Sleep well,dear. Don’t forget to kick your father 
good hinght. – Солодких кошмарів. Не забудь поцькувати батька на ніч. У цих випадках перекладачі змогли 
передати експресивний посил та відтворити комічний ефект. 

Окремим елементом комічного в мультфільмі є привітання та побажання, що в українському 
перекладі було перекладено за допомогою ефекту ошуканого очікування, і це додало колориту 
персонажам. Причому в поєднанні з їхніми щирими посмішками на екрані це дає аудиторії зрозуміти, що ці 
герої відрізняються від звичайних людей, але вони щирі, добрі і зовсім не схожі на монстрів. Це допомагає 
розкрити персонажів з іншої неочікуваної сторони. Наведемо приклади: Good day, all! – Недоброго здоров’я 
всім!; Gomez Addams. At your service. – Гомез Аддам. До ваших ритуальних послуг; Good morning, Kitty – 
Огидного ранку, Кицик; Have a good day at school, dear. Do your worst! – Хай перший день буде страшний, 
доню! Нікого не слухайся; Make yourself at home. – Почувайся як чужий. 

Загалом вважаємо український переклад «Addams Family» / «Сімейка Адамсів» адекватним, 
оскільки було збережено та посилено комічний ефект; по-новому відтворені образи є зрозумілішими для 
української аудиторії, а їхнє тлумачення не суперечить ідеї анімаційної картини. Додавання стилістично 
забарвленої лексики вплинуло на сприйняття персонажа українською аудиторією. Це додало 
гумористичного забарвлення та змусило глядача зануритися в картину, поглибити симпатію до героїв, 
посміятися з чудернацьких фраз. 

Тернавський А. І. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.філол.н., доцент Мосієвич Л. В. 

СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ  

Переклад понять з геодезії є досить релевантним на сучасному етапі розвитку перекладознавства, 
коли підвищена увага приділяється оптимізації перекладу термінологічних одиниць фахових мов.  

На нашу думку, структурний аналіз англомовних геодезичних термінів допомагає при подальшому 
перекладі фахових текстів. Як зазначає Карабан В. І., [3, с. 243] для коректного перекладу терміну важливо 
знати його словотвірну і морфологічну структуру, за якої терміни поділяються на: 

а) прості: arrow – стрілка, axis – вісь, blotch – пляма. Чимало термінів можуть бути одночасно імен-
ником та дієсловом, або прикметником, наприклад:  

beacon – 1) геодезичний знак; 2) установлювати геодезичні сигнали на місцевості;  
map – 1) карта; 2) картографувати. 
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б) похідні: суфіксальні measurer – землемір, топограф; mixer – перетворювач (частоти); суфікса-
льно-префіксальні inthrower – підгортач,misalignment – незбіжність (осей координат);  

в) складні: astrogeodetic – астрономо-геодезичний; office-compiled – зроблений у камеральних умо-
вах; pinpoint – точно визначати; snapshot – моментальний знимок; 

г) складені, або терміни-словосполучення: code range – модель кодової відстані; mean grid – осьо-
вий меридіан зони сітки координат [64]. Терміни-словосполучення є активними репрезентаторами англо-
мовної геодезичної терміносистеми. Вони створені лексико-синтаксичним способом і утворені за моделя-
ми, які існують у мові. 

Проведене дослідження англійських складних геодезичних термінів показало, що утворені вони за 
такими 5 моделями: 

1) N + N: paper clip – планшетна кнопка; bias parameter – параметр зміщення; 
2) A + N: linear parallax – лінійний паралакс; transparent paper – калька; 
3) P/ I (G) + N^ plotting paper – vіkіvtnhjdbq gfgіh$ levelling peg – yіdtkіhybq rіkjr$ 
4) P. II+N: shortened pendulum - приведений маятник; resected pin – точка, визначена засічками; 
5) Prop. N + N: Doppler displacement – доплерівське зміщення; Galileo application – застосування Га-

лілео; 
6) абревіатури: NIMA – національне агентство картографії; IAG – міжнародна асоціація геодезії.  
Таким чином, виходячи зі структурного аналізу термінів з геодезії, можемо зробити висновок, що ця 

термінологія є порівняно молодою і сьогодні перебуває в стані пошуку найбільш оптимальних способів 
термінотворення. Структура терміносполучень різноманітна. 
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Фурик Є. Ю. 
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
наук. кер. – к.філол.н., доцент Ясинецька О. А. 

ОСОБЛИВОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

Переглядаючи іноземні фільми в дубльованому або субтитрованому перекладі, помітно, що 
ситуація з якістю перекладу значно покращилася, і це є важливим як для глядачів, так і для перекладачів. 
Визначенням і обґрунтуванням рекомендацій щодо аудіовізуального перекладу займалися, зокрема, 
В. Є. Горшкова, Е. Б. Іванова, С. А. Філіппов, С. А. Кузьмичов, О. С. Ахманова, Р. А. Матасов, Н. В. Скоро-
мислова, Н. В. Грошев. Актуальність дослідження та забезпечення аудіовізуального перекладу 
визначається, з одного боку, великою кількістю зарубіжних фільмів і серіалів у вільному доступі, а з іншого 
боку – низьким відсотком україномовних глядачів, які володіють іноземною мовою на рівні, достатньому 
для розуміння таких фільмів у оригіналі. Об‟єктом уваги постають різні види аудіовізуального перекладу, 
але передусім – дубляж та субтитрування. 

Процес перекладу під дубляж досить складний і дорогий, проте, незважаючи на ці мінуси, він несе в 
собі важливу функцію – функцію адаптації. При перекладі під дубляж адаптація іноземних текстів 
неминуча, включаючи мовні та культурні цінності. Під адаптацією мається на увазі переклад в ясний, 
плавний, невидимий стиль, який мінімізує чужорідність цільового тексту. У результаті, всі іноземні 
елементи засвоюються в культурі цільової мови перекладу. Ця проблема виражена в дубляжі більш 
яскраво, ніж в субтитруванні, оскільки перекладач повинен створити ілюзію того, що фільм був зроблений у 
культурі цільової мови перекладу. 

При субтитруванні перед перекладачем постає ряд проблем, пов‟язаних не тільки з основними вимогами 
до субтитрів, але і з діями на екрані. Основні вимоги до субтитрів такі: 1) розмір субтитрів не повинен 
перевищувати в середньому 40 знаків, розташованих у 2 рядки приблизно рівної довжини; 2) субтитри повинні 
знаходитись внизу екрана з вирівнюванням по центру. Текст повинен бути зручний для читання, тому 
традиційно використовують шрифти Helvetica або Arial, білий колір тексту з чорним фоном; 3) субтитри повинні 
збігатися в часі з мовленням героїв. Для цього перекладач може використовувати монтажний лист, скрипт, 
готові субтитри на мові оригіналу або іншої мови з відмітками часу; 4) якщо в субтитрах не закінчене речення, то 
в кінці субтитрів не ставиться три крапки. Якщо в субтитрі є діалог двох або більше персонажів, то на початку 
репліки ставиться дефіс або тире, в залежності від правил мови перекладу. Між двома наступними субтитрами 
повинна бути пауза як мінімум в 0,25 секунди, щоб глядач міг зрозуміти, що відбулася зміна субтитрів. 
Переважно, щоб субтитр зникав з екрана до появи нового кадру; 5) субтитри повинні витримувати «три ритми»: 
візуальний ритм фільму, ритм мови акторів і ритм читання глядача. 

Основна проблема, що виникає при аудіовізуальному перекладі загалом, полягає в тому, щоб 
передати культурологічні особливості оригіналу. Перекладач має забезпечити адекватне розуміння 
глядачем інформації, яка передається; створити емоційне ставлення до інформації; передати естетичний 
ефект кінофільму; спонукати до певних емоцій чи дій. 

Проблеми аудіовізуального перекладу пов‟язані не тільки з мовними, але й з технічними аспектами. 
Перекладач повинен враховувати безліч різних додаткових лінгвістичних і технічних деталей, які не важливі для 
перекладачів художньої літератури. Як при створенні субтитрів, так і при забезпеченні дубльованих перекладів 
виникають як тимчасові, так і просторові обмеження, з якими перекладачеві необхідно впоратися. Перекладач 
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аудіовізуального продукту повинен брати до уваги тривалість реплік, їхній зв‟язок з відеорядом, інтонацію, яка 
повинна відповідати жестам і виразами обличчя тощо. Перекладачеві часто доводиться обирати, на чому 
економити, і вирішувати, які компоненти тексту оригіналу можна пропустити; компресія, конкретизація та 
компенсація застосовуються як важливі прийоми аудіовізуального перекладу. 

Шаумян О. Г. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Чорна С. С. 

ОСОБЛИВСОТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Однією з характеристик теперішнього часу є глобалізація, яка супроводжується взаємопроникнен-
ням економік різних держав. Економічна взаємодія вимагає подолання різного роду бар‟єрів – не тільки 
політичних, юридичних, митних, але і комунікативних. Тому в сфері економіки виникає необхідність розроб-
ки прийнятого в міжнародному масштабі термінологічного фонду та створення лексикографічних джерел, 
що містять якісний переклад економічних термінів. 

Основні підходи до вивчення терміна і термінології у вітчизняній лінгвістичній науці засновані на до-
слідженнях Г. О. Винокура, С. В. Гриньова, В. П. Даниленка, Н. З. Котелової, В. М. Лейчика, Д. С. Лотте, 
О. О. Реформатського. Терміносистема економічних текстів в перекладацькому аспекті розглядалася 
С. А. Фроловою, Ж. В. Лєсніковою, Т. С. Шулюкіною і ін. 

Англійські економічні терміни в розглядаються в якості сукупності номінативних одиниць, які позна-
чають спеціальні поняття економіки як сфери знання, а також економічної діяльності людини. У зв‟язку з 
чим під базовим терміном економічної науки розуміють номінативну одиницю, яка співвіднесена з конкрет-
ним економічним поняттям і входить в терміносистему економічної науки. 

Терміни мають цілу низку функцій: комунікативну; номінативну; інструментальну; відкриття нових 
знань; передача знань; діагностичну та прогностичну функції. 

Існують різні способи класифікації термінів. Терміни є знаковими одиницями і можуть розглядатися в 
різних аспектах.  

З урахуванням історичного аспекту можна виділити споконвічні і запозичені терміни. 
З урахуванням хронологічного статусу, можна виділити терміни-архаїзми, терміни-історизми, заста-

рілі терміни і терміни-неологізми. 
Згідно з класифікацією термінів по формальній структурі виділяють терміни-слова. Вони діляться на 

кореневі, похідні, складні, складноскорочені і слова незвичайної структури. Також виділяються терміни-
словосполучення. Найбільш поширеними є поєднання іменника з прикметником, іменника з іменником в 
непрямому відмінку, іменника з іншим іменником в якості додатку. Є й багатослівні терміни, часом склада-
ються більш ніж з 5 слів. 

Виходячи з аналізу частоти використання термінів в текстах можна говорити про класифікацію, яка 
виділяє високочастотні і низькочастотні терміни. 

Вищезгаданий ряд класифікацій термінів вказує на те, що настільки багатогранне явище, як термін, 
входить у найрізноманітніші класифікації – по логічному, лінгвістичному і іншим принципам.  

Термінологія будь-якої галузі знання являє собою систему, що складається з підсистем і мікросис-
тем. економічна термінологія являє собою терміносистему, яка постійно поповнюється, і морфологічні спо-
соби утворення нових термінів мають традиційно велике значення в словотворчості. 

Афіксальне словотворення є одним з важливих і продуктивних морфологічних способів термінотво-
рення в економічній термінології англійської мови, а основною функцією словотворчих афіксів є утворення 
нових похідних слів, які є за своєю природою вторинними утвореннями. 

Проведені дослідження морфологічної характеристики економічної термінології свідчать на користь фак-
ту більшого тяжіння її до способу утворення нових термінів за допомогою суфіксації і меншого – префіксації. 

В якості загального висновку слід констатувати, що в англійській мові в словотворенні економічної 
термінології найбільш частотними є афіксація, конверсія, словоскладання і абревіація. У меншій мірі пред-
ставлені контамінація і апокопа, а також такі фонетичні способи, як зміна наголосу і чергування звуків. 

Шепеленко І. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.філол.н., доцент Кирпиченко О. Е. 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ 

Лінгвокультурологія, наряду з когнітивною лінгвістикою, є одним з напрямків сучасної антропоцент-
ричної парадигми що найбільш активно розвиваються. Ознайомившись з роботами вітчизняних (А. Вежби-
цька, С. Г. Воркачев, В. А. Маслова, Г. Г. Слишкін, О. Г. Фоменко, А. Т. Хроленко) і зарубіжних авторів 
(Ч. Додд, К. Пелтонен, Т. Сміт, Дж. Салліван, Ч. Філмор), можна зробити висновок, що всі представники 
лінгвокультурології акцентують увагу на міждисциплінарній природі цього напрямку. 

Лінгвокультурологія, наряду з когнітивною лінгвістикою, є одним з напрямків сучасної антропоцент-
ричної парадигми, що найбільш активно розвиваються [1, с. 92]. Ці два напрями відносяться до найбільш 
актуальних у сучасному мовознавстві. Безперечно, когнітивна лінгвістика в лінгвокультурології являють 
собою достатньо самостійні наукові феномени, які володіють власною науковою специфікою. 

Роль фактора людини в мові спостерігається як на рівні загальної картини світу, зокрема, картини 
кольору, так і на рівні змістової структури окремих кольоронайменувань: особливості їхньої семантичної 
структури визначаються комунікативною спрямованістю колірних номінацій [3, с. 121]. 

Для професійного перекладача переклад насамперед є процесом аналізу та синтезу, результатом 
чого є перекладений (за умови еквівалентної трансформації до вимог цільової мови та культури) текст, 
тобто «продукт перекладацької діяльності»  
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У ході дослідження виявлено основні лінгвокультурологічні аспекти перекладу, визначено основні 
способи кольоротворення та кольоропозначення в українській та англійській мовах, а також визначення 
методів й засобів перекладу з мови оригіналу мовою перекладу. 

Було розглянуто колірний концепт, який виступає комунікативно значущим у тій чи іншій ситуації, і 
надає комунікативно-функціональне навантаження корелюючій колірній номінації, яку представлено мов-
ними засобами. 

Також було проаналізовано переклад, і можна зробити висновок, що у багатьох випадках віднай-
дення повного еквівалента не створює труднощів завдяки досить великій площі перетину кольорів україн-
ської та англійської мов. З іншого боку, зберігаючи колірний опис, складно відтворити його природність та 
пластичність, а також особливості стилю письменника. 

Не менш частотною трансформацією виявилася та, переклад за допомогою якої передбачає пошук 
відповідника з відмінним семним колірним конкретизатором, коли словесні образи з колірним компонентом 
зазнають у перекладі деяких змін у структурі та лексемному складі.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕКЛАД РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ 

Рекламний текст є предметом лінгвістичних, зокрема перекладознавчих, досліджень, оскільки головною 
метою реклами є залучення потенційних споживачів, тобто ці тексти спрямовані привернути їхню увагу та 
переконати в необхідності купити певний товар чи якусь послугу. У сучасному світі за умов активного розвитку 
міжнародного ринку затребуваність перекладу реклами зростає. Поява великої кількості імпортних товарів 
потребує рекламної підтримки, зокрема перекладу вже створених рекламних текстів на українську мову. Тому 
проведення лінгвістичних досліджень щодо рекламних повідомлень є актуальним. Багато науковців, зокрема 
О. Л. Головлева, О. Д. Кривоносова, В. І. Карасик, аналізуючи поняття рекламного тексту, відзначали, що 
вивчення таких повідомлень дозволяє виявити й у подальшому застосовувати певні комунікативні ходи та мовні 
засоби, які допомагають досягти цілей рекламодавців максимально ефективно. 

Рекламний слоган є особливим текстом для перекладу, і для повного відтворення смислу 
перекладачеві потрібно докласти творчі здібності, залучити красномовність. Тому й очевидно, що 
використання перекладацьких трансформацій є необхідним для адекватного та зрозумілого перекладу. 
Розглянемо особливості й приклади використання перекладацьких трансформацій в рекламних текстах. 

Так, перестановка є прийомом для логічного акцентування уваги в перекладі відомого слогана від 
McDonald‟s: I’m loving it – Ось що я люблю. Ще один приклад перестановки: Get ready for beautiful, flake 
free hair – Приготуйтеся до красивого волосся, на 100% вільного від лупи. 

Додавання означає введення будь-яких лексичних елементів, що відсутні в оригіналі, для повної 
передачі сенсу. Прикладом є реклама комп‟ютерів: Stand-out style – Оригінальний стиль. Яскраві кольори. В 
українському тексті додали фразу яскраві кольори для більшої привабливості рекламованого товару. 

Пропущення – це процес і результат, протилежний прийому додавання. Для нього характерна 
відмова від надлишкових мовних одиниць. Приклад із реклами Coca-Сola: Live on the coke side of life – 
Жити на кока-кольній стороні. 

Граматична заміна – це трансформація, за якої одиниця мови в оригіналі перетворюється на 
одиницю з іншим граматичним значенням в мові перекладу. Прикладом є реклама відомої компанії Pepsi: 
Pepsi. The Choice of a New Generation – Нове покоління обирає Pepsi. Іменник The Choice в українському 
прикладі виражено дієсловом обирати. 

Антонімічний переклад – це трансформація, за якої відбувається заміна ствердної форми в 
оригіналі на заперечну в перекладі або, навпаки, заміна заперечної форми на ствердну. Прикладом є 
реклама відомого парфуму: «L’Instant de Guerlain» celebrates unique and moving moments in a place where 
anything becomes possible – Аромат «L’Instant de Guerlain» – це гімн неповторних та хвилюючих 
миттєвостей, які належать тому світу, де немає нічого неможливого. У цьому слогані перекладач 
застосував ще одну трансформацію – конкретизацію: у цьому реченні конкретизація очевидна при 
перекладі іменника place, який не має словникового значення світ, проте перекладач висловив саме це 
значення для пов‟язаного та зрозумілого тексту. 

Отже, очевидно, що використання перекладацьких трансформацій є необхідним для адекватного та 
зрозумілого перекладу. Успіх іноземної рекламованої компанії та її товарів і послуг залежить від якості 
роботи перекладача, а велика кількість слоганів без використання трансформацій були б лише дослівним 
перекладом, доволі невдалим і недоречним, тоді тексти рекламної спрямованості мають 
характеризуватися яскравістю, ясністю та лаконічністю. Виявлення й критичний аналіз неадекватного 
перекладу рекламних слоганів є перспективою нашого дослідження. 
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КОРІОЛАН: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО РЕНЕСАНСУ 

«Коріолан» – остання з римських п‟єс Шекспіра. Хоча першоджерелом для Шекспірового твору ви-
ступають саме «Паралельні життєписи» давньогрецького історика Плутарха, існує декілька версій історії та 
згадок про життя і смерть легендарного римського воїна. Видається принагідним підкреслити, що греки 
цікавилися долею Коріолана не менше, ніж римляни: за обсягом викладу цієї історії праці Діонісія Галікар-
наського [1] і Плутарха [3] значно перевищують розповіді римського історика Тита Лівія [4], і короткі згадки 
Цицерона). При цьому грецька і римська інтерпретації значно розходяться: для Риму важливе протистав-
лення доблесті і зради, а також акцент на шанобливому ставленні сина до матері, а грецькі автори приді-
ляють велику увагу хитросплетінням політичної боротьби, взаємовідносинах «героя» і «плебсу». Те, що 
Коріолан поступився та піддався на вмовляння матері, відмовившись від облоги Риму, Плутарх, напри-
клад, тлумачить як слабкість. Думається, саме амбівалентність морально-етичної складової сюжету в рим-
ському та грецькому трактуванні призводить до появи доволі відмінних подальших інтерпретацій.  

 Деякі сцени п‟єси Шекспіра практично ідентичні з античним джерелом (дія III, сцена I; дія IV, сцена 
V), але в цілому Великий Бард дещо модифікує сюжет з метою загострення драматичної колізії: на перший 
план виноситься конфлікт героя з плебсом. У Шекспіровому тексті прослідковується інтенсифікація проти-
стояння антагоніста натовпу, наприклад, у сцені, де Коріолан відмовляється показати шрами перед плеб-
сом. Плутарх же згадує, що існував у римлян звичай, вказуючи, що Марцій міг би це зробити, але не став, а 
у Шекспіра відмова антагоніста перетворюється на один із, так би мовити, стовпів центрального конфлікту 
п‟єси. Так, рани Коріолана спочатку підраховує мати, вважаючи їх запорукою обрання в консули, але той 
відмовляється від демонстрації. 

Варто підкреслити, що у Шекспіровому тексті роль матері є більш вагомою – якщо Діонісій говорить 
про неї тільки підводячи до проблеми з консульством, яке стало для Коріолана згубним, то Плутарх згадує 
Ветурію неодноразово, показуючи, як недоліки материнського виховання призводять до слабкості і загибе-
лі героя. 

Крім того, у Шекспіра система персонажів ускладнена, всі вони виступають в якості контрасту до го-
ловного героя, при цьому в тексті не знаходимо прямого засудження антагоніста, скоріше, виправдання: 
«Він занадто прямий, щоб в мирі зі світом жити» [5]. Звідси – і труднощі з інтерпретацією: якщо Дж. 
Драйден трактував цю трагедію як «truly great and truly Roman» [6, p. 14], то наступні критики вказували на 
недоліки драматургії (п‟єса довга, герой несимпатичний, Авфідій і народні трибуни, негативні персонажі, 
залишаються непокараними [6, p. 13, 15]). 

Тож, як бачимо, незважаючи на те, що Коріолан В. Шекспіра, безперечно, втілює в собі всі риси, 
емоції та інтенції, що притаманні як античному, так і ренесансному титанізму: мужність, честолюбство, по-
мста, гнів, жалість, при цьому не докладає ні найменшого зусилля до того, щоб зважити їхню значущість 
або приборкати. Втім, складається враження, що трагічний фінал п‟єси обумовлений, насамперед, чужістю 
Коріолана в новій республіканській системі. Безумовно, він і раніше був «інакшим» для його співвітчизни-
ків-римлян, проте таких героїв потребувала попередня форма правління. Тепер же Марцій опинився між 
двох систем, і він не може призвичаїтися до нового порядку, коли влада фактично переходить до плебсу, і 
Коріолан має просити про поблажливість, тим паче, що в новій, республіканській системі, для нього місця 
немає. Досить ймовірно, що таким чином Великий Бард відзеркалює реалії своєї епохи (а саме перехід від 
Ренесансу до Нового часу) крізь призму трансформації монархії в республіканську систему в античні часи.  
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ПОСТАТЬ В. ШЕКСПІРА ЯК СИМВОЛ ЕПОХИ ЗАПОВЗЯТЛИВИХ ЛЮДЕЙ 

Життя та творчий шлях Вільяма Шекспіра припадають на злам XVI–XVII ст. – час бурхливих та кар-
динальних метаморфоз, що охопили соціально-економічний, політичний, культурний ландшафти тогочас-
ної Англії. Нищівний розгром іспанської «Непереможної Армади», звитяжні експедиції Френсіса Дрейка та 
Джона Хокінса, стрімке посилення військової могутності Англії, її впевнене входження до клубу провідних 
країн світу – таким, з одного боку, був політичний хінтерґрунт діяльності видатного митця. З іншого, вона 
відбувалась на тлі радикальних суспільно-економічних трансформацій, що призвели до набуття Англією 
статусу метрополії обширної колоніальної імперії, зміни орієнтирів зовнішньої торгівлі на користь трансат-
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лантичного вектору, швидкого розвитку гірничовидобувної, металургійної, бавовняної промисловості, ста-
новлення банківської системи, суттєвого зміцнення у Єлизаветинську епоху економічних позицій буржуазії 
й джентрі та утвердження примату ринкового прагматизму. Водночас у культурному ракурсі - це доба розк-
віту літератури, театрального мистецтва та живопису, час, позначений творчою діяльністю цілої плеяди 
видатних майстрів слова: Роберта Гріна, Джона Лілі, Томаса Лоджа, Крістофера Марло, Томаса Неша, 
Едмунда Спенсера, Джона Донна та багатьох інших славетних митців. 

Нова епоха відчинила перед сучасниками вікно Овертона, надала унікальний шанс скористатись соці-
альними ліфтами, змінити свій соціально-економічний статус, піднятись щаблями станової ієрархії, долучив-
шись до когорти заповзятливих людей. І у цьому сенсі постать В. Шекспіра не є абсолютно винятковою. Він 
не анахорет на Олімпі геніїв, а плоть від плоті свого часу, один з багатьох заповзятливих людей, які прагнули 
кращого майбутнього, наполегливо працювали заради його досягнення та вдало скористались шансом, що 
подарувала їм доля. Дійсно, протягом життя В. Шекспіра постійно оточували люди, які не обмежували сферу 
своїх інтересів виключно однією галуззю діяльності [1]. Це багатогранні особистості, які спробували себе на 
різних професійних поприщах, поєднували у собі й потяг до прекрасного, духовного, й жадання матеріально-
го добробуту, пошани та суспільного визнання. Так, К. Марло парадоксально сполучав у собі іпостасі поета, 
драматурга й водночас фальшивомонетника та співробітника Таємної служби; особистість У. Релі являла 
собою симбіоз поета, капера, мандрівника, вчителя спадкоємця престолу і поміщика, а Е. Спенсера – поета, 
письменника, таємного агента, податківця та успішного землевласника [2–4].  

Тож не виглядає дивним, що й В. Шекспір, увінчаний зараз світовою славою як геніальний поет і 
драматург, не фокусував свої зусилля виключно у літературній царині. Ми маємо сприймати його як особи-
стість, яка органічно поєднувала у собі різноманітні таланти блискучого літератора, успішного актора та 
антрепренера, ефективного позикодавця, вдалого інвестора й землевласника, фахового кушніра-
перчаточника, постать, яка серед багатьох тогочасних яскравих, здібних, звитяжних представників когорти 
заповзятливих людей була однією з найяскравіших та уособлює у собі справжній символ тієї епохи. 
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СПЕЦИФІКА ВІЗІЇ ДИТИНИ В ЛІТЕРАТУРІ І КУЛЬТУРІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

«Діти живуть без думок та турбот. Діти думають тільки про сьогодення, нехтуючи майбутнім» - саме 
так охарактеризував середньовічне сприйняття дітей францисканський монах Бартоломей Англійський 
[Цит. по 3]. Проте в процесі аналізу письмових, культурологічних та палеопатологічних досліджень стає 
зрозумілим, що в епоху Середньовіччя саме дорослі «думають тільки про сьогодення» дитини, нехтуючи її 
майбутнім. Історіографічні джерела свідчать про те, що чисельність дітей в середньовічному соціумі скла-
дала від 45 до 65% [2, 357], проте високий рівень смертності змушував дорослих жити лише «сьогоден-
ням».  

Співвідношення біологічного та соціального віку дитини суттєво відрізнялися від сучасних уявлень. 
У середньовічному європейському соціумі існував умовний розподіл на два вікових періоди: infantia  
(0–7 р.) та pueritia (7–16 р.), а писемні пам‟ятки тогочасся дозволяють виокремити такі важливі етапи 
оприявнення дитини в соціумі: 

 Перший етап: повна залежність від матері (період грудного вигодовування). Характерні: багато-
численні травми, хвороби, висока смертність.  

 Другий етап: самостійна гра, пізнання оточуючого світу, обмеженого домом, базове виховання та 
знайомство із християнськими заповідями; 

 Третій етап: починаючи із шести років діти вже могли більш-менш логічно висловлювати думку, 
формулючи власні потреби. Період гри змінювався початком трудової діяльності: хлопці працювати під-
майстрами, а дівчата все більш залучалися до ведення домашнього господарства та догляду за молод-
шими братами і сестрами (середньостатистична заміжня жінка народжувала раз на 18 місяців); 

 Четвертий етап: у 10–11 років дитина потрапляла під дію законів церкви, а у 14 років вважалася 
вже дорослою [2, 581].  

Середньовічні трактати, родинні хроніки, щоденники лікарів вінценосних дітей дозволяють лише 
фрагментарно реконструювати особливості рецепції дитини у Середньовіччі. Більш того, ми отримуємо 
чоловічу візію всіх подій, пов‟язаних із проблемою дитинства, адже хроністи були переважно чоловічої ста-
ті. Проте цікавим є той факт, що лейтмотивом більшості пам‟яток є сприйняття дитини як сакральної особи, 
що є певною ланкою між світом реальним та потойбічним.  

Характерним для цього періоду є поява релігійних сюжетів, на яких присутні не тільки маленький 
Ісус Христос (дитяча фігура із непропорційно великою головою та дорослими рисами обличчя) на руках у 
Діви Марії (перша пам‟ятка датована ІХ ст.), Іоанн Хреститель, а також Іов та Моісей в оточенні людей ни-
зького зросту – саме так у період раннього Середньовіччя зображали дітей – як зменшену копію дорослого. 
На середньовічне сприйняття Ісуса Христа вплинув образ гомункула «чоловічок» (лат), а ідея полягала в 
тому, що Божий син має ідеальне тіло від народження [2, 587].  

https://books.google.com/books?id=jaRRAAAAcAAJ&pg=PA26
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На думку Ф.Арьеса, відкриття дитинства почалося із таїнства хрещення, у ХІІІ ст. [1, 52]. Культуро-
логічні пам‟ятки дозволяють підтвердити слушність цієї ідеї. Релігійні сюжети є домінуючими, проте на змі-
ну приходить новий етап: передтеча відокремлення світської та релігійної традицій. Зокрема, на полотні 
Доменіко Гірландайо (1484) – Мадонна з дитиною, в оточенні янголів та святих. Привертає до себе увагу 
те, що матір притискає до себе дитину. На першому полотні Рафаеля Санті (1498) – Мадонна притуляє 
дитину до щоки, що свідчить про поступове додавання елементів світської традиції, однак діти все одно 
залишаються найбільш вразливими представниками середньовічного соціуму. 
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ШЕКСПІРІВСЬКІ ФЕСТИВАЛІ: ІСТОРІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ 

Шекспірівські фестивалі – цікавий компонент шекспірівського дискурсу, що сприяє його інтенсифіка-
ції, оскільки об‟єднує безпосередніх творців цього дискурсу (театральні режисери, актори, виконавці, реце-
нзенти, науковці, представники мас-медіа та ін.) та реципієнтів. На жаль, Україна ще не представлена у 
міжнародній традиції шекспірівських фестивалів, але цілеспрямовано рухається у даному напрямку. Крім 
того вистави українських театрів все частіше репрезентуються на різних зарубіжних театральних форумах. 

Шекспірівський фестиваль – це регулярний показ театральних вистав та інших мистецьких продук-
тів, створених за на основі п‟єс В. Шекспіра. Загалом існує близько 50 шекспірівських фестивалів різного 
статусу, які наразі функціонують та раді вітати глядачів та акторів з різних куточків світу. 

Біля ви токів традиції стоїть шекспірівський фестиваль у так званому замку Гамлета, що знаходить-
ся у данському «Кронборг». Фестиваль було започатковано ще у 1816 році, коли трагедія «Гамлет» вперше 
була поставлена солдатами місцевого гарнізону у автентичній локації – характерній квадратній вежі, що 
вважається праобразом Ельсінора. Частиною цієї унікальної Шекспірівської традиції нині також є такі прое-
кти, як Шекспірівське кіно на відкритому повітрі та Шекспірівський концерт, а також семінари, лекції та май-
стер-класи [1, с. 82]. 

Сплеск народження шекспірівських фестивалів мав місце у післявоєнний період, коли було заснова-
но три фестивалі. У 90-х роках ХХ століття з‟явилося ще 13 фестивалів), а у 2014 році з нагоди ювілею – 
450 років з року народження В. Шекспіра – кількість фестивалів збільшилася у декілька разів . 

За територіальним принципом найбільше шекспірівських фестивалів знаходиться у Сполучених 
Штатах Америки, що, здебільшого, обумовлено розмірами країни, а також тим визначним місцем, яке посі-
дає Великий Бард в американському культурному просторі. Найбільше фестивалів наразі функціонує у 
штаті Нью Йорк, що майже цілком зосереджені навколо однойменного міста, та в Каліфорнії, оскільки штат 
є майже курортним і всі каліфорнійські фестивалі є фестивалями під відкритим небом. На батьківщині Ве-
ликого Барда проходить чотири фестивалі, у Канаді – три, у Франції – два (класичний та сучасний), а також 
по одному у Данії, Німеччині, Польщі, Чехії, Угорщині, Румунії, Македонії та Вірменії. 

Зважаючи на різноманіття, неможливо утворити єдину уніфіковану типологію шекспірівських фести-
валів, тож доречно запропонувати декілька класифікацій, заснованих на різних критеріях. 

За статусом шекспірівські фестивалі бувають міжнародні (Ітакський Шекспірівский фестиваль у Сер-
бії) та регіональні, а саме: фестивалі, що відбуваються у рамках одного штату (Шекспірівский фестиваль в 
Юті), міські фестивалі (Шекспірівский фестиваль у Нешвілі), паркові, університетські фестивалі (Кембрідж-
ський Шекспірівский фестиваль).  

За акторським складом фестивалі поділяються на професійні (Шекспірівский фестиваль у Нойсько-
му Глобусі), аматорські (Шекспірівский фестиваль на свіжому повітрі у Пендлі) та фестивалі дитячої твор-
чості (Міжнародний Шекспірівский фестиваль шкільних театрів англійською мовою). 

За частотністю фестивалі можуть проходити щорічно (Літній Шекспірівский фестиваль у Чехії), раз в 
два роки (Шекспірівский фестиваль у Крайові), та одноразово (Всесвітній Шекспірівский фестиваль). 

Отже, шекспірівські фестивалі є важливою частиною шекспірівського дискурсу та мають потужній 
потенціал для розгляду сучасними літературознавчими й інтермедіальними студіями.  
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ЕТИЧНІ НАСТАНОВИ ПАМФЛЕТУ «НА ГРІШ РОЗУМУ» РОБЕРТА ГРІНА  
ЯК КЛЮЧ ДО РОЗУМІННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПИСЬМЕННИКА 

Памфлет Роберта Гріна «На гріш розуму» (1592) сьогодні цікавить ренесансознавців передусім за-
вдяки наявності у ньому першої критичної алюзії на постать Вільяма Шекспіра. Не дивно, що більшість ше-
кспірознавців (прихильники канонічної версії біографії Великого Барда), використовують рядки із Грінового 
твору як аргумент у суперечках із антистретфордіанцями. 
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Однак, «На гріш розуму» є надзвичайно вартісним і для дослідників біографії Роберта Гріна, на чому 
наголошують М. Стороженко [5], Б. Річардсон [4], Дж. Парр [3] та ін.. Традиційно вважається, що цей пам-
флет є автобіографічним і містить велику кількість інформації щодо життя письменника. Варто зазначити і 
багатий інтерпретаційний потенціал Грінового твору.  

В памфлеті «На гріш розуму» представлено історію юнака Роберто, якому батько після смерті за-
лишив лише одну монету та наказав придбати на неї мудрості. Спочатку головний герой твору намагався 
збагатитися за допомоги шахрайської схеми, однак, згодом він зустрів актора, що запропонував йому писа-
ти п‟єси для театру. Роберто почав отримувати гроші за твори, втім витрачав їх на розгульний спосіб життя 
та в результаті залишився ні з чим. Наприкінці памфлету Роберт Грін розміщує низку правил, яким варто 
слідувати людині протягом життя та присвяту драматургам (К. Марло, Т. Нешу та Дж. Пілу).  

Особливо цікавими в контексті вивчення біографії Гріна є десять порад джентльменам, адже їх було 
створено автором із врахуванням його власного життєвого та творчого досвіду. Так, письменник закликає 
читача ввірити життя Богу аби слово Всевишнього було «ліхтарем, що проливає світло на його кроки»  
[2 p. 41], не залишати родину в погоні за іншими жінками та тілесними задоволеннями, бути гарним прик-
ладом для власних дітей чи учнів, не намагатися розжитися грошима нечесними шляхами та ін.. 

 Самого Роберта Гріна важко було назвати взірцем слухняності та стриманості. Час від часу він на-
магався стати на шлях виправлення, однак згодом повертався до звичного способу життя. Митець зали-
шив свою шляхетну дружину та дитину і у пошуках кращої долі й літературної слави відправився до Лон-
дона, де жив із повією, яка народила від нього сина. Навряд чи літератор зміг би стати гарним прикладом 
для своїх дітей, адже його прижиттєва поведінка була контрастною щодо традиційного уявлення про зраз-
кового батька. Відомо також, що Гріновому характерові були властиві риси конні-кетчера. Так, митець щи-
ро пишався тим фактом, що йому вдалося продати одну й ту саму п‟єсу, «Шалений Орландо», двом різним 
акторським компаніям, Королівській (the Queen‟s Men) та Адміральській (the Admiral‟s Men). [1 p. 205] 

Отже, можна зробити висновок, що за допомогою одного зі своїх останніх творів, Роберт Грін нама-
гався якщо не виправити власні вади, то хоча б застерегти читачів від згубної поведінки та повторення 
його помилок. Письменник не докладав жодних зусиль аби відчиститися від життєвого бруду. Навпаки, ав-
тор «На гріш розуму» стверджував, що «Чорною є згадка про мої чорні праці, чорнішою за ніч, чорнішою за 
смерть, чорнішою за пекло» [2 p. 41]. Перед смертю, Роберт Грін зрозумів, що немає нічого важливішого за 
саме життя, однак він був не в змозі нічого змінити.  

Десять правил говорять багато про саму особистість цього ренесансного письменника та щирість 
його передсмертного покаяння.  
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СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 
В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
В СОЦІО-КОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСАХ 

Волков В. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.пед.н., доцент Дяченко М. Д. 

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ЖУРНАЛІСТА 

У глобалізаційних і трансформаційних умовах сучасності важко переоцінити суспільну значущість 
професії та роль критичного мислення незалежного журналіста в контексті утвердження демократії, погли-
блення постійних змін у всіх сферах суспільного життя.  

Як відомо, журналіст-аналітик повинен мати критичне мислення, володіти вмінням не тільки фіксу-
вати очевидне, але й визначати зв‟язки між явищами, приймати на себе відповідальність за кожне написа-
не чи сказане ним слово. 

В аналітичній журналістиці розглядаються актуальні суспільні явища, події, процеси, ситуації, 
пов‟язані з ними теоретичні та практичні проблеми суспільного розвитку.  

Для того, щоби бути компетентним у таких питаннях, журналісту доводиться уточнювати причини й 
умови розвитку подій, визначати приховані мотиви та наміри діючих в тій чи іншій ситуації людей, оцінюва-
ти правильність вибору засобів і шляхів розвитку ситуації. 

Продукція аналітичної журналістики – несуттєво персоніфікована, полемічної журналістики – персо-
ніфікована більшою мірою, публіцистики – максимально персоніфікована, пропущена через авторське «я», 
містить авторські оцінки, коментарі, мотиваційні та образні асоціації [1]. 

Загалом, виокремлюють такі різновиди журналістського аналізу: політичний, історичний, економіч-
ний, соціологічний, психологічний, екологічний, юридичний, військовий, спортивний, моральний, мистецт-
вознавчий, художній.  

Незалежно від теми, кожне журналістське дослідження аналізує або окремі актуальні події, або про-
цеси, що відбуваються в суспільстві, або ситуації, що склалися в певний момент. 

Аналітичні матеріали публікуються здебільшого в спеціальних виданнях. Для того, щоб цей вид жу-
рналістики був цікавий читачам, дуже важливо показувати ланцюжок розвитку подій з можливим прогнозом 
на майбутнє. Що було; який наразі стан; що необхідно зробити зараз; чого очікувати, якщо не почнемо цих 
кроків; що принесе користь, а що шкоду – приблизно так будує свої міркування журналіст-аналітик. Зви-
чайно ж, для достовірності висновків журналісту потрібна допомога компетентних фахівців.  

Доцільно запрошувати коментаторів, фахівців з будь-якої проблеми і брати у них інтерв‟ю. Журналіст 
без сторонньої допомоги намагається усвідомити подію, інтерпретувати факти; вибудувати факти і власні 
роздуми вголос у такій послідовності, щоб аудиторія сама зробила потрібні для журналіста висновки. 

Отже, критичне мислення журналіста сприяє й моделюванню способу думок реципієнтів. Це моделю-
вання можна назвати й маніпуляцією, оскільки журналіст отримує можливість викликати певну реакцію на 
свій матеріал, заздалегідь спрогнозувати дії і, в кінцевому результаті, управляти ситуацією. Саме тому медіа-
продукт аналітичної журналістики має відповідати високим професійним стандартам інформативності, точно-
сті, об‟єктивності та збалансованості.  

Список використаних джерел 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЗМІ ЯК ЧАСТИНА «КЛІПОВОГО МИСЛЕННЯ» 

Новини завжди були невід‟ємним соціальним аспектом людства, починаючи з початку виходу пер-
ших газет (початок ХVІІ ст.) п цей час. Не перестає змінюватися й поліпшуватися форма та структура ін-
формації, її піднесення до реципієнтів (споживачів), оформлення, заголовки стають яскравішими та при-
вабливішими, а обривисті тексти – коротшими та «клікбейтними». 

Кліп (англ. Clip) – фрагмент тексту, невеликий уривок з відео або фільму. А таке поняття, як «кліпове 
мислення» вперше вжито вченим-філософом Ф. Гіренком з такою дефініцією: «кліпове мислення – це мис-
лення, що реагує тільки на удар».  

Так званій кліповій культурі притаманні: мозаїчне (неповне, часткове) створення образів в голові, 
зростання та швидкість інформаційного потоку, потреба в якомога свіжій інформації та її різноманітті; яск-
равість; алогічність.  

Одним з найнегативніших аспектів «кліпового мислення» є незмога утримати увагу на великому об-
сязі тексту, ефективно оцінити та аналізувати отриману інформацію. Але й водночас новітній феномен 
рятує від інформаційного перевантаження, не даючи зациклюватись на багаточисленних каналах, котрі 
безупинно викладають величезні потоки інформації і медіа-матеріалу. 

Завдяки незупинному прогресу в сфері технологій, сучасні ЗМІ мають можливість анонсувати наба-
гато більше новин та статей, ніж, наприклад, радіо/телебачення й періодичні друковані видання приблизно 
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50–70 років тому. Але разом з цим змінилась і структура публікацій – інформація викладається поверхне-
во, неповно, часто з чималою кількістю упущень або й зовсім у стилі «зіпсованого телефону», що не дає 
можливості реципієнтові розглянути новину під призмою критичного аналізу.  

А у великому монотонному тексті відсутні ілюстрації та зухвалі заголовки, що в більшості випадків 
відлякує людей із «кліповим мисленням» і тим стаючи бар‟єром між ними, серйозною перешкодою, котру 
подолати на підсвідомому рівні доволі важко. 

Отже, в сфері ЗМІ феномен «кліпового мислення» є значним недоліком для читачів і реципієнтів, 
нездатних до освоєння та якісної аналітики інформації. Основа оптимального підходу до отримання інфо-
рмації – це обмеження сумнівних інформаційних каналів, здатність зупинитися та детальніше й чіткіше роз-
глянути ту чи іншу новину, розтлумачуючи невідомі для себе терміни, активізуючи критичне мислення та 
сконцентрованість. 

Дяченко І. М.  
Класичний приватний університет  
доцент  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ В УКРАЇНІ 

Суспільні виклики до всієї системи вищої освіти набувають глобального контексту, про що йдеться в 
міжнародних документах ЮНЕСКО. Як зазначає Я. Нейматов, «стратегія реформування системи освіти 
має відповідати не лише сьогоднішнім, а й довготерміновим потребам суспільства» [1, с. 33]. Це передба-
чає не тільки глибокий аналіз змісту, форм, методів підготовки майбутніх журналістів в Україні практично 
на зламі епох, трансформацій світоглядних уявлень про мету та сутнісне наповнення процесу професійно-
го навчання, але й варто з особливої уваги до особистості журналіста, його цінностей та особистісних яко-
стей. 

Важливою проблемою професійної підготовки майбутніх журналістів є питання щодо реформування 
та подальшого інноваційного розвитку закладів вищої освіти. Динамічний розвиток інформаційного просто-
ру та зростання впливу різноманітних мас-медіа на долі країн зумовлюють особливо прискіпливе ставлен-
ня до професії журналіста, в контексті якої не тільки аналізується, висвітлюється, презентується різномані-
тна соціально значуща інформація, але й продукується власне авторське ставлення до неї, що набуває 
суспільної значущості не тільки в позитивному, але й негативному сенсах. 

З огляду на це, термінового вирішення вимагає проблема спрямування всього процесу підготовки 
майбутніх журналістів на формування загальнолюдських та національних цінностей, особистісних якостей, 
серед яких насамперед йдеться про відповідальність журналіста в умовах поглиблення суспільної агресії, 
відсутності толерантності до думки іншого, розпалювання національної, мовної, регіональної, конфесійної 
нетерпимості. Вироблення етичного кодексу журналістів в умовах гібридної війни видається нагальним і 
необхідним, як і підписання відповідного меморандуму на рівні всіх мас-медіа та їх власників. У зазначено-
му контексті особливої уваги має надаватися виховній складовій процесу професійної підготовки майбутніх 
журналістів як провідній у становленні особистості та фахівця. 

Необхідними є оновлення методики викладання професійно-орієнтованих та інших дисциплін, спря-
мування її на підготовку фахівців нового типу – користувачів новітніх інформаційних технологій. Йдеться не 
тільки про інтенсифікацію навчання в умовах швидкого зростання обсягів інформації та засвоєння необхід-
них професійних знань, але й забезпечення розвитку різнобічної мислячої особистості, її ерудиції, форму-
вання таких особистісних якостей, як стійкість до стресових ситуацій, здатність прогнозувати та долучатись 
до запобігання суспільно-політичних конфліктів тощо. 

Професійна підготовки майбутніх журналістів – інструмент забезпечення фундаментальних прав і 
свобод людини, підвищення темпів соціально-економічного й науково-технічного розвитку, гуманізації сус-
пільства, утвердження культури. Вона визначає основні соціальні запити, цілі й завдання щодо забезпе-
чення розвитку цієї сфери суспільного буття, гарантує їх запровадження шляхом реалізації погоджених дій 
держави й суспільства [2]. 

Отже, в епоху постіндустріальної цивілізації та інформаційного суспільства важливим є усвідомлен-
ня зміни самої парадигми професійної підготовки майбутнього журналіста, місією якої є становлення фахі-
вця медійного простору, спроможного постійно поповнювати вже здобуті професійні знання, приймати ви-
важені з погляду соціології, моралі, етики, екології рішення та нести відповідальність за них. Окрім того, 
зважаючи на дедалі більшу масштабність, багатогранність наукових і соціальних завдань, розв‟язання яких 
покладається на журналіста, його професійна підготовка має спрямовуватись на формування комунікабе-
льності, здатності працювати самостійно та в складі творчого колективу, в умовах непростих ситуацій. 
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ТА ЇЇ РОЛЬ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

У нашому політизованому та загнаному у війну суспільстві постійно визрівають гострі соціальні пи-
тання, вирішення яких передбачає широке використання інформаційного простору та інформаційно-
комунікаційних технологій, перш за все, шляхом застосування механізмів соціальної реклами. У розвину-
тому суспільстві, яке прямує до вищих цінностей, також збільшується потреба у соціальній рекламі. Висо-
корозвинені суспільства вирішують з її допомогою проблеми як глобального рівня (загальнолюдські питан-
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ня – розповсюдження глобальних хвороб, тютюнопаління, насильство в сім‟ї, права людини, екологія), так і 
локального (допомога депресивним територіям, донорство, підтримка місцевої талановитої молоді та ін.). 

Соціальна реклама у широкому розумінні вона спрямована на досягнення державних та суспільних інте-
ресів, на формування та/або підтримку ухвалених суспільством моделей поведінки, цінностей та норм. Вона 
спонукає до дії, підтримки, розуміння, об‟єднання заради гуманної цілі; завжди реактивна, тобто виникає як реа-
кція соціально свідомих груп на проблему у суспільстві із метою розв‟язати проблему, що виникла. 

Соціальна реклама – це, перш за все, рекламна комунікація, яка має за мету змінити ставлення сус-
пільства до певного питання заради культурного та гармонійного розвитку цього суспільства. Таке визна-
чення вчені пропонують як максимально вичерпне, адже воно поєднує комунікаційну функції і визначає 
мету соціальної реклами та її місію [1]. 

Таким чином, метою соціальної реклами виступає гармонійний розвиток суспільства, а методом, що 
використовується при цьому, стає зміна ставлення суспільства до певного соціального питання. 

Основними функціями соціальної реклами є: 
а) трансляція та закріплення суспільних цінностей; 
б) формування ментальних та поведінкових настановлень; 
в) соціалізація особистості; 
г) комунікація; 
д) інтеграція населення; 
е) інформування про соціальні проблеми і можливі шляхи їх розв‟язання [1; 2]. 
Незважаючи на інтуїтивну зрозумілість, правильне розуміння соціальної реклами є досить важли-

вим, принаймні, із двох причин. По-перше, реклама товарів або політична реклама можуть легко бути за-
маскованими під соціальну рекламу, досягаючи своїх фінансових або адміністративних результатів. При 
цьому кожна подібна спроба негативно впливає на репутацію власне соціальної реклами. По-друге, розмі-
щення соціальної реклами провадиться за спеціальними, нижчими за стандартні, тарифами. Так чи інакше 
соціальна реклама має принципово іншу ціннісну природу, що власне й визначає її культурний, комуніка-
ційний та некомерційний характер. 

Головним критерієм, який виправдовує наявність соціальної реклами, є не її намір розв‟язувати со-
ціальні проблеми, а саме результат. Саме вимірюваний результат, чіткий заклик до членів суспільства бу-
де визначати мову соціальної реклами сьогодення. Адже лише означити проблему – ще не соціальна рек-
лама. Соціальна реклама – це повідомлення, яке призводить до позитивних змін у суспільстві, що власне й 
є справжнім її призначенням. 
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ФОРМУВАННЯ ПЕРШОГО ВРАЖЕННЯ ПРО ЛЮДИНУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ  
В ДІЛОВІЙ СОЦІАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

В сучасному світі значну частину свого життя людина проводить на роботі, тому позитивне перше 
враження є запорукою якісних ділових відносин. Воно формується протягом перших двох-трьох хвилин спіл-
кування, однак ще тривалий час підсвідомо впливає на сприйняття людини людиною та судження один про 
одного, оскільки володіє певною стійкістю, а отже є фундаментом міжособистісної та ділової комунікації.  

Як правило про значення першого враження говорять у контексті ділової співбесіди, яка є важливим 
етапом у професійній кар‟єрі кожного працівника. У цих умовах на формування позитивно враження від 
здобувача впливають такі фактори, як зовнішній вигляд, час приходу на співбесіду, особливості ведення 
розмови і вміння висловлювати власну думку, специфіка реагування на нестандартні ситуації, критику, 
тощо. Водночас, всі ці фактори можуть мати і негативні наслідки для першого враження, оскільки, людина 
сприймає свого партнера разом з його діями і через дії. Від адекватності розуміння дій і їх причин багато в 
чому залежить побудова взаємодії з іншою людиною, а в кінцевому рахунку – успішність ділової комунікації 
загалом. 

Взагалі у науковому дискурсі і практичній діяльності набули поширення три схеми/фактори форму-
вання першого враження, а саме: 

1) схема-фактор переваги у в ситуації нерівності осіб, що спілкуються, тобто довіра і позитивне ста-
влення до людей, які, на нашу думку, переважають нас за значущими для нас факторами;  

2) схема-фактор зовнішньої привабливості партнера – позитивне перше враження справляють осо-
бистості, привабливі для нас; 

3) схема-фактор ставлення співрозмовників один до одного – перевага віддається тим співрозмов-
никам і колегам, які розділяють переконання і принципи іншого. 

Процес як ділової, так і міжособистісної комунікації починається зі спостереження за партнером, йо-
го зовнішністю, голосом, особливостями поведінки і т.д. Таким чином відбувається його «прочитання», в 
ході якого розшифровуються внутрішній світ і особливості особистості за зовнішніми невербальними і вер-
бальними проявами. При цьому одночасно здійснюється і емоційна оцінка іншого, робиться спроба зрозу-
міти логіку його вчинків і мислення, а на основі цих знань будувати стратегію своєї поведінки. 
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Однією з найкращих форм і можливостей справити гарне перше враження є усна співбесіда з зоро-
вим контактом, оскільки жодна правильно складена анкета з описом працівника як найуспішнішої в світі 
людини не розкриє його внутрішніх якостей властивостей. Саме мова і вміння спілкуватися демонструє 
рівень освіченості людини, її рівень начитаності, словникового запасу. Вживання під час співбесіди синоні-
мів, професійних термінів, ввічливих зворотів – актуалізує всі найкращі сторони працівника, проте не слід 
забувати міру, адже співбесіда таким чином може перетворитись на монолог вихвалення. 

Одним із важливих факторів під час ділової бесіди є вміння тримати увагу співрозмовника, змусити 
його слухати вас не відриваючи очей. Адже якщо слухач не зацікавлений у вашій розмові, ви не зможете 
вплинути на нього. Тому не потрібно нехтувати як вербальною, так невербальною комунікацією, а вміти 
читати мову тіла співрозмовника. 

Виходячи з вищесказаного, основними рекомендаціями і правилами формування позитивного пер-
шого враження є наступні: 

 уважно слухати до кінця співрозмовника, оскільки часті «перебивання» його висловів сприйма-
ється як неповага і може вже на початковому етапі підірвати ефективність ділової комунікації; 

 стежити за невербальними чинниками – виразом обличчя, поставою, підтримувати постійний зо-
ровий контакт, обирати діловий одяг для ділових співбесід тощо; 

 сумлінно та охайно заповнювати всі анкети та документи, оскільки в іншому випадку, може скла-
стися враження, що працівнику не можна довірити найпростішу роботу і найпростіші питання вже виклика-
ють у нього прагнення щось приховати; 

 давати чесні, прямі і точні відповіді на запитання повинні бути прямими і точними; 

 триматися впевнено, але не проявляти зверхність. 
Отже, вміння справляти гарне враження на оточуючих є запорукою гарних ділових відносин. Для 

формування позитивного першого враження важливе значення мають, як невербальні, так і вербальні 
елементи соціальної комунікації, якими, втім, слід користуватися дуже обережно. Візуальний контакт, пос-
мішка, правильна вимова, широкий кругозір, великий словарний запас, пошук зі співрозмовником спільних 
рис, властивостей і інтересів завжди стануть у нагоді при формування позитивного першого враження, 
значення якого для ділової соціальної комунікації важко переоцінити. 
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УКРАЇНСЬКА МОВА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

Владиченко А. О. 
Класичний приватний університет  

наук. кер. – к.пед.н., доцент Трофімук К. В.  

СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Літературна мова – варіант загальнонародної мови; загальнонаціональна мова, оброблена 
майстрами, відзначається наявністю орфографічної, орфоепічної, граматичної, лексичної, пунктуацій-
ної та стилістичної норми й протиставляється діалектам, просторіччям, жаргонам. Вона має дві форми 

– усну й писемну, ряд функціональних стилів. Також вона є мовою художньої літератури, освіти, засо-
бів масової інформації, науки, державних установ, театру, кіно й загалом обслуговує багатоманітні  

культурні потреби народу.  
Українська мова належить до давньописемних мов, її писемність налічує понад тисячу років. 

Наша мова, як і будь-яка інша, посідає своє унікальне місце. Вона належить до східнослов‟янської 

підгрупи слов‟янської гілки індоєвропейської сім‟ї мов. Іноземні дослідники часто підкреслюють милоз-
вучність і лексичне багатство української мови. 

Українська мова набуває функції міжнаціонального спілкування в Україні. Активізувалося ви-
вчення української мови у різних країнах світу, де готуються  дипломатичні, торгові, наукові кадри, які 
мають працювати в Україні. Так, наприклад, вивчення української мови розпочалося в Китаї, Японії, де 

раніше цього не було.  
Урізноманітнилися навчання та видавнича діяльність українською мовою і в колишніх республі-

ках Радянського Союзу, що стали незалежними державами. Українську мову вивчають зараз у Росії, 

Казахстані, Молдові, Прибалтійських республіках. Лексична система, граматика і правопис звільня-
ються від нашарувань умисної русифікації. У радянський час систематично проводився курс з метою 

наближення української мови до російських зразків, зокрема, грубо порушувалась українська правопи-
сна традиція. Це стосувалося відтворення твердих і м‟яких приголосних, написань разом, окремо і 
через дефіс, вживання звуків [г] і [ґ] та відповідних букв, правил укладання словників.  

Якщо в синонімічному гнізді були слова, подібні до російської мови, та інші – специфічні, вжива-
ні тільки в українській мові, то останні були приречені на викреслювання.  Зараз повертаються україн-
ські мовні цінності у правописі, граматиці, словниковій справі: перевидано український правопис, ор-

фографічний словник, видаються граматики, що пропонують норми за національними критеріями.  
Інтенсивно збагачується за рахунок запозичень українська термінологія:  а) суспільно-політична 

– брифінг, імідж, конверсія, консенсус, спікер, стагнація; б) бізнесова – бартер, ваучер, дилер, інвес-
тор, купон, маркетинг, менеджер, менеджмент, селенг, сертифікат, траст, шоп-тур; в) технічна – гли-
коль, дискета, ксерокс, принтер, телефакс, факс; г) медична – алопеція, ебола, синтанол; д) теологіч-

на – автокефалія, автокефальний, конфесія, конфесійний, хітон та ін.  
Словник поповнюється переважно термінами на базі англійської, німецької, французької мов та 

латинізмами. Запозичені в останні роки терміни відомі у всіх розвинених мовах світу. Деякі політичні 

терміни, які були відомі раніше, зараз набувають нових семантичних відтінків у значенні: бандері-
вець, сталініст, більшовик, генсек, ГУЛАГ, кадебіст, комуніст, райком, політбюро, колгосп, радгосп, 

інтернаціоналіст, націоналіст. Продовжується зближення територіальних діалектів з українською літе-
ратурною мовою.  

Отже, сучасний етап розвитку української мови проходить в умовах загальної освіченості насе-

лення, чому сприяють шкільна освіта, національна преса, радіо й телепередачі. Носій того чи іншого 
діалекту розуміє, що розмовляти літературною мовою престижніше – це ознака освіченості людини, 
високого культурного рівня. 

Гужва Д. О. 
Класичний приватний університет  

наук. кер. – к.пед.н., доцент Трофімук К. В.  

ОСОБЛИВОСТІ АНТОНІМІВ В ТУРИСТИЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ 

Основою антонімів, що утворюють найпростішу групу слів (пару), є, як відомо, наявність проти-

лежності слів і понять. При цьому антонімічними можна вважати слова, що протиставляються за най-
більш загальною та істотною для їхнього значення семантичною ознакою, характеризуючи явища од-

ного плану й перебуваючи на крайніх позиціях відповідної лексико-семантичної парадигми. 
В основу виділення термінів-антонімів у терміносистемі туризму покладено ознаку семантичної 

поляризації, яка діє в межах спільного семантичного поля. Терміни-антоніми зазвичай утворюють 

елементарні мікрополя, у межах яких реалізуються відношення протилежності, наприклад:  туризм 
організований – «подорожі (поїздки) за маршрутами й турами, організовані туристськими фірмами 
або клубами. Реалізуються переважно на умовах попередньої оплати послуг» – туризм неоргані-

зований – «поїздки туристів за самостійно розробленими маршрутами, без участі організації-
посередника, туристського клубу або секції. Послуги оплачуються поступово, після їх отримання» 

Проведений нами аналіз антонімічних відношень у терміносистемі туризму засвідчив, що най-
частіше вони встановлюються між одиницями, які позначають ознаки, якості та властивос-
ті: вертикальна – горизонтальна (печера), живий – мертвий (осип), категорійний – некатегорійний 
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(перевал), одноденний – багатоденний (похід), сезонний – несезонний (період) та ін., або дії, проце-
си: від’їзд – приїзд, відчалювання – причалювання, днювання –ночівля, підйом – спуск тощо. Отже, ча-
стиномовне вираження антонімії в термінології туризму репрезентоване насамперед прикметника-
ми: активний – пасивний (туризм), верхня – нижня (страховка), динамічна – статична (страховка), 
літня – зимова (турбаза) та іменниками, утвореними різними способами: височина – низовина, під-
йом – спуск, сезон – несезон. 

За структурним критерієм антонімічні пари в термінології традиційно поділяють на дві групи: ле-
ксичні (різнокореневі) та словотворчі (однокореневі). За нашими спостереженнями, у терміносистемі 
туризму переважають лексичні антоніми, диференційна семантична ознака яких (протилежність) реа-
лізується шляхом семантичного протиставлення коренів. Наприклад: активний – пасивний (туризм), 
вертикальна – горизонтальна (печера), кормовий – носовий (весляр), позитивне – негативне (са-
льдо туристського балансу), статична – динамічна (страховка). Серед лексичних антонімів можна 
виділити пари, утворені на основі загальновживаних слів (тобто мотивовані загальнолексичними анто-
німами): внутрішня – зовнішня (туристська міграція), денна – нічна (екскурсія), живий – мертвий 
(осип), ріки низовини – ріки височини тощо. 

Антонімічні відношення в терміносистемі туризму проявляються в термінах різних типів: у сема-
нтичній структурі однословів: від’їзд – приїзд, височина – низовина, підйом – спуск, у композитах, коли 
антонімічність одного з компонентів складного терміна спричинює антонімію всього термі-
на: одноденний багатоденний (похід), як видові поняття – складники словосполук: рекреація літня – 
рекреація зимова, страховка верхня –страховка нижня, туризм організований – туризм неорганізо-
ваний тощо. 

Таким чином, результати аналізу антонімічних відношень в українській терміносистемі галузі 
туризму свідчать, що явище антонімії характерне не лише для загальновживаних лексичних одиниць, 
але й для термінологій, зокрема для досліджуваної. 

Попко Є. В. 
Класичний приватний університет  

наук. кер. – к.пед.н., доцент Трофімук К. В.  

ЗАРОДЖЕННЯ ПИСЕМНОСТІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

На сьогодні багато наукових дискусій викликає питання про існування писемності в українських 
землях. Археологічні знахідки засвідчують наявність писемних знаків на глиняному посуді, пряслицях, 
зброї тощо, ще за трипільської доби. Чи це було фонетичне, чи ієрогліфічне письмо - певної відповіді 
дослідження поки що не дали. 

Свою писемність мали племена трипільської, катакомбної культури бронзової доби, зарубине-
цької та черняхівської культур. Стародавні автори свідчать, що це було грецьке або руське письмо. 
Так іранський письменник Марваруді констатує, що у «хозар є також письмо, що походить від русько-
го», і що воно схоже на грецьке. Дослідженнями найдавніших систем письма в Україні займалися Ми-
кола Суслопаров, Валентин Даниленко та ін. Проте ще не встановлений зв‟язок між трипільськими і 
скіфо-сарматськими та ранніми слов‟янськими знаковими системами. 

Те, що пам‟яток стародавньої писемності обмаль, можна пояснити тогочасним способом писання: 
повсякденні записи вірогідно робилися на навощених дерев‟яних дощечках або на бересті - матеріалі, який 
погано зберігається. Проте, знаходять чимало писарських інструментів, так званих стилів. Добре зберегли-
ся графіто, накреслені на свіжій, ще не обпаленій глині. Горщики з написами часто мають вигляд речей 
повсякденного вжитку, простих, ліплених вручну, що свідчить про їхнє місцеве походження. Деякі з цих 
графічних зображень вважають за тавра або тамги (знаки власності) майстрів.  

Чимало дискусій у науковому світі викликала діяльність Кирила і Мефодія, з іменами яких 
пов‟язують створення слов‟янської абетки. Ґрунтовне дослідження абетки, яку умовно названо кири-
лицею, зробив український філолог, відомий також як Митрополит Іларіон. Його праця «Слов‟янське 
письмо перед Костянтином»1 переконливо доводить правдивість оповіді ченця Храбра, який писав, 
що Костянтин (Кирило) знайшов у Херсонесі Таврійському Євангеліє і Псалтир «руськими письменами 
писані». Ця подія датується зимою 860-861 pp. Якщо це вже була сформована писемність, то що ж 
тоді створив Кирило? Це питання не дає спокою вченим ось уже протягом кількох століть.  

Коротку історію досліджень цієї проблеми подає Михайло Брайчевський у праці «Походження 
слов‟янської писемності».Збереглося «Житіє Кирила», написане, як вважають, його братом Мефодієм. 
З нього дізнаємося, що просвітницька місія Кирила полягала насамперед у проповіді християнства 
серед слов‟ян. Це були часи, коли християнство вже відчувало теологічні суперечності між Римом і 
Констянтинополем. 

Якщо поглянути навіть на сучасну українську абетку, то очевидно, що більшість її літер схожі на 
грецькі, але є кілька цілком слов‟янських. Може, це їх додав Кирило до грецької абетки? Але ж у «Жи-
тії» повідомляється про створення ним абсолютно нового алфавіту. Слід зауважити, що поряд з кири-
лицею і одночасно з нею існувала інша абетка, яка відома під назвою глаголиці і мала незвичайний 
характер завитків. Їй вчені не знаходять аналогів. Це дало підставу для тверджень, що глаголиця є 
штучним витвором однієї людини, на відміну від кирилиці, яка має природний органічний характер і 
давніші прототипи. 

Отже, дослідники (Іван Огієнко, Михайло Брайчевський, Олександр Мельничук та інші) вважа-
ють, що Кирило створив саме глаголицю - штучний алфавіт, який проіснував недовго, бо не знайшов 
загального визнання через свою ускладненість. Назва ж «кирилиця» закріпилась за нашою та деякими 
іншими слов‟янськими абетками (напр. болгарською) ще з давніх часів через плутанину, або просто 
для уславлення видатного місіонера. 
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Самбур А. C. 
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СПЕЦИФІКА ТУРИСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Українська туристична термінологія – нове, надзвичайно багате за змістом і своїми виявами со-
ціально-мовне явище, що динамічно розвивається, потребує чіткого найменування нових понять, ґру-

нтовного аналізу й систематизації наявного лексичного фонду, його подальшого впорядкування та 
вдосконалення.  

Матеріалом дослідження слугували понад 300 терміноодиниць, дібрані із загальномовних, галу-

зевих та енциклопедичних словників української мови, періодичних видань, рекламних проспектів, 
мовлення фахівців туристичних підприємств. До аналізу залучено також лексику навчальних посібни-

ків та підручників із туризму.  
Різноманіття функцій мови спеціального призначення зумовлене різноплановістю розв‟язуваних 

завдань. Зокрема, найбільше суміжнонаукових номінацій лексика туризму має з такими терміносисте-

мами, як готельно-ресторанна справа, транспортна сфера, географія, індустрія дозвілля тощо.  
Багато термінів утворюють терміноодиниці, у яких сема співвіднесеності з туристичною галуззю 

є центральною в семантичній структурі. До нього належать терміни: туризм, тур, турист, туристичний 

продукт, внутрішній туризм, міжнародний туризм, віза, безвізовий режим, туристичні оператори, турис-
тичні агенти, екскурсія, туристський маршрут, дестинація, туристсько-екскурсійні послуги тощо.  

Також були виокремлені міжгалузеві терміни на позначення понять найблищих галузей: готель, 
вілла, рецепція, готельна анімація, номер, портьє, покоївка, курорт, санаторний комплекс, аеропорт, 
міжнародне повітряне перевезення, чартер, клімат, заповідник, національний парк та ін. Зону крайньої 

периферії наповнили загальнотехнічні (будова, вага, обстеження, потік, рух, технологічний процес, 
фотоефект, час, швидкість) та загальнонаукові терміни (аналіз, засоби, класифікація, концепція, кри-
терій, методи, розрахунок, система, структура, тенденція, тип, потенціал, причина, форма). Що відда-

ленішою від ядра є периферійна зона, то слабший ступінь уточнення відповідних понять.  
У туризмі багато умовних іншомовних назв словесно-буквеної чи цифрової структури, що забез-

печують зручність міжнародного ділового спілкування фахівців, а саме: назви міжнародних туристич-
них організацій: World Tourism Organization – UNWTO (Всесвітня організація туризму), WATA (Всесвіт-
ня асоціація туристичних агентств), ЕТС (Європейська туристична комісія), ICTA (Міжнародна асоціа-

ція з екскурсійного обслуговування турів) та ін.; назви типів віз: Д (VD) – дипломатична, ділова; Л (VL) 
– рятувальні роботи; О (VO) – студентська; Н (VN) – віза для науковців тощо; назви типів туристичних 

будівель: MB (Main Building) – основна будівля готелю; BGL, BG (Bungalow) – бунгало, будівля, що 
стоїть окремо від основної; назви типів розміщення туристів: SGL (одномісне розміщення), DBL (дво-
місне розміщення); назви типів краєвидів із вікна номера: BV (Beach view) – вид на пляж; OV (Ocean 

view) – вид на океан; MV (Mountain view) – вид на гори тощо; назви типів туристів: А-тип (нім. 
Abentener – пригода) – любитель пригод. 

Таким чином, лексика туризму в українській мові є системою спеціальних назв, що сформувала-

ся на межі терміносистем кількох галузей – готельно-ресторанної, транспортної, географічної, тісно 
пов‟язаних між собою.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  
В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Акулова Л. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.соц.н. Ігрушко А. Ю. 

СИСТЕМА ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ В УКРАЇНІ 

Захист дітей від жорстокості, попередження злочинів проти них є надзвичайно важливим, соціально 
значущим і актуальним завданням, вирішення якого носить міждисциплінарний характер. У діяльність що-
до припинення насильства повинні залучатися працівники правоохоронної системи, органів опіки та піклу-
вання, представники соціальної та педагогічної спільнот, співробітники медичної і психологічної служб. 
Однак, найчастіше зусилля зі створення ефективної системи профілактики та припинення насильства що-
до дітей, надання допомоги жертвам жорстокого поводження розбиваються через перешкоди, з-поміж: 
відомча обмеженість і міжвідомча роз‟єднаність, суб‟єктивізм у виборі недержавних організацій для спів-
праці, відсутність єдиних методичних і системних підходів в організації профілактичної роботи; ігнорування 
профілактичної спрямованості в роботі з дітьми і сім‟єю; відсутність законодавчих норм і правозастосовної 
практики щодо захисту і реабілітації жертв, що посилюється правовою неписемністю і недовірою населен-
ня до правоохоронних органів, низькими матеріальними статками, що не дозволяють звертатися за квалі-
фікованою юридичною допомогою; несформованістю у педагогічних, поліцейських, соціальних, медичних 
працівників навичок спілкування з жертвою, що веде до приховування або замовчування фактів насильст-
ва, особливо за відсутності особистої зацікавленості дорослого в покаранні кривдника і реабілітації пост-
раждалого від домашнього насильства; відсутність ефективно діючої і доцільно організованої реабілітацій-
ної системи.  

Розв‟язати проблему насильства щодо неповнолітніх можна тільки у разі спільної роботи педагогів, 
батьків і всіх дорослих, які так чи інакше причетні до виховання дітей. Метою роботи щодо нівелювання 
наслідків насильства є не заміна або усунення батьків, які не в змозі нести відповідальність за виховання 
своїх дітей, а допомога сім‟ї у відновленні або формуванні здатності до названої діяльності. 

Наша країна, як і більшість країн світу, переживає негативні соціальні процеси, які супроводжуються 
значними кризовими змінами у суспільстві. Насильство є однією з найбільш розповсюджених форм пору-
шення прав людини. Зазвичай, найбільше страждають від насильства жінки, діти та люди похилого віку. 
Найпоширенішим і найбільш складним для протидії є домашнє насильство.  

Домашнє насильство в Україні – причина 100 тисяч днів госпіталізації, 30 тисяч звернень до відділів 
травматології, 40 тисяч викликів лікарів. Водночас, лише 10% постраждалих звертаються за допомогою. 
Адже донині багато хто вважає такі стосунки «нормальними». Розрахунки, проведені Інститутом демогра-
фії і соціальних досліджень на замовлення Фонду народонаселення ООН, говорять про те, що щорічно  
1,1 млн українок стикаються з фізичною та сексуальною агресією в сім‟ї, і більшість з них мовчать.  

07 грудня 2017 р. набув чинності Закон України № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домаш-
ньому насильству». Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому на-
сильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому на-
сильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства. Ці методичні 
рекомендації щодо формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей по-
ведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав лю-
дини адресовані усім фахівцям, які працюють з дітьми та молоддю.  

Вовк А. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.соц.н., професор Зоська Я. В.  

МІСЦЕ Й РОЛЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ  
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 

Освіта є важливим та невід‟ємним компонентом формування та розвитку як окремої особистості, так 
і усього суспільства. Зокрема саме від неї залежить, рівень професіональності фахівців нашої країні та 
якості послуг, що надаються. Вона є тією базою, яка визначає рівень знань та слугує запорукою успішного 
майбутнього кожного спеціаліста, його місця роботи та конкурентноздатності на ринку праці.  

Освіта має відповідати певним характеристикам та певним критеріям, в залежності від інтересів, за-
питів, потреб суспільства й напрямку відповідної діяльності, бо кожна з професій має свої особливості та 
вимоги, і тому, одним з основних завдань освіти є саме підготовка кваліфікованих, професійних фахівців, з 
високим рівнем підготовки, знань та вмінь. Та головним показником рівня кваліфікації будь-якого фахівця є 
його професійна компетентність.  

Бо саме професійна компетентність в сучасному світі дає спеціалісту можливість правильно та якісно ви-
конувати свою діяльність; функції та завдання, які на нього покладені. Вона включає в себе комплекс знань, 
вмінь, навичок, практичного досвіду, що являють собою ряд компетенцій, якостей та професійно важливих пси-
хологічних характеристик, необхідних фахівцю для здійснення ефективної професійної діяльності.  

І важливим місцем, де людина може отримати той багаж знань про свою майбутню професію та по-
чати формувати свої професійні компетентності є заклади вищої освіти. Саме вища освіта є тим чинником, 
що впливає на професійне ставлення особистості як подальшого спеціаліста у певній галузі. 

Заклад вищої освіти – це освітньо-наукова установа, яка реалізує свою діяльність відповідно до за-
кону України «Про вищу освіту», яка надає необхідний рівень освіти та знань; виконує функцію виховання 
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та навчання; відповідає за професійну підготовку осіб відносно до їх вмінь, інтересів, здібностей; що також 
здійснює наукову, інноваційну та методичну діяльність. 

Це поняття дає розуміння про те, що ЗВО повинні бути одним з перших місць знайомства та засво-
єння необхідних знань й характеристик відносно своєї спеціальності, і «Соціальна робота» не є виключен-
ням.  

Підготовка соціальних працівників у закладах вищої освіти пов‟язана з наданням відповідної бази 
теоретичних знань, інформації та уявлень стосовно професії «соціальна робота», з активізацією трудового 
та розвитком професійного потенціалу, з адаптацією до соціальних, психологічних, економічних умов дія-
льності. 

Та одним з основних та сучасних підходів, що використовуються зараз у навчальному процесі є 
компетентнісний підхід. Відповідно до якого, заклади вищої освіти допомагають студентам активізувати їх 
внутрішні та зовнішні характеристики. До яких належать: надання теоретичної бази знань стосовно соціа-
льної роботи, клієнтів та служб соціальної сфери; розвиток особистих та професійних якостей, умінь та 
навичок; мотивації до саморозвитку та зацікавленості у своїй майбутній професії; надання знання щодо 
етичних, нормативно-правових й моральних норм; ознайомлення із законодавчою базою та можливістю на 
практиці спробувати себе в ролі спеціаліста соціальної сфери.  

Так як проблеми з якими стикаються соціальні працівники в своїй діяльності є різними, а інколи на-
віть неочікуваними та важкими, спеціаліст соціальної сфери повинен бути компетентним в своїй діяльності, 
швидко діяти та вміти знаходити привільні шляхи у виниклій ситуації.  

Це говорить про те, що отримання освіти у ЗВО в процесі формування складових професійної ком-
петентності для спеціалістів цього напрямку професії грає дуже велику роль, яка надає можливість студен-
там виходячи зі стін ЗВО бути не тільки професійно підкованим, але й психологічно підготовленим до поча-
тку своєї кар‟єри у сфері соціальної роботи. 

Довгопола Д. В. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – к.соц.н., старший викладач Комарова О. О. 

НЕПРИБУТКОВІ ГРОМАДСЬКІ ТА БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

Актуальність. Відповідно до міжнародних стандартів, в Україні нормативно-правова база сфери 
соціальної роботи законодавчо забезпечує її правовий статус, що резюмуює правові умови системи соціа-
льного захисту, соціальної допомоги та соціальної підтримки населення. Ефективність соціальної роботи 
полягає у швидкому реагуванні на системні порушення прав громадян. Ініціаторами у реформуванні сис-
теми соціального захисту стали масові об‟єднання громади у колективи, які згодом отримали статус органі-
зацій та продемонстрували позитивну динаміку співпраці із органами державної влади й новаторські рі-
шення щодо потреб та інтересів громади. У багатьох країнах співпраця із громадськими та благодійними 
організаціями є пріоритетним напрямком у галузі реформування соціальної сфери.  

Мета. Здійснення аналітичного огляду нового закону про оренду комунального та державного майна 
як елементу правової ентропії в системі сфери соціальної роботи громади.  

Громадські об‟єднання ті інші некомерційні організації , які опікуються інтересами суспільства та ап-
робують зарубіжні практики у своїй діяльності мають сплачувати орендну платну відповідно до закону 
«Про оренду державного і комунального майна» який набере чинності від 01.02.2021 року. Оперуючи еко-
номічними постулатами, закон слугує покращенню фінсової картини держави але повністю ігнорує інтереси 
орендарів, які опікуються громадськми та благодійними організаціями. Правова формула алогічна, оскільки 
непідприємницькі товариства, що безкоштовно працюють на користь інтересів суспільства, повинні спла-
чувати комунальні послуги й оренду за користування державним майном. Поки закон не вступив в силу, 
майно у розпорядженні організацій на безкоштовній основі.  

Благодійна неприбуткова організація «Сонячні діти Криворіжжя», яка опікується людьми із синдро-
мом Дауна, проводить заходи спрямовані на підтримку та соціалізацію особливої категорії населення. Го-
лова організації об‟єднує батьків з метою допомоги та підтримки у вихованні та супроводі дитини із трисо-
мією. Органами місцевого самоврядування було виокремлено будівлю для об‟єднання, на покращення якої 
члени організації приймали участь у конкурсах та вигравали гранти саме на ремонт приміщення, в якому 
заплановано проведення заходів просвітницького спрямування для батьків, психолого-педагогічна допомо-
га дітям, впровадження виховних неформальних заходів. З лютого місяця 2021 року, відповідно до закону 
про оренду, голова має сплачувати близько трьох тисяч гривень за користування державним майном.  

Висновки. Реформування соціальної роботи громадських та благодійних організацій в Україні від-
повідно до міжнародних стандартів, спрямованих на забехпечення правової підтримки громадян, супере-
чить новим законам економічного спрямування. Закон «про оренду державного і комунального майна» пе-
решкоджає повноцінній роботі неприбуткових об‟єднань, уникаючи інтереси соціального спрямування. На 
прикладі благодійної організації «Сонячні діти Криворіжжя» ми розглянули позитивну динаміку діяльності 
об‟єднання та важливість функціонування подібних угрупувань і фінансовий регрес по відношенню до без-
коштовної роботи членів об‟єднання.  
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Корчева О. С. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.соц.н. Ігрушко А. Ю. 

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОСОБАМ ПОХИЛОГО ВІКУ  
В УМОВАХ СТАЦІОНАРНОГО ЗАКЛАДУ  

Зміна соціального статусу людини в старості, викликана насамперед припиненням або обмеженням 
трудової діяльності, змінами ціннісних орієнтирів, самого способу життя і спілкування, виникненням ускла-
днень у соціально-побутовій, психологічної адаптації до нових умов, вимагає необхідності виробітки особ-
ливих підходів, форм і методів соціальної роботи з людьми похилого віку. 

Старіння населення є одним з найбільш важливих демографічних процесів, який призвів до довго-
строкових наслідків у багатьох країнах світу.  

Особи похилого віку зіштовхуються з багатьма проблемами, що лежать у площині соціально-
економічного, побутового, психологічного, медичного, соціального обслуговування. Зміна соціального ста-
тусу літньої людини зв‟язано з різними факторами, у тому числі з виходом на пенсію, утратою близьких 
родичів і друзів у зв‟язку з їхньою смертю, обмеженням можливості спілкування з у самообслуговуванні, 
що, погіршенням, що залишились в живих, трудностями економічного становища. Усе це порушує звичні 
життєві стереотипи, вимагає мобілізації фізичних і психічних резервів. Ступінь пристосування літньої лю-
дини до свого нового соціального статусу визначається значною мірою станом рівня його здоров‟я. Очеви-
дно, що виражене зниження функціонального стану організму літньої людини роблять його положення 
більш залежним від суспільства. 

Також для літніх людей характерною є проблема соціальної ізоляції, страждання від негативної со-
ціально-психологічної якості життєвого шляху, нерозуміння оточуючих через їхні звички та небажання їх 
змінювати. Складність процесу старіння виражається в підсиленні та спеціалізації дії закону гетерохронії, 
який зумовлює збереження та оптимізацію функціонування одних систем та прискорену інволюцію інших. 
Найдовше зберігаються в організмі функції, які тісно пов‟язані з реалізацією основного життєвого процесу в 
його найбільш загальних проявах. Саме в період старіння різноплановість визначає специфіку психічного 
та непсихічного розвитку.  

Окрім того, всі зміни в період старіння носять індивідуальний характер. Визначаючи види сучасної 
соціальної роботи з людьми похилого віку, слід розуміти, що соціальна робота з даною віковою групою 
здійснюється не завжди ефективно та на достатньому рівні через відсутність обґрунтованих стратегій об-
слуговування та обмеження соціально-економічних можливостей держави забезпечити достатніми ресур-
сами цей напрям діяльності.  

В даний час літні люди є найбільш соціально незахищеною категорією суспільства. Геріатричні 
установи є тим середовищем, в якому багато осіб похилого віку живуть довгі роки. Від організації всього 
життя установи, його розташування, планування, обстановки в цілому, від організації дозвілля та 
зайнятості підопічних, соціально-медичної допомоги, ступеня контактів зі зовнішнім світом залежить стан 
фізичного і психологічного здоров‟я літньої людини. Тому дуже важливо вивчити проблеми геріатричних 
установ, знайти шляхи їх вирішення для того, щоб забезпечити літнім людям, що живуть в цих установах, 
гідне соціальне функціонування. 

Сьогодні серед актуальних проблем, які вирішуються в закладах соціального обслуговування – 
геріатричних пансіонатах, особливо відчутними і гострими є ті, що пов‟язані з процесом адаптації людини 
похилого віку до умов нового соціального середовища.  

Майсак І. С. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.соц.н. Ігрушко А. Ю. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ 
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 

Людина похилого віку, яка не може самостійно пересуватися або за станом здоров‟я потребує пос-
тійного догляду, має право на особливу увагу суспільства. Тому в Україні нині функціонують мережі соціа-
льних закладів для такої категорії. Зокрема, це будинки-інтернати, геріатричні пансіонати, територіальні 
центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, а також спеціальні 
житлові будинки для ветеранів війни та праці з комплексом служб соціально-побутового призначення та 
цілодобовим медичним доглядом. Виходячи з наявний проблем людина похилого віку може отримати різні 
види соціальних послуг: соціально-побутові послуги, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні 
послуги, інформаційні послуги та інші. 

Розширення можливостей осіб похилого віку невід‟ємно пов‟язане зі створенням необхідних умов 
для навчання, прояву громадянської активності, саморозвитку особистості, що значно підвищить шанси 
осіб старших вікових груп на продовження активної діяльності в бажаній сфері, а для частини відкриє нові 
можливості для самореалізації. Впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» 
в територіальних центрах соціального обслуговування, реалізує право людини на навчання впродовж 
усього життя. Впровадження такої інновації особливо важливо для вирішення проблем людей старшого 
віку, покращення якості їх життя, збереження та формування їх активної життєвої позиції. Основними за-
вданнями надання послуги є організація та проведення безкоштовного навчання та освітніх заходів для 
людей похилого віку. Університет третього віку дає можливість людині у старості покращити якість життя, 
через вільний доступ до сучасних технологій, формування нових практичних умінь і навичок, засвоєння 
нових, адекватних часу знань. Крім того, Університет третього віку розширює коло спілкування, створює 
можливість активно проводити вільний час, займатися доброчинною діяльністю тощо.  
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Територіальний центр соціального обслуговування як спеціалізована установа по роботі з людьми 
похилого віку, відповідно до покладених на нього завдань державою, стає середовищем в якому реалізу-
ється надання соціально-педагогічної підтримки людям похилого віку, головною педагогічною метою якої, 
на нашу думку, є підготовка людини до старіння, через підтримку нормального фізичного та психічного 
стану та створення умов для повноцінної, активної та якісної життєдіяльності.  

У 2012 році була прийнята Стратегія реформування системи надання соціальних послуг. Вона має 
на меті, з одного боку, створити умови для забезпечення доступності осіб до соціальних послуг та покра-
щення їх якості, а з іншого – підвищити ефективність системи надання соціальних послуг, зокрема, шляхом 
оптимізації діючої мережі установ та закладів. Допомогти літній людині адаптуватись до умов ринкової 
економіки, не залишитись наодинці зі своїми проблемами на схилі літ – основне завдання держави та ор-
ганів виконавчої влади і місцевого самоврядування. 

Меланич О. М. 
Вінницький соціально-економічний інститут «Університету Україна» 
наук. кер. – д.пед.н., професор Давиденко Г. В.  

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

В умовах сучасного розвитку нашої держави, особливої уваги потребує механізм реалізації держав-
ної молодіжної політики. На теперішній час перед Українською державою постає завдання забезпечення 
реалізації молоддю своїх політичних, соціально-економічних та культурно-духовних прав системою гаран-
тій, що сприятиме перетворенню молоді на активного суб‟єкта демократичних процесів [1, с. 230]. Адже 
реалізація державної молодіжної політики є невід‟ємною складовою прогресивного розвитку України. Як 
слушно зазначає С. М. Луценко, Молодіжна політика – комплексне явище, що є результатом практичної, 
науково-теоретичної, ідеологічної та іншої діяльності соціальних інституцій стосовно молоді [2, с. 157] 

Зауважимо, що на національному рівні реалізацію державної молодіжної політики здійснюють такі 
органи державної як, Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні 
органи державної виконавчої влади, спеціалізовані державні установи. Проблематика реалізації державної 
молодіжної політики охоплює усі сфери життєдіяльності молоді, тож до її реалізації долучаються й мініс-
терства, зокрема, Міністерство соціальної політики, Міністерство науки і освіти, Міністерство культури, Мі-
ністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції.  

Також, важливе місце у питаннях реалізації молодіжної політики займають органи місцевого самов-
рядування. Діяльність установ місцевого самоврядування у формуванні системи цінностей молодого поко-
ління знаходить своє вираження у проведенні різного роду заходів, спрямованих на створення позитивного 
ставлення до здорового способу життя, підтримки патріотичної поведінки молоді, активної громадської по-
зиції [3, с. 160-161].  

Безперечно, що забезпечення цього процесу залежить не лише від діяльності держави в особі її ор-
ганів, але й від активності усіх соціальних інститутів. За процес соціального становлення молоді відповіда-
льна не лише держава, але й суспільство, всі його інститути. Наразі, участь громадянського суспільства, у 
роботі з молоддю є надважливим, та найбільш перспективним адже, зауважимо що саме інститути грома-
дянського найбільш динамічно включатися, на ділянках де у зв‟язку з певною бюрократичною складовою 
державного апарату. Тож, саме такі інститути громадянського суспільства, такі як молодіжні об‟єднання, 
молодіжні організації, органи учнівського, студентського самоврядування, можуть забезпечити налаго-
дженню комунікації між органами місцевого самоврядування, органами державної влади та сприяти реалі-
зації молодіжної політики в Україні.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

Мотивація праці, керівництво і взаємодія з людьми – вирішальний фактор успіхів в управлінні підп-
риємством та результативності роботи, і в цьому розумінні вона становить основу трудового потенціалу 
працівника, тобто всієї сукупності властивостей, що впливають на виробничу діяльність. 

Уся діяльність людини обумовлена реально існуючими потребами. Мотивована діяльність – це віль-
на, обумовлена внутрішніми спонуканнями діяльність людини, спрямована на досягнення своїх цілей, реа-
лізацію своїх інтересів. У мотивованій діяльності працівник сам визначає міру своїх дій залежно від внутрі-
шніх спонукань та умов зовнішнього середовища. 

У структуру мотиву праці входять: 

 потреба, яку хоче задовольнити працівник; 

 благо, здатне задовольнити цю потребу; 

 трудова дія, необхідна для одержання блага; 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
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 ціна – витрати матеріального і морального характеру, пов‟язані зі здійсненням трудової дії. 
Сила мотиву праці визначається ступенем актуальності тієї чи іншої потреби для працівника. Особ-

ливістю мотивів праці є їхня спрямованість «на себе» і «на інших». 
В наш час керівник не може ефективно керувати колективом і вирішувати поставлені перед компані-

єю завдання, не використовуючи активно досвід, кваліфікацію, здібності і бажання працювати своїх співро-
бітників. У зв‟язку з цим керівництво організації повинно виконувати дуже важливу функцію - створення 
умов для мотивації працівників і здійснення її на практиці. 

Мотивація – це процес або комплекс методів, за допомогою яких керівник спонукає підлеглих працювати 
для досягнення цілей організації, тим самим задовольняючи особисті бажання і потреби співробітників; це ство-
рення таких умов, що регулюють трудові відносини, в рамках яких у працівника з‟являється потреба самовідда-
но працювати, оскільки це для нього єдиний шлях досягнення свого оптимуму в задоволенні потреб. 

«Суть мотивації полягає в тому, щоб давати людям те, що вони найбільше хочуть отримувати від 
роботи. Чим повніше ви зможете задовольнити їх бажання, тим більше у вас шансів отримати те, що пот-
рібно вам, а саме: продуктивність, якість, обслуговування», – пише Твайла Делл. 

Цілі мотивації полягають в залученні персоналу в організацію, збереження співробітників, стимулю-
ванні продуктивної поведінки, контролі за витратами на робочу силу, надання адміністративних зусиллям 
прозорості і зрозумілості, узгодженості з вимогами законодавства. 

Для кожного виду роботи існує своя оптимальна сила мотивації. Дуже висока мотивація погіршує 
досягнення, пояснюється збільшенням емоційного напруження і хвилювання, які призводять до зниження 
ефективності роботи. Відзростання зусиль збільшується не якість, а лише кількісні показники досягнень.  

Важливо враховувати тимчасову близькість людини до мрії: чим він ближче до мети, тим вище його 
внутрішня мотивація і рівень активності, і не слід посилено стимулювати його до діяльності, тому що може 
виникнути ефект перемотіваціі з подальшим зниженням ефективного виробництва. Чим далі суб‟єкт від 
мети, тим ефективніше буде додаткове стимулювання. 

При будь-яких видах діяльності люди прагнуть підтримувати самоповагу і високу самооцінку. Тому 
важливим мотиваційним чинником є пояснення причин невдачі – атрибуція. Винагорода за здібності, оці-
нювання кожного співробітника виходячи з порівняння його досягнень з досягненнями інших, можливо 
більш здібних працівників, може знижувати самооцінку, самоповагу і впевненість у своїх силах. 

Доцільніше порівнювати результати співробітника з його попередніми успіхами і винагороджувати за 
його реальні зусилля, що дозволили забезпечити успіх. Великі і рідко кому дістаються нагороди зазвичай 
викликають заздрість, невеликі і часті – задоволення. 

Отже, якщо завдання викликало у людини значний інтерес, при цьому супроводжуючих зовнішнім 
підкріпленням (матеріальним, символічним – грамоти, призи, – або словесною винагородою), то після ска-
сування матеріального підкріплення відзначається значне зниження інтересу, а після скасування символіч-
ного і словесного – незначне . 

Важливим мотиваційним чинником є – суб‟єктивна оцінка людини своїх здібностей і компетентності. 
Впевненість у власній компетентності збільшується в процесі успішної діяльності, тобто досвід успішності 
позитивно відбивається на почутті власної компетентності, а отже мотивує подальшу діяльність. 

Таким чином, процес стимулювання трудової діяльності складається із зовнішньої і внутрішньою 
складових, дія яких може носити як позитивний, так і негативний характер стосовно сили і стійкості мотиву. 
Правильний підбір застосовуваних стимулів може значно підвищити ефективність діяльності як усього під-
приємства, так і окремих працівників. 

Проторенко І. П. 
Класичний приватний університет 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ  
ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ 

Наявна в Україні система державних соціально-виховних інститутів зорієнтована на колективні фо-
рми виховання дітей, і в сучасних умовах не може забезпечити випускникам необхідних навичок самостій-
ного життя, професійної орієнтації, здатності адаптуватися в новому, відкритому соціальному середовищі. 
У дитини, яка виховується поза сім‟єю спостерігається порушення у розвитку: відхилення фізичного та пси-
хічного здоров‟я, деформація особистості дитини, розвиток асоціальних установок, кримінальні прояви. 

Запровадження сімейних форм утримання дітей-сиріт ґрунтується на гуманістичних засадах педаго-
гічної науки, психології та соціальної роботи і дозволяє вирішувати таку важливу проблему, як соціалізація 
особистості, позбавленої сімейного оточення та виховання.  

Організація роботи з підтримки функціонування прийомної сім‟ї має ґрунтуватися на засадах непе-
рервності, професійності, міжвідомчої взаємодії та етапності. На початковому етапі функціонування при-
йомної сім‟ї здійснюється початкова підтримка. Вона потрібна для сприяння адаптації сім‟ї і прийомної ди-
тини до нових умов проживання, пошуку ефективних способів взаємодії. Подальша підтримка спрямована 
на розв‟язання проблем розвитку прийомної дитини в різні періоди її становлення чи проблем функціону-
вання сім‟ї, які обмежують її можливості в наданні опіки прийомній дитині. Процес надання підтримки при-
йомним сім‟ям здійснюється шляхом соціального супроводу.  

Учасниками соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу є: представники органів держа-
вної влади; соціальні працівники; прийомні батьки та їхні діти; прийомні діти; біологічні батьки прийомних 
дітей, родичі; залучені спеціалісти; громадські діячі; супервізор. 

Учасники процесу супроводу мають усвідомлювати, що ефективність підтримки прийомних сімей 
залежить від їхньої узгодженої взаємодії. Для цього важливо, щоб принципи взаємодії основних учасників 
були відображені в угоді про влаштування дитини у прийомну сім‟ю.  
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Важливими організаційними заходами з підтримки прийомних сімей та прийомних дітей є: 

 аналіз дотримання державних гарантій прийомним сім‟ям та забезпечення прав прийомних дітей; 

 щорічний огляд функціонування сім‟ї та розвитку прийомної дитини; 

 організація заходів щодо надання благодійної допомоги прийомним сім‟ям; 

 сприяння розвитку груп взаємодопомоги прийомних батьків (групи зустрічей), 

 організація навчання членів прийомних сімей (наприклад, проведення літньої школи для прийо-
мних сімей). 

Одним з головних факторів покращення соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу є 
його планування та збільшення доступності до всіх існуючих дитячих будинків сімейного типу. Так як ство-
рення гарного плану вже є половиною гарно проведеної роботи.  

Соціальний супровід прийомної сім‟ї – це цілеспрямована діяльність соціального працівника (або 
групи фахівців) зі створення необхідних умов для оптимального функціонування прийомної сім‟ї й розвитку 
дитини. 
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Класичний приватний університет 
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КУЛЬТ ОСОБИСТОСТІ У МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Молодіжні громадські організації (в Україні) – об‟єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою 
яких є здійснення і захист своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культу-
рних та інших спільних інтересів. У таких організаціях є люди різних вікових категорій, яким притаманні свої 
особливості. Користуючись переламними моментами у житті членів організації, лідер створює навколо се-
бе культ особистості та користується різноманітними засобами впливу, за для досягнення своїх цілей че-
рез інших. 

Механізм формування культу особистості полягає в тому, що підлеглі починають вихваляти свого нача-
льника перед іншими. Керівник, що не здатний здійснювати управління на тому рівні, за який хвалять його підле-
глі (але є бажання, щоб люди вважали, що він керівник саме такого рівня), у цьому випадку стає залежним від 
своїх підлеглих, які в результаті створення такого культу одержують можливість здійснювати управління (а че-
рез нього й свої мрії й устремління) від імені свого начальника, при цьому не несучи за це відповідальності. От-
же, культ особистості – це інструмент підпорядкування керівника волі інших людей, що стоять нижче керівника 
за ієрархією, це характерна якість «елітарного» суспільства, інструмент управління ним. 

Особливості культу особистості – це фактично зафіксована трансформація переходу лідера у «вож-
дя нації» в якості кінцевого результату. 

Основи культу особистості – лежить у співвідношенні моральності й професіоналізму керівника й пі-
длеглого йому колективу. 

У толпо-»елітарному» суспільстві, коли панує моральність, що затверджує систему взаємин «пан-
раб», у носіїв такої «моральності» існує бажання підкорити собі не тільки того, хто перебуває в ієрархії ни-
жче його по положенню, але й того, хто перебуває вище. 

Аналізуючи поведінку лідера, яка збудувала взаємозв‟язок з членами молодіжних громадських орга-
нізаціях з позиції «Культу особистості» ми бачимо використання усіх видів психологічного впливу на людей.  

Найрозповсюдженим видом впливу є маніпуляція. Поняття маніпуляції використовують у таких зна-
ченнях: 

 як позначення специфічного виду прихованої психологічної взаємодії, цілі якої не оголошуються 
або маскуються під цілі відкритої взаємодії і адресат приймає рішення, заплановане ініціатором впливу. 

 як позначення загального підходу до соціальної взаємодії та управління, що передбачає активне 
використання різноманітних способів прихованого примусу людини (в цьому значенні маніпулювання замі-
няє термін «макіавеллізм» як зразок політичної діяльності, що не цурається будь–яких засобів для досяг-
нення цілей). 

 як позначення певних організаційних форм застосування таємного примусу людини. 

 Знання видив маніпуляції дають змогу людини, будучі членом громадської організації не опиня-
ється під впливом лідера.  

Сізов Л. О. 
Класичний приватний університет 

Катаєв С. Л. 
Класичний приватний університет, 
д.соц.н., професор 

ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

Інститут сім‟ї в Україні зараз переживає період докорінної трансформації – переходу від традиційної 
для українців розширеної родини до характерної для європейських країн нуклеарної сім‟ї. Функціонально-
рольові зміни родини зумовлені тим, що зараз і у найближчі роки на авансцену суспільного життя виходить 
так зване покоління Z (люди, які народилися у період з 1995 по 2010 рр.). Саме вони у 2030 році будуть 
ядерною групою осіб репродуктивного віку. Дослідження ціннісних орієнтацій представників покоління Z на 
підставі аналізу цінностей дозволяє окреслити місце і роль цієї демографічної групи в українському соціумі. 

Домінантними для української молоді залишаються такі базові цінності, як благополуччя близьких, 
матеріальний добробут і здоров‟я. Натомість сім‟я і діти поступаються місцем кар‟єрі та саморозвитку й 
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самореалізації. На цьому акцентується у Щорічній доповіді Президенту України, Верховній Раді України 
про становище молоді, де простежується загальна тенденція зниження цінності сім‟ї в системі життєвих 
цінностей української молоді свідчить про те, що Україна, як і більшість розвинених країн, переживає інсти-
туціональну кризу сім‟ї [2, с. 183]. Ці трансформаційні процеси розглядаються вченими як кризові. Так, В. 
Мікловда та О. Повстин вважають, що зміна ціннісних орієнтацій на шлюб та сім‟ю, стійке переважання 
малодітності, неоднозначне розуміння сімейних ролей та обов‟язків членами подружжя, відсутність орієн-
тацій на здоровий спосіб життя, що підкріплюються важким економічним становищем більшої частини укра-
їнських родин та високою міграційною активністю сприяють поширенню кризових явищ на усе суспільство, 
що загрожує здоровому існуванню нації та повноцінному відтворенню поколінь [1, с. 11]. 

Загалом покоління Z демонструє спрямованість на індивідуалістичну модель цінностей західного 
типу, прагне до ідеалів демократичного ринкового суспільства. Роль українського покоління Z полягає в 
тому, щоб здійснити перехід від традиційного суспільства до сучасного європейського. Якщо брати до ува-
ги ознаки покоління Z, зазначені вище, можна спрогнозувати, що у найближчому десятилітті в Україні бу-
дуть переважати наступні типи родини: 

 розширена сім‟я остаточно поступиться місцем нуклеарній. Родини, у яких разом проживають 
декілька поколінь чи кілька сімей родичів будуть сприйматися як архаїка. Зміниться інститут бабусь і діду-
сів – люди пенсіонного віку будуть менше допомагати дітям і онукам, оскільки почастішають випадки, коли 
різні покоління будуть жити у різних містах і країнах; 

 форми шлюбу урізноманітняться (можливо, за рахунок того, що, враховуючи європейські тенде-
нції, до шлюбу дозволять вступати представникам ЛГБТ-спільноти); 

 громадянський шлюб (тобто юридично не оформлений) буде настільки ж розповсюдженим, як і 
офіційний;  

 за соціальним становищем переважати будуть гетерогенні шлюби. Подружжя будуть часто оби-
рати серед представників інших соціальних груп, а мобільність сприятиме тому, що почастішають міжнаці-
ональні та міжрасові шлюби; 

 патрилокальна та матрилокальна родини поступляться місцем нелокальній. Молодь не буде 
створювати родину до того, поки не обзаведеться власним житлом або не забезпечить можливості оренди. 
Можливо, спостерігатиметься поширення так званого гостьового шлюбу, коли партнери проживають окре-
мо, але періодично ходять один до одного у гості; 

 розподіл ролей у сім‟ї буде переважно партнерським, але автономний буде його потрохи витіс-
няти. З урахуванням політики гендерного паритету ролі чоловіка та жінки зміняться: почастішають випадки, 
коли чоловік буде виховувати дітей і вести господарство, а жінка працювати і заробляти гроші. Зміняться 
стереотипи щодо «жіночих» і «чоловічих» справ; 

 за кількістю дітей найбільш поширеною стане малодітна родина, почастішають випадки свідомо 
бездітних родин (так звані child-free); 

 за структурою найбільш поширеними будуть неповні та зведені родини. Варто окремо зазначити 
роль у цьому процесі міграційної ситуації в Україні. Уже зараз масовими є випадки, коли один або обидва з 
батьків стають трудовими мігрантами, надовго виїжджаючи закордон. Це не сприяє збереженню повних 
родин. 

При розробці соціальної політики необхідно враховувати тенденції зміни ролей і функцій в українсь-
кій родині. Актуальна сімейна політика має бути ефективним інструментом сталого суспільного та економі-
чного розвитку країни. Соціальну політику держави варто формувати з урахуванням трансформаційних 
процесів, які відбуваються з інститутом сім‟ї в Україні.  
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НАПРЯМИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ІЗ ЛЮДЬМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ 
У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ 

Волонтерство – це неоплачувана, свідома, добровільна діяльність на благо інших. Будь-хто, хто сві-
домо і безкорисливо трудиться на благо інших, може називатися волонтером. Волонтер (від лат. 
Voluntaries – воля, бажання; від англійського – voluntary – добровільність доброволець, йти добровільно) – 
це особа, яка за власним бажанням допомагає іншим, добровільно здійснює неприбуткову та вмотивовану 
діяльність, що має суспільно корисний характер. 

Волонтерська діяльність є соціально-психологічним явищем, оскільки її розглядають як систему вза-
ємин між людьми, добровільне надання соціально-психологічної допомоги людині людиною. Роль волон-
терства у соціальній сфері визнана на державному рівні, що знаходить підтвердження в окремих законо-
давчих документах, зокрема у законах України «Про соціальну роботу з сім‟ями, дітьми та молоддю», «Про 
соціальні послуги», в яких добровільна праця волонтерів визнається як необхідна та суспільно корисна. 

Дуже важливою волонтерська робота із людьми, що знаходяться у складних життєвих обставинах. 
Складні життєві обставини – соціальні, економічні, звичаєві, комунікаційні, вікові, медичні, родинні та інші 
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проблеми і виклики, які людина не в змозі подолати самостійно і які спричинюють її соціальну дезадапта-
цію, випадання зі звичних соціальних систем. 

Волонтери можуть працювати, зокрема, при Центрах соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді та 
при різних громадських об‟єднаннях. Волонтерами є: діти середнього шкільного віку, старші школярі, сту-
денти вищих навчальних закладів; громадяни середнього і пенсійного віку; клієнти соціальних служб, які є 
учасниками програм самодопомоги і взаємодопомоги; родичі клієнтів соціальних служб; фахівці, які приді-
ляють вільний від роботи час добровільній допомозі. 

Як приклади напрямів діяльності волонтерів із цією категорією населення можна навести: рух мате-
рів проти наркотиків і СНІДу, підготовка молоді до ролі батьків, психологічна допомога вагітним жінкам, 
соціальний патронаж дітей з інвалідністю, профілактика наркоманії, допомога безпритульним дітям, дітям-
сиротам із кризових сімей, учням шкіл-інтернатів. 

Аналіз матеріалів обласних ЦСССДМ дозволив виявити основні напрями роботи добровільних пра-
цівників: 

1. Соціально-реабілітаційна робота, попередження та подолання негативних явищ у молодіжному 
середовищі: робота з молоддю, схильної до асоціальної поведінки; профілактика хвороб, що передаються 
статевим шляхом та ВІЛ / СНІДу; підтримка дітей та підлітків, що постраждали від психологічного, фізично-
го, сексуального, економічного насильства. 

2. Соціальна опіка і захист найменш захищених категорій дітей та молоді: підтримка та сприяння ро-
звитку творчих здібностей молодих людей з інвалідністю; соціальна допомога молодим сім‟ям; соціальна 
робота з дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; соціальна підтримка військо-
возобов‟язаної молоді, безробітної молоді, сприяння в працевлаштуванні. 

Усі вищезазначені типи волонтерів поєднані одними спільними потребами, а саме: важливість са-
мореалізації, передача життєвого досвіду, набуття нових знань, причетність до важливої суспільної праці, 
уникнення самотності, отримання задоволення від роботи, відчуття потрібності соціуму та ін. 

Відсутність функціонування деяких типів волонтерської діяльності в Україні є свідченням недостат-
ньо налагодженої системи соціальної роботи, яка повинна постійно оновлюватись інноваційними методами 
надання послуг різним соціальним групам людей, які опинились у складних життєвих обставинах. 

Фігель І. Ф. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.соц.н. Ігрушко А. Ю. 

ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖВІДОМЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ  
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВІВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

Насильство в сім‟ї є актуальною проблемою сьогодення. На жаль, необхідно констатувати, що сім‟я 
як осередок суспільства, без підтримки держави та її інституцій, не завжди спроможна виконувати свої го-
ловні функції, зокрема щодо забезпечення належного добробуту та виховання дітей.  

Слід відзначити, що в Україні з часу прийняття законодавчих актів, які регулюють відносини в сімей-
ному середовищі, завдяки зусиллям органів державної та місцевої влади, ряду громадських організацій 
ужито заходів, які посприяли суттєвим змінам у ставленні суспільства до проблеми домашнього насильст-
ва, становленню системи реабілітації осіб, які від нього постраждали, посиленню захисту дітей від насиль-
ства у сім‟ї . Діяльність щодо попередження насильства в сім‟ї регламентується Конституцією України, За-
конами України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про охорону дитинства», «Про 
соціальну роботу з сім‟ями, дітьми та молоддю», Сімейним кодексом України, Наказом Міністерства соціа-
льної політики України «Про затвердження Типової програми для кривдників» від 01.10.2018 № 1434 та 
іншими міжнародними та державними законодавчими та нормативними актами. 

Слід зауважити, що акт домашнього насильства, зазвичай, включає в себе різноманітні комбінації 
грубої фізичної та сексуальної поведінки разом із формами психологічних та економічних зловживань. На-
сильство в сім‟ї може розглядатися за кількома векторами: подружжя (чоловік – дружина), батьки – непов-
нолітні діти, дорослі діти – батьки, насильство між дітьми, член сім‟ї – інші родичі, насильство проти хво-
рих, немічних членів сім‟ї, членів сім‟ї з інвалідністю. 

Згідно із статтею 6 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» здійс-
нення заходів із попередження насильства в сім‟ї в межах наданих їм повноважень покладається на:  

1) спеціально уповноважені органи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 
2) інші органи та установи, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству; 
3) загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб. 
До інших органів та установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству, належать: служби у справах дітей; уповноважені підрозділи органів 
Національної поліції України; органи управління освітою, навчальні заклади, установи та організації систе-
ми освіти; органи охорони здоров‟я, установи та заклади охорони здоров‟я; центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги; суди; прокуратура; уповноважені органи з питань пробації. 

У здійсненні заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема виявленні фактів 
домашнього насильства, наданні допомоги та захисту постраждалим особам, можуть брати участь підприємст-
ва, установи та організації незалежно від форми власності, громадські об‟єднання та іноземні неурядові органі-
зації, фізичні особи-підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб‟єктів, що надають соціальні послуги, а 
також фізичні особи, які надають соціальні послуги, у тому числі послуги патронату над дітьми. 

Від налагодження тісної міжвідомчої взаємодії та партнерства між усіма суб‟єктами здійснення захо-
дів із попередження насильства в сім‟ї, включаючи і неурядові громадські організації, значною мірою зале-
жить ефективність протидії насильству в сім‟ї.   
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Артеменко О. О. 
Класичний приватний університет  

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЖІНОК-КЕРІВНИКІВ 

Поняття соціального інтелекту вперше було введено в психологічну теорію і обґрунтовано амери-
канським психологом Е. Торндайком ще в 1920 р. У публікаціях ученого цей феномен визначається як за-
гальна здатність розуміти інших людей і, на основі цього, винятково суб‟єктивного розуміння, діяти розмір-
ковано та мудро, адекватно щодо оточуючих. При цьому Е. Торндайк наголошує на значущості далекогля-
дності в міжособистісних стосунках суб‟єкта з іншими, що дозволяє людині з високим рівнем соціального 
інтелекту досить добре уживатися з іншими людьми. 

Соціальний інтелект забезпечує переробку інформації, необхідної для прогнозування результатів 
діяльності. З одного боку, людина, отримуючи інформацію про характер діяльності інших людей, усвідом-
лює її і відбувається підпорядкування їй виконуваних розумових операцій. А з іншого боку, у процесі пере-
робки інформації відбувається формування суджень про значення того, що відбувається. 

На думку Дж. Гілфорда, соціальний інтелект є здатністю людини до пізнання поведінки інших людей. 
При цьому вчений пропонує шестифакторну модель соціального інтелекту. Це такі фактори, як:  

1) пізнання елементів поведінки інших людей як здатність виділяти, видокремлювати із загального 
контексту вербальну або невербальну експресію поведінки; 

2) пізнання різних аспектів поведінки індивіда як здатність розпізнавати загальні властивості, деталі 
та характеристики в загальному потоці або експресивної, або ситуативної поведінкової інформації;  

3) пізнання взаємостосунків у поведінці суб‟єктів діалогічної взаємодії як загальна здатність розуміти 
і встановлювати зв‟язки між елементами інформації, які містять особистісні смисли про поведінку людей; 

4) пізнання загальних властивостей поведінки суб‟єктів діалогічної взаємодії як здатність розуміти 
логіку розвитку цілісних ситуацій взаємодії людей між собою, розуміти глибокий сенс їхньої поведінки в цих 

ситуаціях;  
5) пізнання перетворень поведінки як здатність розуміти зміну значень вербальної та невербальної 

поведінки людей в різних ситуативних контекстах;  

6) пізнання результатів поведінки як здатність передбачати їхні наслідки на основі тієї інформації, 
яку має суб‟єкт . 

В даний час прийнято вважати, що основною заслугою Дж. Гілфорда є не стільки сама ця модель інтеле-
кту, скільки виділення двох типів мислення - дивергентного і конвергентного. Перша пов‟язана зі здатністю по-
родження безлічі оригінальних рішень на основі однозначних даних і є показником «творчого начала». Друге 

спрямоване на пошук «єдино вірного» рішення і виступає індикатором логічного, раціонального мислення. 

Басок М. Ю. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.психол.н., доцент Ковтун Р. А.  

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ САМООЦІНКИ  

У ПІДЛІТКІВ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 

Самооцінка – оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. 
Традиційно виділяють три основних параметри самооцінки: адекватність, висота, стійкість. 

Підлітковий вік – перехід від дитинства до дорослого життя. Розвиток особистості підлітка характе-
ризується такими психологічними особливостями, а саме появою «почуття дорослості», прагненням визна-
вати свою дорослість; підвищується чутливість до засвоєння норм, цінностей, способів поведінки; посилю-
ється прагнення бути самостійним; розвиваються специфічні особливості самосвідомості, що проявляється 
в самооцінці, інтенсивно формується спрямованість, інтереси. 

Це дуже важливий етап в житті кожної людини, а коли на цей час припадають такі важкі випробу-
вання, як хвороба, котра має соціально-несприятливий статус, то формування адекватної самооцінки для 
цих дітей набуває ще більшого значення. 

У цьому віці формується світогляд, відбувається переосмислення цінностей, ідеалів, життєвих перс-
пектив.  

Для цього періоду характерне становлення свідомості і самосвідомості особистості, а поведінка лю-
дини регулюється його самооцінкою, яка являє собою центральне утворення особистості. 

Судження молодих людей визначаються сукупністю різних видів оцінок оточуючих, результатами ді-
яльності і спрямовані на пошук своєї значущості для інших і для самого себе. А на формування самосвідо-
мості дитини впливають такі параметри, як соціальний статус сім‟ї, розміри сім‟ї, старшинство серед дітей, 
відсутність одного з батьків та відносини між батьками. 

Бурхливі процеси фізичного, статевого, психічного розвитку, різке погіршення поведінки у зв‟язку з праг-
ненням вийти з-під опіки дорослих зумовлюють підвищений ризик розвитку туберкульозу і його несприятливий 
перебіг. Якщо взяти до уваги що будь-яка хвороба має несприятливий вплив на психоемоційний стан людини, а 
коли мова йде про соціально несприятливу хворобу, то цей вплив несе більш руйнівні наслідки.  

Для дітей з туберкульозною інтоксикацією характерні емоційна напруженість і нестабільність, не-
стійкість настрою, переважання негативних емоцій, дратівливість, тривожність, схильність уникати нового 
досвіду. У дітей, хворих на туберкульоз, більш виражені невпевненість в собі, труднощів у встановленні 
відносин з однолітками, адже реакція оточуючих на встановлений діагноз за часту має негативний харак-
тер та може зроби ізгоєм. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ДО УМОВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ  

В останні роки нестабільність економічної ситуації, триваючі на території країни бойові дії, пермане-
нтність кризового стану майже в усіх сферах життя держави і суспільства, зумовлюють стрімке зростання 
злочинності, що є гострою соціальною проблемою. 

Прийнятий Верховною Радою України новий Кримінально-виконавчий кодекс України не тільки за-
кріпив концептуальні основи правового регулювання виконання кримінальних покарань, а й суттєво оновив 
і удосконалив кримінально-виконавче законодавство, відкрив широкі можливості пошуків нових досліджень 
у цій галузі. 

Реформування пенітенціарної системи та зміни у кримінально-виконавчому законодавстві щодо мі-
жнародних стандартів поводження із засудженими поставили перед Україною завдання створити таку сис-
тему виконання і відбування кримінальних покарань засудженими до позбавлення волі, яка б могла визна-
чити пріоритетні умови та засоби для адаптації і запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так 
й іншими особами. 

В умовах євроінтеграції правила існування пенітенціарної системи мають удосконалюватися не ли-
ше на рівні законодавства, а й на рівні системи адаптації , відновлення соціально-психологічних стосунків, 
гармонійної взаємодії зі спільнотою. Для цього активізують різні напрями соціально-психологічної діяльно-
сті. 

Дотримання прав та гідних умов існування будь-якого члена суспільства - одна із провідних умов су-
часного суспільного розвитку за гуманістичними принципами. Це безумовно стосується й осіб, які відбува-
ють покарання у закладах пенітенціарної системи. 

Але в умовах гуманізації суспільства, наближення до європейського простору, психологічно-
соціальний аспект адаптації набуває особливої актуальності, оскільки передбачає пошук нових форм ме-
тодів цього процесу.  

Головними передумовами успішної адаптації- є готовність і добра воля самих засуджених . 
Цілі адаптації та виправного впливу на засуджених полягають у тому, щоб зберегти їх здоров‟я та гі-

дність та сприяти формуванню у них почуття відповідальності та виробленню навичок, які допоможуть реі-
нтегруватися у суспільство, допоможуть виконувати вимоги законності та задовольняти свої життєві потре-
би власними силами після звільнення. 

Так, основними формами і методами соціально-психологічної виховної роботи із засудженими до 
позбавлення волі законодавство називає моральне, правове, трудове, естетичне, фізичне, санітарно-
гігієнічне та інше виховання засуджених, що сприяє становленню їх на життєву позицію, яка відповідає 
правовим нормам і вимогам суспільно корисної діяльності (ст. 124 КВК України).  

Адаптація засудженого буде відбуватись успішніше, якщо буде вдало знятий його внутрішній опір 
новим вимогам і направлена його активність на досягнення соціально значущих цілей. Система відносин і 
зв‟язків, які виникають у середовищі засуджених, а також характер взаємовідносин співробітників із засу-
дженими, створює соціально-психологічний клімат, який може сприяти позитивній адаптації засуджених 
або перешкоджати їй  

Основним засобом соціальної адаптації є прийняття норм і цінностей нового соціального середови-
ща відносно сталих тут форм соціальної взаємодії (формальних та неформальних зв‟язків, стилю керівни-
цтва), а також окремих форм предметної діяльності [5].  

Успішність соціальної адаптації залежить від характеристик середовища та індивіда. Спосіб здійс-
нення адаптивної діяльності ґрунтується на природних силах людини, її біологічних, анатомічних та інших 
особливостях, на стані організму в цілому [3].  

Ізоляція людини від зовнішнього світу, фізичне й психічне виснаження, сильний тиск із боку лідерів 
колективу засуджених, порушення звичного стилю життя, негативна оцінка інших, відмінних від запропоно-
ваних колективом норм і способів поведінки, можуть кардинально змінити свідомість осіб, які перебувають 
в установах виконання покарань, спотворити дійсність, внести зміни в сприйняття та розуміння свого влас-
ного «Я» та навколишнього світу таким чином, що це згодом призведе до зниження гнучкості в соціальній 
взаємодії й стане однією з особливих ознак соціальної дезадаптації [3]. 

Наукові дослідження у контексті цієї теми вітчизняній психології здійснювали О. І. Папкін, 
В. Ф. Пирожков, В. І. Поздняков та ін., які зазначили, що первинний період адаптації у виправній установі 
для засуджених є найбільш складним. 

 Виправні установи докорінно змінюють звичний уклад життя людини, а до того ж, відривають інди-
віда від рідних і близьких, прирікаючи на роки ізольованого існування .Отже, соціально-психологічну адап-
тацію можна визначити як процес взаємодії особистості та соціального середовища, під час якого відбува-
ється активне пристосування психіки особистості до умов фізичного та соціального середовища. 

Соціально-психологічна адаптація осіб, засуджених до позбавлення волі, має певну специфіку, оскі-
льки важливу роль відіграє ізоляція особистості від суспільства. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Під «емоційним вигоранням» розуміють специфічний синдром, який розвивається у людини в про-
цесі його професійної діяльності та виражається в стані емоційного та фізичного виснаження, відчуженні 
від людей, з якими людина взаємодіє, а також в відсутності професійних планів та зламаних надіях.  

Психологічна корекція – це діяльність, направлена на виправлення особливостей психологічного 
розвитку, не відповідних оптимальній моделі, за допомогою спеціальних засобів психологічної дії. 

Розвиток даного синдрому характерний в першу чергу для професій, де домінує надання допомоги лю-
дям (медичні працівники, вчителі, психологи, соціальні працівники, рятувальники, працівники правоохоронних 
органів, пожежники). «Вигорання» – частково функціональний стереотип, оскільки дозволяє людині дозувати і 
економно витрачати енергетичні ресурси. У той же час можуть виникати і дисфункціональні наслідки, коли «ви-
горання» негативно позначається на виконання професійної діяльності і стосунків з партнерами. 

Основним методом боротьби з емоційним вигоранням на професійному рівні є психологічна корек-
ція. Психологічна корекція – це метод комплексного психологічного впливу на цілі, мотиви і структуру по-
ведінки клієнта, а також розвиток його деяких психічних функцій: пам‟яті, уваги, мислення. Основною зада-
чею є навчання і тренінг нових навичок поведінки, спілкування, згадування та ін. 

Для аналізу організаційних та особистісних факторів, що сприяють емоційному «вигоранню» праців-
ників було використано методику діагностики рівня емоційного «вигорання» В. Бойко. Ця методика була 
обрана, оскільки на розвиток синдрому емоційного вигорання досить сильно впливають саме з особистісні 
характеристики фахівця. 

Методика дозволяє виділити наступні 3 фази розвитку стресу: «напруження», «резистенція», «ви-
снаження». 

Для кожної з вказаних фаз визначені провідні симптоми «вигорання», розроблена методика кількіс-
ного визначення ступеню їх вираженості. 

Аналізуючи результати опитування, необхідно мати на увазі, що рівень розвитку симптому до 9 ба-
лів означає не складеність симптому, рівень розвитку симптому відображається при значеннях 10 балів – 
15 балів, при значенні від 15 до 20 балів симптом знаходиться на рівні «симптом, що склався»; вище 20 
балів – симптоми з такими показниками належать до домінуючих у фазі або у всьому синдромі емоційного 
вигорання. 

Робочими гіпотезами виступають наступні ствердження. 
1. До симптомів емоційного вигорання більш схильні жінки, а ніж чоловіки. 
2. До симптомів емоційного вигорання більш схильні працівники нижчого рівня діяльності банківсь-

ких працівників. 
3. Найменш схильні до симптомів емоційного вигорання чоловіки, що належать до банківських пра-

цівників вищого рівня. 
Таким чином, можна зробити наступні висновки: 
– до відчуття психотравмуючих обставин схильні жінки та працівники нижчого рівня діяльності бан-

ківських працівників; 
– «загнаними у клітку» відчувають себе чоловіки та працівники середнього рівня діяльності банківсь-

ких працівників; 
– найменш відчувають на собі дію симптомів фази напруження на робочому місці працівники вищого 

рівня діяльності банківських працівників та чоловіки. 

Гречухіна І. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.психол.н., доцент Ковтун Р. А. 

ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 

Однією з актуальних проблем сучасної психологічної науки є проблема ціннісних орієнтацій молоді. 
Ця тема достатньо складна, включає дослідження ряду аспектів, а саме: вікові психологічні особливості 
молоді, соціологічні проблеми освіти і виховання, вплив колективу, сім‟ї та інше. 

Кожне суспільство має унікальну ціннісно-орієнтаційну структуру, в якій відбивається самобутність 
даної культури. Оскільки набір цінностей, які засвоює індивід у процесі соціалізації йому «транслює» саме 
суспільство, дослідження системи ціннісних орієнтацій особистості представляється особливо актуальною 
проблемою в ситуації серйозних соціальних змін, коли відзначається деяка «розмитість» суспільної цінніс-
ної структури. 

Кожній людині властиві різноманітні принципи, життєві смисли й ідеали, стереотипи, погляди, цінно-
сті. В сучасному суспільстві основними загальнолюдськими цінностями є сім‟я, здоров‟я, освіта, робота. 
Загальнолюдські цінності тісно пов‟язані з особистими цінностями людини, які можна умовно розділити на 
матеріальні й духовні (моральні). Реалізація всіх цих цінностей необхідна для самоствердження, визнання 
особистості. Кожна людина віддає перевагу тим або іншим цінностям. Дуже важливий момент формування 
власної шкали цінностей у підлітковому віці – в період поступового входження в доросле життя.  
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Ціннісно-смисловий контекст формування різноманітних рівнів самореалізації людини проаналізо-
вано Е. Галажинським. Науковець доводить, що термінальні цінності обумовлюють спрямованість саморе-
алізації, вони безпосередньо впливають як на вибір життєвих сфер для самореалізації, так і на уявлення 
людини про власні можливості. 

Поняття «цінність» стало предметом значних теоретичних досліджень в 60-70-ті роки у філософії, 
психології, соціології, педагогіки, естетики та ін.  

Класифікація цінностей є різноманітною в залежності від того, які види потреб вони задовольняти-
муть, яку роль виконуватимуть, у якій сфері застосовуватимуться.  

Так, за об‟єктом засвоєння цінності поділяють на: матеріальні, морально-духовні; за метою засвоєн-
ня – егоїстичні, альтруїстичні; за рівнем узагальненості – конкретні, абстрактні; за способом вияву – ситуа-
тивні, стійкі; за роллю в діяльності людини – термінальні, інструментальні та ін. 

Дуже багато чого в психічній активності людини займає не раціональні і продумані види діяльності, 
це несвідомі автоматизовані форми поведінки, звані стереотипами. Можуть бути поведінкові стереотипи, 
коли людина робить стереотипні дії і вчинки абсолютно несвідомо, на автоматі, не замислюючись про те, 
що він робить. 

Стереотипи та життєві цінності – невід‟ємний елемент повсякденної свідомості.  
Можуть бути комунікативні стереотипи, коли людина спілкується в стандартних ситуаціях за допомо-

ги сталих і звичних шаблонів, не замислюючись – що треба сказати і як відповісти, а робить це за допомо-
гою звичних фраз і словесних кліше. 

Стереотипи можуть формуватися на різних рівнях: на теоретичному (наприклад, в доктринах) і в 
практиці пропаганди і психологічної війни (засобами масової інформації). Впровадження їх у свідомість 
людини в суспільстві йде з дитинства. У цьому беруть участь школа, сім‟я, релігія, але найбільш інтенсивно 
такий вплив здійснюється пресою, радіо та телебаченням. 

Таким чином, проблема цінностей та ціннісних орієнтацій особистості 
посідає чільне місце в сучасній системі наукового знання, оскільки феномен ціннісних орієнтацій є 

таким, що знаходиться на перетині соціологічних і психологічних наук. 

Гулевська О. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.психол.н., доцент Ковтун Р. А. 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФОРМІЗМУ ТА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

Розвиток концепції конформізму припадає на кінець XIX – першу половину XX століття, тобто на час 
соціальних потрясінь, війни, революційних криз, негативного соціального тиску на особистість, її вимуше-
ного пристосування до навколишньої дійсності. У цих умовах, виступаючи на захист індивідуальності, фі-
лософія оцінює конформізм як некритичне, пасивне підпорядкування тиску навколишнього середовища. 
Базисним в поясненні сутності конформізму стає питання про його аксіологічне значення. 

Взаємодія особистості і соціального цілого, екзистенція і «буття-в-світі», справжнє і несправжнє бут-
тя, соціалізація людини і оригінальність, можливість вибору власного буття і «посередність» – основні теми 
екзистенціалізму. Одним з перших соціальних філософів, які включили в науковий обіг термін «конфор-
мізм», причому, в однозначно негативному аксіологічному значенні, був Н. А. Бердяєв . 

Конформізм як феномен соціального буття і об‟єктивні причини, що його породжують, були предме-
том дослідження Е. Фромма, Г. Маркузе.  

Як феномен великих соціальних груп конформізм розглядали такі вчені, як Д. В. Ольшанський, 
С. Московічі, Ж. Бодрійяр. Конформізм в дослідженнях минулого століття розглядався як явище буржуаз-
ного суспільства, яке суперечить справжньому колективізму . 

Активний розвиток засобів масової комунікації у ХХ столітті став невід‟ємною умовою і характеристи-
кою переходу до інформаційного суспільства. Інтернет – новітній засіб комунікації між джерелами інформації, 
що формує віртуальну реальність. В умовах активізації інформаційних потоків віртуальний простір за своїм 
впливом стає рівнозначним об‟єктивній реальності. Елементами, що структурують та впорядковують віртуа-
льний простір і водночас виступають комунікаційними каналами, які насичують віртуальний простір змістом, є 
Інтернет-сайти. Їх першочергове завдання – представляти в інформаційному просторі суб‟єкти й об‟єкти, що 
функціонують у різних сферах життєдіяльності суспільства: політиці, економіці, освіті.  

Проблема «віртуальності» – міждисциплінарна проблема, тому сучасні форми віртуального буття 
можуть і повинні вивчатися найрізноманітнішими науками. 

У наш час приблизно 69% аудиторії українського Інтернету складають особи власне молодого віку 
(від 17 до 29 років).  

Розхитаність соціальних норм, розмаїття засобів комунікації і видів діяльності, опосередкованої Ін-
тернетом, роблять Інтернет-середовище важливим об‟єктом для вивчення детермінант комунікації й пове-
дінки в так званому «невизначеному середовищі» . 

Очевидно, що інтернет-середовище – це не тільки і не стільки взаємопов‟язані комп‟ютери і 
комп‟ютерні мережі, скільки взаємопов‟язані і активно діють у цьому середовищі люди разом з продуктами 
їх активності – повідомленнями, веб-сторінками, записами (текстовими, звуковими, образотворчими, муль-
тимодальні і іншими), каталогами та архівами записів, навігаційними маршрутами, комп‟ютерними вірусами 
і тому подібним. Як така, середа Інтернету представляє чималий інтерес для всіх фахівців, професійно 
вивчають людину і різноманітні види його активності. 

Слід зауважити, що психологи значно поступаються представникам інших гуманітарних спеціально-
стей в обсязі дослідницької активності в цій області. Лише в 1998-1999 роках з‟явилися перші монографії, 
як глобального характеру, так і по окремим аспектам психологічних досліджень в Інтернеті (наприклад, Д. 
Грінфілд, 1999; А. Янг, 1998 та інші).  
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Єфімова Т. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.політ.н., професор Білоусов С. А.  

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ У СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 

До середини 80-х років минулого століття існувала єдина програма навчання й виховання дошкіль-
ників у державній дошкільній установі, що ставила перед працівниками завдання ознайомлення дітей з 
художньою літературою, потім конкретизувала його щодо певної вікової групи й пропонувала список творів 
для читання й заучування напам‟ять.  

Зміст програми протягом тривалого часу не змінювався. Програма влаштовувала всіх не тільки то-
му, що дійсно була продумана з погляду принципів формування кола дитячого читання, відповідала ідео-
логії того часу, але ще й тому, що дитяча література, книговидання того періоду не надавали можливості 
вибору.  

Коло читання дошкільника майже точно відповідало тому, що видавалося, а видавничі плани – тому, 
що створювалося, в першу чергу, офіційно визнаними авторами.  

Як правило, було більше перевидань (А. Барто, С. Маршак, М. Носов, В. Осєєва, К. Чуковський, а 
також С. Михалков та ін.), ніж видань книг нових авторів.  

Але було б несправедливим не зазначити, що саме у другій половині XX століття коло читання до-
шкільників поповнилося іменами В. Берестова, В. Драгунського, Б. Заходера, І. Токмакової та інших пись-
менників і поетів, що стали нині класиками дитячої літератури.  

Проблема залучення дошкільників до сучасної дитячої літератури як чинника розвитку мовлення ди-
тини не просто актуальна. Вона вимагає першочергової уваги й осмислення, адже дитяча література, чи-
тання як процес відіграє не останню роль у формуванні мовлення людини, у створенні системи цінностей, 
які властиві особистості й у майбутньому декларуються нею.  

Останнім часом створено велику кількість програм для дошкільних установ.  
У кожній з них є розділ «Художня література», де, як правило, визначено мету й завдання дитячого 

читання, подано перелік творів для читання. Вони мало чим відрізняються від тих, які визначалися в 70-ті 
роки минулого століття. Найчастіше ці розділи створюються людьми, що мають педагогічну або психологі-
чну освіту. Вона вважається достатньою для розробки розділу, в основу якого покладено фольклор, літе-
ратуру, дитяче читання, які є мистецтвом та мають власну історію розвитку, свою специфіку, свої способи 
впливу на людину.  

З 2009 року здійснюється поетапне впровадження Програми «Я у Світі» в навчально-виховний про-
цес дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності. 

«Я у Світі» є першою державною програмою нового типу, в якій відображено вимоги до оновленого 
змісту освіти дитини від народження до шести (семи) років життя, зокрема до його інваріантної частини, 
уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини раннього та дошкільного віку. Базова 
програма є програмою розвитку дитини-дошкільника і реалізує особистісно орієнтовану модель дошкільної 
освіти, заявлену Базовим компонентом.  

З усього цього слід зробити висновок, що вплив сучасної дитячої літератури на психологічний стан 
дитини та її мовлення у великій мірі залежить від грамотного підбору книжок батьками та педагогами. 

Зарицька В. В. 
Класичний приватний університет 
д.психол.н., професор 

САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЕМОЦІЙ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОСТІ  
ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ 

Актуальність проблеми саморегуляції емоцій як важливої складової емоційного інтелекту сучасного 
фахівця обумовлена необхідністю наявності у особистості здатності регулювати власні емоції, щоб адеква-
тно реагувати на різні життєві ситуації, бо неадекватна реакція провокує деструктивні дії оточуючих і сама 
людина не здатна діяти у відповідності з загальнолюдськими та правовими нормами поведінки в даному 
соціумі. 

Аналіз саморегуляції емоцій як психологічного феномену вивчається і досліджується багатьма вче-
ними як важливий компонент емоційного інтелекту та важливої складової професіоналізму соціальних 
працівників і розглядається ними як внутрішній діалог між емоціями і розумом, який спонукає до прояву 
емоцій у тій мірі, у якій потрібна в конкретній ситуації. 

Саморегуляцією емоцій визначається певна поведінка людини, яка включає три процеси:  

 процес самоспостереження;  

 самооцінка;  

 самовідповідь. 
Саморегуляції емоцій сприяє самоконтроль, і, як наслідок, проявляється у поведінці фахівця.  
Рівень саморегуляції є найважливішим індикатором емоційної стійкості. Під емоційною стійкістю ро-

зуміється позитивна психологічна якість людини, яка виражається в тому, що емоція у відповідальні моме-
нти досягає оптимального ступеню інтенсивності, спрямованої для розв‟язання поставлених завдань. 

Таку якість називають самоефективністю і її можна досягати чотирма шляхами або їх комбінаціями: 
здатністю вибудовувати поведінку відповідно до ситуації; використовувати опосередкований досвід; засто-
совувати вербальне переконання; вибирати оптимальний варіант прояву емоцій. 

Самоефективність це когнітивний механізм, який лежить в основі саморегуляції різних емоційних 
станів. 
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Багато дослідників пропонують конкретні шляхи напрацювання досвіду саморегуляцій емоцій (вико-
нання вправ, спеціальних тренінгів, ігрових методів та ін.), який забезпечує не тільки емоційний комфорт, а 
й сприяє збереженню здоров‟я. 

Рівень здатності до саморегуляції емоцій можна вимірювати і для цього існують науково обґрунто-
вані методики. Таку здатність у людини можна розвивати і для цього вченими і практичними психологами 
розроблені спеціальні механізми, шляхи та методи. 

Ковальчук Р. І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.психол.н., доцент Ковтун Р. А.  

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ З ВАДАМИ СЛУХУ 

Проблемою вад слуху у дітей підліткового віку займаються багато фахівців: лікарі, педагоги-
дефектологи, психологи, соціальні працівники. Однак, незважаючи на значну кількість наукових робіт, при-
свячених цій проблемі, як і раніше недостатньо розкриті її психологічні аспекти, не розкрита роль психоло-
га в наданні психологічної допомоги підлітку з вадами слуху.  

Робота психолога з підлітками, що мають вади слуху, належить до спеціальної психологічної допо-
моги, оскільки така діяльність не вкладається у рамки стандартних психолого-педагогічних технологій.  

Одним з основних елементів у системі психологічної допомоги підліткам з вадами слуху є психологі-
чний супровід. 

Проблема психологічного супроводу підлітків з вадами слуху обумовлена відсутністю чітко розроб-
лених диференційованих методів і напрямів психологічної допомоги та неадекватний підбір психотехнічних 
прийомів, що можуть негативно відбитися на подальшому психічному розвитку підлітка з вадами слуху, 
створити суттєві труднощі в роботі з ним педагогів та батьків.  

За останні роки розроблені нові теоретичні та методологічні підходи до організації та утримання 
спеціалізованої психологічної допомоги.  

У галузі спеціальної психології велися і ведуться розробки методичних засобів і способів організації 
діяльності психолога.  

Деякі аспекти даної проблеми представлені в роботах М. Ільїної, О. Лебедєвої, І. Мамайчук, 
В. Нікішиної, Р. Овчарової, М. Семаго, Н. Семаго, У. Ульєнкової та інших. 

Проблема психологічного супроводу, його різноманітні теоретичні та методичні аспекти розглядали-
ся в роботах сучасних учених М. Бардієра, М. Бітянова, О. Козирєва, Т. Обухова, І. Ромазана, Т. Черед-
нікова, А. Асмолова, Е. Александровська, А. Березіна, Л. Газман, І. Дубровіна, І. Котов, С. Кривцов, А. Лі-
дерс, Є. Шиянов та інші.  

Значне місце в цих дослідженнях відводиться механізмам, напрямам, видам, способам й умовам 
надання психологічної допомоги й підтримки. 

На сьогодні у спеціальній психології існує ряд праць, присвячених питанням психологічного супро-
воду підлітків з вадами слуху, серед яких роботи Б. Корсунської, Е. Леонгарда, М. Семаго, Т. Григор‟єва, 
Т. Обухової; дослідження, присвячені роботі з сім‟єю, яка має дитину з порушенням слуху розкриті у робо-
тах науковців Д. Зайцева, І. Левченко, В. Ткачова, Л. Борова, Н. Мазурова, І. Русакович, О. Копніна та ін-
ших.  

У них зазначається, що психологічна допомога підліткам з вадами слуху відрізняється від допомоги 
здоровим дітям підліткового віку, як за цільовою спрямованістю, так і за організацією та динамікою процесу. 

Психологічний супровід підлітків з вадами слуху – це діяльність спеціального психолога, спрямована 
на створення комплексної системи клініко-психологічних, психолого-педагогічних і психотерапевтичних 
умов, що сприяють успішній адаптації, реабілітації та особистісному зростанню підлітків з вадами слуху у 
соціумі. 

Коломоєць С. О. 
Класичний приватний університет 

ЧИННИКИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ НОРМ У ДОШКІЛЬНЯТ 

Елементарні моральні уявлення і почуття, найпростіші навички поведінки, що дитина набуває як 
стихійний моральний досвід, мають стати, як зазначав Л. Виготський, із «натуральних» «культурними», 
тобто перерости у вищі психологічні функції і становити основу фундаменту для розвитку нових форм по-
ведінки, правил і норм.  

На думку С. Русової, моральне виховання є процесом цілеспрямованого формування в дітей мора-
льної свідомості й відповідної поведінки, а далі «вироблення характеру», що переходить до такої цілі: «бу-
ти добрим, чесним не поверхово, а наскрізь пройнятим своєю правдою і здійсняти її активно в житті.»  

Традиційно моральне виховання дошкільників здійснюється через ознайомлення з моральними но-
рмами та правилами і привчанням до безперечного їх виконання. 

На розвиток особистості дитини дошкільного віку впливають:  

 дорослі (передусім, батьки і вихователі дошкільного навчального закладу). Основним шляхом 
впливу є організація засвоєння дітьми моральних норм, створення моральних ситуацій, що привчають до 
виконання правил поведінки, сприяють виробленню звичок поведінки, позитивного емоційного ставлення 
до цих норм і формуванню внутрішньої позиції дошкільника.  

 однолітки. Першим шляхом впливу є створення необхідності застосування на практиці норм по-
ведінки, що засвоюються, стосовно інших людей, розвиток потреби пристосовувати ці норми і правила до 
різноманітних конкретних ситуацій. Другим шляхом є формування спільної думки в осередку однолітків. 
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Дитячі ігри і взаємини у групі ровесників сприяють виникненню роздумів про їхню моральність. Діти розмір-
ковують про дії у спільній діяльності спочатку за їх наслідками, а не за намірами. Це сприяє їхньому мора-
льному розвиткові і збагачує моральний досвід. 

У дошкільному віці дитина через діяльність і спілкування в ній засвоює моральні норми і правила 
поведінки, поступово починає розуміти й усвідомлювати їх значення.  

Гра – як провідний вид у період дошкільного дитинства – забезпечує:  

 ознайомлення з правилами і мотивами поведінки дорослих (але не завжди їх засвоєння);  

 переживання почуттів, відповідних до ролі, що виконується;  

 виконання непривабливих дій, уміння стримувати бажання, оскільки це відповідає ролі;  

 розвиток реальних взаємин. 

Дослідники Л. Артемова, В. Кручек, Т. Поніманська та ін. зауважують, що різні види дитячої діяльно-
сті є тим ґрунтом, на якому проростають моральні категорії, що сприяють формуванню моральності як 
особистісного надбання. Розвиток мотивів поведінки і формування самосвідомості дитини в дошкільному 
віці відбувається в результаті змін у мотивах поведінки, що стосуються зміни їх змісту, появи нових мотивів 
чи супідрядності, ієрархії мотивів – новоутворень.  

Таким чином, моральне виховання передбачає становлення у дитини системи пріорітетних мотивів, 
що відповідають моральним нормам і визначають її взаємини з довколишніми людьми. Важливим аспек-
том розвитку мотивів поведінки у дошкільному віці є підвищення рівня їх усвідомленості: дитина починає 
розуміти, чим зумовлені її вчинки, як вони пов‟язані з наслідками поведінки. 

Комаров Д. Є. 
Автотранспортний фаховий коледж Криворізького національного університету 

наук. кер. – к.соц.н., доцент Чорноус Л. С.  

ПРОБЛЕМИ ТА ТРУДНОЩІ АДАПТАЦІЇ ДО НОВИХ УМОВ НАВЧАННЯ 
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ. 

Студенти – це окрема соціальна група серед молоді, приблизного одного віку, з єдиним освітнім рів-
нем, які мають єдині цілі і мотиви. Студентський вік це завершальний етап формування особистості, її ког-
нітивних, емоційних, мотиваційних, вольових якостей, а також цивільної позиції та системи цінностей. Се-
ред основних соціально - психологічних особливостей студентів-першокурсників вищих навчальних закла-
дів, ми виокремили наступні новоутворення: фізіологічні зміни та центральні новоутворення свідомості, 
подолання вікової кризи, формування професійної компетентності та професійна самостійності, відбува-
ється культурний та моральний розвиток.  

У навчальному процесі необхідно враховувати індивідуальні особливості студента, що є запорукою ре-
зультативного навчання. До індивідуальних особливостей можна віднести своєрідність відчуттів, сприйняття, 
мислення, пам‟яті, уяви, особливості інтересів, нахилів, здібностей, темпераменту, характеру особистості.  

Особистість студента розвивається і виявляється в учбово-професійній діяльності через процес 
адаптації. Процес адаптації студента-першокурсника до умов навчання у вищому навчальному закладі – 
це прийняття норм нового соціального середовища, внутрішнє та зовнішнє ставлення до цих норм та 
включення до системи міжособистісних стосунків у групі. Це комплексна проблема, яка передбачає прис-
тосовування до зміни відпочинку і праці, до нової системи навчання та входження в новий колектив. Адап-
тацію до умов навчання у вищому закладі освіти у тій чи іншій формі проходять усі першокурсники. Часові 
межі адаптації до навчально-виховного процесу вищого навчального закладу у студентів першого курсу 
коливаються в межах року. 

У процесі адаптації до нових умов навчання у вищому навчальному закладі студенти-
першокурсники зтикаються з певними проблемами та труднощами. Найбільш розповсюдженими серед них 
є: труднощі у засвоєнні знань, психологічні труднощі та зміна виховної ситуації, невизначеність мотивації 
вибору професії та недостатня психологічна підготовка до неї, труднощі у спілкуванні з однолітками та ви-
кладачами, специфічній емоційний стан, можлива матеріальна і побутова невлаштованість.  

Перспектива авторського подальшого дослідження полягає у здійсненні та аналізі емпіричного дос-

лідження особливостей дезадаптації студентів 1 курсу та її впливу на навчальну діяльність. 

Кононученко Н. В. 
Національний університет імені Івана Огієнка 

наук. кер. – к.психол.н., професор Дуткевич Т. В.  

ОЦІНКА ДОРОСЛИМИ СВОЇХ ПЕРШИХ ДИТЯЧИХ СПОГАДІВ  

Спогади являють собою феномен особистісної памʼяті, того, що називають минулим особистості, її 
життєвим шляхом, долею. Відтак можна передбачати, що дитячі спогади роблять відбиток на все подаль-
ше життя особистості, продовжуючи відігравати у ньому певні функції, впливаючи на самопочуття, прийн-
яття рішень тощо.  

Одними з перших звернули увагу на спогади представники психоаналізу. За З. Фрейдом, спогади 
мають більш важливе значення у житті людини, ніж пам‟ять у цілому. На його думку, їх варто аналізувати, 
як сновидіння, з метою виявлення витісненого травматичного матеріалу і роботи з ним. Серед основних 
джерел вивчення особистості А. Адлер вважав метод аналізу ранніх спогадів, оскільки вони мають велике 
значення для розвитку поглядів індивіда. Зважаючи на це, можемо сказати, що аналіз ранніх спогадів є 
ефективним засобом вивчення особливостей міжособистісних відносин, механізмів організації життя, пси-
хологічних проблем особистості та шляхів їх вирішення. 
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Сучасні дослідження особистісної памʼяті здійснюються у контексті психологічної герменевтики 

(Н. В. Чепелєва 2), наративної психології (Т. М. Титаренко 1). Вони доводять потужний вплив спогадів на 

життєвий шлях особистості. У працях провідних психологів і педагогів наголошується, що дитина як особи-
стість починає формуватися саме в дошкільному віці, однак перші етапи розвитку особистості, попри всю 
їх значущість для подальшого життя людини, залишаються недостатньо вивченими. Це спонукало нас зве-
рнутись до дослідження перших дитячих спогадів. 

За результатами проведеного нами опитування серед 30 студентів другого курсу (17–19 років) 
Камʼянець-Подільського національного університету було визначено, що перший спогад з дитинства при-
падає приблизно на чотири з половиною років. 

67% серед опитуваних пов‟язують свої спогади із взаємостосунками у сім‟ї. Наприклад, студенти 
згадували підготовку до свого дня народження і як допомагали мамі, поїздку на відпочинок з батьками або 
довгоочікувану зустріч з рідними після довгої розлуки. Решта 33% описів стосуються міжособистісних вза-
ємин із однолітками, а саме: спогади про довготривалу і віддану дружбу, або про момент, який викликав 
суперечки та зіпсував їх стосунки.  

86% опитуваних зазначили, що перший дитячий спогад викликає у них позитивні емоції, радість, те-
пло тощо. Лише 14% студентів, відтворюючи перший дитячий спогад, переживає смуток, жаль, розчару-
вання. Окремі студенти, згадуючи, навіть починали плакати, оскільки їх перший дитячий спогад був 
пов‟язаний з негативними подіями, а саме сварками, бійками, розлукою. 86% опитаних вважає, що їх пер-
ший дитячий спогад помітно впливав і впливає на становлення їх особистості. Наприклад, декому дав мо-

жливість зрозуміти справжню цінність щирої любові до сім‟ї та рідних, навчив довіряти близьким, для інших 
– покладатися лише на власні сили, по-новому визначити пріоритети у житті. 

Отже, можемо зробити висновок, що перші дитячі спогади надовго зберігаються у памʼяті, носять 
виразне емоційне забарвлення, оцінюються студентами як важливий чинник змін в їх світогляді, у форму-
ванні особистості. Натомість, перші дитячі спогади можуть бути джерелом негативних емоцій на довгі роки, 
являючи собою психотравматичний чинник.  
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ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА, ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

Актуальність роботи полягає в тому, що епоха змін, сучасна соціально-економічна ситуація різко за-
гострили проблеми, пов‟язані з корекцією відхилень, аномальною поведінкою. Зміни, що відбуваються в 
нашому суспільстві, практично зруйнували раніше існуючи уявлення про норму в поведінці. При відсутності 
виразних соціальних перспектив це не може не впливати на фізичне і душевне здоров‟я особистості. Зви-
чайно, суспільство не може довго залишатися в такому положенні. Девіантна поведінка звичайної маси 
населення втілює сьогодні найбільш небезпечні для країни руйнівні тенденції. Тому проблема вивчення 
девіантної поведінки відрізняються особливою гостротою. 

ДЕВІА НТНА ПОВЕДІ НКА (від лат. deviation – відхилення) – тип соціальної поведінки, який супере-
чить прийнятим у даному суспільстві правовим, моральним, соціальним нормам і стереотипам. 

Проявами девіантної поведінки цікавилось багато дослідників, чиї позиції збереглися і сьогодні. Од-
ним із перших дослідників девіантної поведінки був Еміль Дюркгейм. У контексті дослідження заслуговують 
на увагу і біоло - психологічні теорії девіантної поведінки, які спрямовані на виявлення природжених чинни-
ків. Серед них найпоширенішими залишаються біолого – антропологічні теорії Ф. Галя і Ч. Ламброзо «Про 
природженого злочинця» та теорія «Конституціональної схильності» людини до злочинів (Е. Кречмер, 
Е. Хуттон). Прихильники біолого - антропологічної теорії намагалися встановити зв‟язок між злочинами, 
типом будови тіла і характером людини, а їхні послідовники (Т. Гіббенс, Ш. Глюк, Дж. Кортес, У. Шелдон) 
модернізували «антрополого - конституційний підхід» до особистості злочинця з урахуванням останніх до-
сягнень медицини. С. Фролов указує, що починаючи з ХХ ст. почав активно розвиватися соціально – куль-
турний напрям девуантності, який передбачав соціально – культурну зумовленість та комплексність у по-
ясненні причин девіантної поведінки. А за думкою спеціалістів А. Бодальова, М. Буянова, А. Хрипкова при-
чинами девіації, перш за все, є грубість батьків, які займають низький статус в соціальному відношенні. 

З одного боку, девіантної поведінки – це перш за все, така поведінка, яка суперечить прийнятим в 
суспільстві нормам, цінностям, соціальним очікуванням, вона порушує правові та культурні норми; з іншого 
– поведінка. яка відхиляється від норми психічного здоров‟я, проявляється у вигляді незбалансованості 
психічних процесів, порушення адаптації та процесу самоактуалізації. 

Таким чином, науковці, досліджуючи феномен «девіантної поведінки» не мають єдності щодо при-
чин появи девіацій, проявів, але досягають згоди відносно того, що девіантна поведінка, за винятком де-
яких проявів («позитивних девіацій»), вчиняє шкоду суспільству і особистості, яка її демонструє. Науковця-
ми накопичений величезний теоретичний та практичний досвід щодо аналізу феномена «девіантна поведі-
нка», проведені ґрунтовні дослідження відхилень у поведінці, видів девіацій, їх наслідків для суспільства в 
цілому та окремо для особистості. Але відсутність єдиної філосовсько-методологічної парадигми при ана-
лізі феномена девіантної поведінки, особливо в умовах сучасних глобалізацій та євроінтеграційних проце-
сів, заважає досягнути взаєморозуміння з цього питання. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСІЇ 

Психологія розглядає рефлексію як процес самопізнання суб‟єктом свого внутрішнього світу, стану 
психічних процесів. Рефлексія – не тільки знання й розуміння самого себе, але й усвідомлення того, як інші 
розуміють і сприймають твою особистість, емоційні реакції й когнітивні уявлення. Це процес подвійного, 
дзеркального взаємовідображення суб‟єктами один одного, змістом якого є відтворення особливостей «до-
слідника і досліджуваного» 

В наші дні, одним із головних об‟єктів науки є сучасна людина, що зумовлюється рухом суспільства 
шляхом гуманізації, створенням реальних умов для збагачення інтелектуального, емоційного та етичного 
потенціалу особистості, стимулюванням у неї прагнення реалізувати себе.  

Умови, що склалися, з одного боку, розширюють діапазон можливостей, дають певний простір для само-
реалізації особи, але одночасно позбавляють її соціальної захищеності, покладають на людину відповідальність 
за свою долю, життєвий вибір, позицію, вимагають від неї нових підходів до організації свого життя. 

Особистісні зміни, засновані на усвідомленні людиною себе – діяльністний напрямок дослідження 
рефлексії; Ф. Василюк, М. Гінзбург, Н. Гуткина, О. Лазурський – особистісний напрямок; В. Давидов, 
Ю. Кулюткін, І. Семенов, В. Степанов – дослідження рефлексії в контексті проблематики психології діяль-
ності і свого життєвого шляху. 

Рефлексія трактується як Успішне оволодіння людиною, професійними знаннями та навиками, яке 
здійснюється в ході навчання у ВНЗ, та подальше їх застосування на практиці, не може бути втілене в жит-
тя без певних універсальний механізм розвитку в само організованих системах, який дає можливість усві-
домити необхідність трансформації індивідуальної самосвідомості. 

Найбільш дослідженими типами рефлексії є: інтелектуальна, комунікативна, кооперативна (Н. Гут-
кіна, Ю. Кулюткін, В. Лепський, В. Лефевр, І. Савенкова, І. Семенов, В. Слободчиков, С. Степанов та ін.).  

Специфічною проблемою дослідження рефлексії є те, що протягом тривалого часу вона не висту-
пала самостійним особистісним ростом, який визначається глибиною та якістю самопізнання та саморозу-
міння, які залежать від рефлексивного переосмислення себе та своєї діяльності. 

В теоретичному аспекті вона є ключовою для вирішення комплексу взаємопов‟язаних проблем, оскі-
льки вивчення механізмів і структури психічних функцій і процесів дозволяє чітко визначити генезис реф-
лексивних функцій. 

В практичному аспекті знання структури і специфіки розвитку рефлексії є необхідною психологічною 
основою для діагностичної і корекційно-розвивальної роботи, сприяючій конкретизації цілей і завдань, роз-
робці засобів організації особистісного розвитку суб‟єкта, вибору методів і прийомів роботи в процесі про-
фесійної освіти у ВНЗ.  

Таким чином, неузгодження між актуальністю (теоретичною і практичною) і мірою розробленості 
проблеми стало основою для виявлення предметного поля дослідження, постановки проблеми, мети, за-
вдань дослідження. 

Коростельова Ю. С. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.психол.н., доцент Ковтун Р. А.  

САМОСВІДОМІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Від рівня професіоналізму населення залежить добробут будь-якої країни тому, професіоналізм і всі 
що з ним пов‟язане, вимагає наукового вивчення і практичного використання. Ставлення людини до вико-
нуваної нею діяльності, до своєї професійної ролі залежить від її професійної «Я-концепції», від її рівня 
самосвідомості. 

Дослідження одного із найважливіших феноменів людської психіки – самосвідомості, виявлення 
зв‟язків особливостей компонентів самосвідомості та локусу контролю особистості з рівнем професійної 
компетентності відповідає нагальними вимогам сучасних суспільних відносин. 

Самосвідомість особистості в різних її проявах – результат розвитку і становлення особистості в 
умовах, що по-різному позначаються для кожного. Процес розвитку особистості припускає постійну транс-
формацію самооцінки, самоповаги, самопочуття людини, іншими словами – динаміку її самосвідомості. 

Успішність професійної діяльності багато в чому залежить від суб‟єктивних факторів таких як здіб-
ності, індивідуально-психологічні властивості й особливості, мотивація і рівень домагання, самооцінка і 
психологічний захист від помилок і невдач. 

Професійні компетенції – це знання, поведінка і мотивація людини, необхідні для успішного вико-
нання визначеної роботи в даній організації. 

Продавець-консультант для проведення успішних продажів поряд із професійно важливими якостями, 
такими як знання товару, знання ринку, умінням продавати, навичками ділового ефективного спілкування, пови-
нен володіти також і особистісними якостями, такими як цілеспрямованість, відповідальність, емоційна стійкість, 
упевненість, оперативність, спостережливість, уважність, терпіння, дружелюбність, чесність та ін. 

Також виявлений значимий прямий корелятивний зв‟язок між показниками компетентності та рівнем 
інтернальності у відношенні здоров‟я та хвороби. Чим більше продавець-консультант бере відповідаль-
ність за своє здоров‟я на себе, тим вищі показники його професійної компетентності. 

Виявлений значимий зворотній корелятивний зв‟язок між показниками компетентності та рівнем ін-
тернальності в галузі міжособистісних відносин. Чим більше продавець-консультант бере відповідальність 
за міжособистісні відносини на себе, тим нижчі показники його професійної компетентності. 
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Таким чином, самосвідомість особистості в різних її проявах – результат розвитку і становлення 
особистості в умовах, що по-різному позначаються для кожного. Процес розвитку особистості припускає 
постійну трансформацію самооцінки, самоповаги, самопочуття людини, іншими словами – динаміку її са-
мосвідомості. Успішність професійної діяльності багато в чому залежить від суб‟єктивних факторів таких як 
здібності, індивідуально-психологічні властивості й особливості, мотивація і рівень домагання, самооцінка і 
психологічний захист від помилок і невдач. 

Коротаєва Ю. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.психол.н., професор Зарицька В. В. 

ТИПОЛОГІЯ ПРИЧИН ПОДРУЖНЬОЇ ЗРАДИ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК СЕРЕДЬОГО ВІКУ 

На сьогодні, для більшості людей шлюб – це романтична домовленість між закоханими, проте існує 
такий негативний фактор, що спричиняє руйнування емоційної близькості та стосунків в цілому – це под-
ружня зрада.  

Під час років, прожитих разом, сім‟я закономірно проживає періоди криз. Ці кризи, пов‟язані з розви-
тком сім‟ї – наприклад, народження первістка чи інша криза. Під час криз загострюються ті чи інші пробле-
ми і якщо їх вчасно не вирішити, це має негативні наслідки для функціонування сім‟ї. 

Для того, щоб дослідити психологічні особливості подружньої зради, необхідно розглянути більш 
детально причини, які спонукають до неї. Позашлюбні зв‟язки зазвичай пов‟язані з різноманітними причи-
нами психологічних, соціально-побутових, нейрофізіологічних, емоційних, інтелектуальних й моральних 
чинників. У кожному окремому разі ці фактори мають суб‟єктивний характер, визначаютьсяяк специфічни-
ми випадковостями і обставинами, а й особистісними особливостями партнерів.  

Найпоширенішими причинами і мотивами чоловічих зрад є такі: 

 загострена статева потреба, яка задовольняється з малознайомими партнерками, або у корот-
кочасних, «сьогохвилинних» зв‟язках із давніми знайомими, товаришами по службі, дружинами друзів і т.д; 

 провокування статевих зв‟язків тимчасовою відсутністю дружини. Довгу розлука з дружиною час-
то розцінюють як достатню підставу для пошуків тимчасової її заміни; 

 вплив «випадкових» обставин. Алкогольне сп‟яніння посилює статевий потяг і послаблює внут-
рішні заборони; 

 любов до іншої жінки. Секс у разі є хіба що цілком зрозумілою деталлю у дивовижно складному 
механізмі людських стосунків, побудованих на любові; 

 ініціатива та наполегливість жінки. Чоловічий «кодекс честі» не дозволяє образити даму відмо-
вою, а самому – розписатися в «нездатності»; 

 самоствердження: чоловіче самолюбство втішається числом сексуальних перемог, що їм життє-
во необхідн; 

 помста (за приниження, за зраду); 

 бажання зміни вражень, прагнення розмаїття відчуттів, почуттів та вражень; 

 «нагорода собі за успіх». 
Жіноча невірність – це втеча від сосункув, які не влаштовують. Жінок у шлюбі розчаровує, що чоло-

вік не надає належної емоційної підтримки, не приділяє дружині уваги та вільного часу, не висловлює ко-
хання, не домопагає в домашніх справах, тому вона шукає підтримки в іншого. 

Поширені причини жіночої зради: 

 незадоволеність у шлюбі;  

 помста чоловіку за зраду; 

 прагнення відчути себе коханою і відчути своє значення, підвищити самооцінку;  

 продовжити відчуття молодості, «запалити» себе, випробувати сильні почуття;  

 відчути свою владою над чоловіком і задовольнити сексуальну потребу;  

 задовольнити цікавість і змінити старого чоловіка на нового; 

 поступка в ділових відносинах за кар‟єрними міркуваннями; 

 секс – подяка за добре ставлення до себе, за надані послуги; 

 спосіб заробітку грошей.  

Кравець Т. Ю. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.психол.н., професор Зарицька В. В. 

ЕМОЦІЇ, ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ  
«ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ» ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

Актуальність теми обумовлена впровадженням компетентнісного підходу і гуманістичної педагогіч-
ної парадигми в сучасній початковій школі України, та підвищенням дослідницького інтересу психологів та 
педагогів стосовно розвитку емоційного інтелекту особистості дитини молодшого шкільного віку, як важли-
вої складової соціалізації дитини в школі. 

Для розв‟язання емоційних і психологічних питань на думку багатьох дослідників таких, як 
І. Андреєва, Х. Вайсбах, У. Дакс, В. Зарицька, Є. Носенко, Н. Коврига, А. Чеботар, Є. Яковлєва та ін. необ-
хідна, цілеспрямована діяльність з розвитку емоційної сфери особистості, тієї здатності, що у сучасних 
дослідженнях називається емоційним інтелектом. 

Емоційний інтелект – здібність розуміти відносини особистості, що репрезентовані в емоціях, і керу-
вати емоційною сферою на базі прийняття рішень. 
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Молодший шкільний вік (6-11 років) характеризується своїми специфічними особливостями розвит-
ку. Цей вік є надзвичайно важливим для психічного, соціального і емоційного розвитку. По-перше, карди-
нально змінюється соціальний статус дитини – вона стає школярем, що призводить до перебудови усієї 
системи життєвих стосунків. У неї з‟являються обов‟язки, яких раніше не було і які визначаються тепер не 
тільки дорослими, а й оточуючими її ровесниками. 

У цей віковий період у дитини активно розвиваються соціальні емоції, такі як самолюбство, почуття 
відповідальності, почуття довіри до людей і здатність до співчуття. Саме в умовах самостійного спілкуван-
ня дитина відкриває для себе різноманітні стилі можливої побудови стосунків. Розсудливе й афективне 
ставлення до правил, моральних норм розвивається в дитини через емоційно-оцінне ставлення до неї до-
рослого. 

Основним джерелом емоцій дитини у початковій школі є провідна (навчальна) та ігрова діяльність. У 
цьому віці інтенсивно формуються вищі почуття, цей феномен докладно описаний у працях видатного українсь-
кого педагога світового рівня В. Сухомлинського. І особливу роль починають відігравати інтелектуальні емоції, 
що тісно пов‟язані із навчальною діяльністю: здивування, сумнів, переживання нового, радість пізнання. 

Відомо, що молодші школярі емоційні, часто не вміють стримувати свої почуття, контролювати їх 
зовнішній прояв. Але з часом дитина починає стриманіше виявляти свої емоції (роздратування, заздрість, 
прикрість), особливо коли перебуває серед однолітків, побоюючись їх осуду. 

Для молодших школярів, серед інших, особливо актуальними і важливими, на нашу думку, є розви-
ток комунікативних та праксичних емоцій. Бо, саме молодший вік – це особливий період, коли дитина на-
буває нового досвіду за допомогою взаєморозуміння, допомоги та спілкуванням з однолітками та дорос-
лими, які їх оточують в школі та в позашкільному середовищі. Перед молодшим школярем завжди стають 
труднощі з адаптацією до нового середовища, а саме до навчального процесу. Тому під час кожної діяль-
ності виникає як позитивний, так і негативний досвід, що несе за собою різні емоції та почуття і має вплив 
на подальшу діяльність дитини в процесі саморозвитку та вдосконалення себе.  

Таким чином, вивчення емоцій, емоційних особливостей дітей та розвиток емоційного інтелекту мо-
лодших школярів є завданням першочергової важливості. Воно є актуальним у світлі психолого-
педагогічного підходу до вирішення проблеми соціалізації дітей у суспільстві шляхом підвищення рівня 
сприйняття і розуміння іншої людини як особистості, а також, що дуже важливо, вирішенням проблеми 
емоційного здоров‟я дитини. 

Лікарпенкова Т. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.психол.н., доцент Ковтун Р. А.  

ОБРАЗ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ У СТУДЕНТІВ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬ  
ДРУГУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПСИХОЛОГІЯ» 

Зміна професії – часте явище в трудовій біографії. У сучасному суспільстві все більше власників де-
кількох вищих освіт. Освіта завжди допомагала індивіду адаптуватися в суспільстві і підготуватися до са-
мостійної роботи. Тому дві освіти – це не стільки данина моді, скільки необхідність в сучасному динамічно-
му середовищі. Народна мудрість «Вік живи – вік учись» отримує все більше поширення на практиці. Люди 
розуміють, що стрімкість нашого життя не дозволяє розслаблятися, тому, якщо хочеш бути успішним, не-
обхідно вчитися. 

Сьогодні професія психолога вже не є чимось незрозумілим і далеким, як, наприклад, кілька десят-
ків років тому. Все більша кількість людей усвідомлюють важливість роботи над своїм душевним станом і 
психологічними проблемами. Не тільки фізичне, а й емоційно-духовне здоров‟я вимагає до себе пильної 
уваги. Коли душа знаходиться в гармонії, коли все, що відбувається навколо радує, то спілкуватися і буду-
вати відносини дуже легко.  

Абсолютно кожен настрій і життєва проблема обумовлені певною історією, а щоб розібратися в си-
туації, що склалася часто необхідний психолог, який дозволить краще розібратися в собі і в обставинах. 

Психолог може допомогти пройти через складні життєві ситуації, знайти в собі потенціал для того, 
щоб рухатися далі. Він підкаже, як краще вчинити, одночасно прислухаючись до унікальних потреб і цінно-
стей свого клієнта. На консультаціях у психолога клієнт не просто пасивно приймає допомогу, яку йому 
надає психолог, а сам бере активну участь у цих заходах. Клієнт сам пізнає і досліджує власні життєві тру-
днощі, намагається висловити свої почуття і думки для їх подальшого аналізу. 

Також, він, прояснює зв‟язок між вашими думками, почуттями і поведінкою, події минулого, теперіш-
нього і майбутнього, допомагає досягти поставлених цілей і зробити ці зміни стійкими. Спеціаліст створить 
необхідні умови для самовираження. Велику частину часу він просто слухає, зауважує речі, вислизають від 
звичайного погляду, прояснює, ставить питання, говорить про своє бачення проблеми і взаємин. Він ви-
кладає взаємозв‟язок між почуттями, думками, вчинками і допомагає досягти бажаних цілей.  

Але у студентів є різні погляди щодо професії психолога, та образу професійного психолога. В них 
може сформуватися образ на протязі навчання в ВНЗ, або може бути нав‟язаним оточуючим світом. 

Студент за час навчання у ВНЗ є не тільки об‟єктом, але і суб‟єктом освітнього процесу. Успішність 
цього процесу безпосередньо залежить від сформованості його суб‟єктної позиції. У свою чергу, дана 
суб‟єктна позиція знаходиться в безпосередньому взаємозв‟язку з формуванням образу професійного пси-
холога у молодої людини, що одержує освіту за даним профілем.  

Виходячи з твердження Є. Клімова про те, що образ в психологічному сенсі – це суб‟єктивна модель 
чого-небудь, можна зробити висновок, що образ професіонала – це свого роду суб‟єктивна модель профе-
сіонала, тісно пов‟язана з уявленнями про професійну діяльність і професійно важливі якості.  

Саме тому дуже важливо володіти інформацією про те, як уявляють собі професіонала психолога 
студенти, що навчаються на відділенні психології, майбутні фахівці. Адже від сформованості у них образу 
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професіонала сьогодні залежить їх майбутня професійна позиція. Зокрема, вивчення Я-образу і образу 
професіонала є перспективною галуззю у педагогічній психології, тому що дозволяє знайти ключові напря-
мки, що дозволяють підвищити мотивацію навчання студентів.  

Мкртічян О. А. 
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ДОШКІЛЬНИКА 

Зміни, що відбуваються в житті сучасного суспільства, як в Україні, так і за кордоном, призвели до 
появи нових соціально-значущих орієнтирів. В умовах ринкової економіки на ринку інтелектуальної праці 
потрібні не просто технічно грамотні, а й гармонійно розвинуті творчі особистості, здатні здобувати знання 
й застосовувати їх в подальшій діяльності. 

Сприйняття кращих зразків світової музичної культури – доступний і ефективний спосіб виховного 
впливу на підростаюче покоління. Слід зазначити, що мистецтво, його естетичні функції емоційно та полі-
мотиваційно впливає, на розвиток дитини, на формування його психіки, вищих психічних функцій. Так, дос-
лідники відзначають особливу ефективність впливу при сприйнятті «живої музики» на концертах класичної 
музики, балетних і оперних спектаклях (О. Дворніченко, Д. Кабалевський, В. Петрушин, Б. Теплов та ін.). 
Однак, в деяких випадках програми навчання дошкільників, в яких немає занять з мистецтва або їм приді-
ляється недостатня увага, негативно відображається на розвитку когнітивної компетентності й розумових 
навичок вихованця, а також на розвиток особистості та її ставлення до життя [1;2]. 

Музичне виховання дітей дошкільного віку здійснюється ефективно в тому випадку, якщо воно ґрун-
тується на розвитку певних здібностей, які забезпечують не тільки залучення дитини до музики, а й її захо-
пленість процесом музичних переживань. Одна з таких здібностей – емоційна чутливість до музики: музич-
ні звуки, гарний спів, радісний або спокійний тон голосу. Провідним компонентом музично-творчих проявів 
у дошкільнят виступає емоційна чутливість, яка виражається в русі, інтонуванні, загального пожвавлення 
дитини, його бажанні наспівувати, імпровізувати, придумувати свої рухи, створюючи музичний образ, під-
бирати та складати мелодії на музичному інструменті. В результаті сприйняття музичних творів дитина 
отримує яскраві емоційні враження, що зберігаються в її пам‟яті. У процесі спілкування з музикою дошкіль-
нята проявляють емоційну чутливість, яка нерідко ототожнюється з вразливістю – особливо вираженою 
схильністю особистості до утворення глибоких емоційних вражень у процесі сприйняття [3]. 

Отже, важливу роль у формуванні особистості дошкільника відіграє цілісний розвиток усіх вищих 
почуттів: естетичних, етичних, інтелектуальних, тому, прояви емоційної чутливості на музику неможливі 
без участі мислення, без усвідомлення та розуміння того, що діти сприймають. До старшого дошкільного 
віку емоційна сфера дитини значно збагачується, і це має велике значення для розвитку його емоційної 
чутливості на музику. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 
ПЕРШОКЛАСНИКА ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 

Проблема психологічної готовності до школи останнім часом стала дуже популярною серед дослід-
ників різних спеціальностей. 

Психологи, педагоги, фізіологи вивчають і обґрунтовують критерії готовності до шкільного навчання, 
сперечаються про вік, з якого найдоцільніше починати навчання дітей в школі. Оскільки сьогодні багато 
дітей починають навчання не з 7, а з шестирічного віку, виникає багато проблем і запитань. Тому виникає 
необхідність знати психологію шестирічного учня, адже різниця між такими дітьми величезна. За визначен-
ням психологів, шість років – початок активності механізму уяви, відображення неіснуючого. Дитина, яка діє 
самостійно, постійно перебуває у стані «польоту». Книги, ігри, танці, спритні рухи – усе насичене гармоні-
єю, яку ця маленька особистість намагається опанувати власноруч. Гармонійна психомоторика сприяє 
особистісному розвитку, допомагає пізнавати навколишній світ і себе як частину світу, що сприяє розвитку 
дитини. У шести річок механізм уяви домінує над усіма іншими. Дитина виконує величезну роботу, ство-
рюючи фантастичні образи, і живе в казковому світі. Тому завдання дорослих, особливо вчителів і батьків, 
які намагаються не приборкати цей механізм творчості, розвивати та вивчати його. Отже, заздалегідь, до 
вересня, починається підготовча робота із прийому дітей до першого класу. 

Зміст цієї роботи відображений у відповідних наказах і постановах Кабінету Міністрів, Міністерства 
освіти і науки України, Головного управління освіти та науки Київської міської держадміністрації, яким педа-
гогічний колектив керуватися в організації цієї роботи. 

Чому ж так необхідно визначити готовність дитини на самому початку навчання, а ще краще до пос-
туплення в школу? Доведено, що в дітей, які не готові до систематичного навчання, важче і довше прохо-
дить період адаптації, пристосування до школи, в них частіше проявляються різноманітні труднощі навчан-
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ня, серед них значно більше тих, які не встигають, і не лише в першому класі, але і в подальшому ці діти 
частіше знаходяться серед тих, які не встигають, і саме в них спостерігають порушення стану здоров‟я. 

Готовність до шкільного навчання – глибоке поняття, яке потребує комплексних психологічних дос-
ліджень.  

Такими дослідженнями займалися Л. Божович, Л. Венгер, О. Захаров, В. Котирло, С. Максименко, 
З. Юрченко, М. Заброцький, М. Лещенко та інші. 

Найважливішим наслідком психічного розвитку дитини дошкільного віку є формування психологічної 
готовності до шкільного навчання. По суті, її становлення свідчить про завершення періоду дошкільного 
дитинства. Психологічна готовність до школи – це комплексне явище, що включає в себе інтелектуальну, 
мотиваційну, емоційно-вольову готовність.  

Для успішного навчання дитина повинна відповідати пропонованим йому вимогам.  
Психологічна готовність до спілкування та спільної діяльності - це важливе новоутворення обумов-

лене зміною провідних типів діяльності, переходом від сюжетно-рольової гри до навчальної діяльності.  
Дитина, у якої не сформовані компоненти психологічної готовності до спілкування та спільної діяль-

ності, відчуватиме такі типові труднощі у навчанні, як: нерозуміння позиції вчителя, невміння слухати това-
риша, узгоджувати спільні з класом дії, завищена самооцінка та ін.  

Психологічна готовність є цілісним станом психіки дитини, що забезпечує успішне прийняття нею 
системи вимог школи і вчителя, успішне оволодіння новою для неї діяльністю та новими соціальними ро-
лями. 

Пахомова Н. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.психол.н., доцент Ковтун Р. А.  

ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ СТРАХІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ 

Порушення слуху викликає тривожніть та відчуття страху, що не тільки затримує її психічний розви-
ток ай збіднює його емоційний світ. Страх у цих дітей проявляється як емоційне неблагополуччя, яке вира-
жається в хвилюванні, підвищеному неспокої в різних ситуаціях, в очікуванні негативного ставлення з боку 
оточуючих. Однак це зовсім не означає, що такі діти мають бути ізольовані і самотні.  

Дана категорія дітей потребує підтримки і допомоги а також цілеспрямованої корекції. 
Для повноцінного розвитку дитини з найперших днів його появи на світ він потребує різносторонньо-

го емоційного контакту зі своєю матір‟ю.  
Позбавлення такого контакту чревате порушенням розвитку і подальшими нервово-психічними роз-

ладами, корекція яких може потребувати значних зусиль.  
При різних видах аномального, у тому числі слухового, розвитку переживання дитини часто склада-

ють істотну частку картини розладу і деколи впливають на результат допомоги, що надається.  
Емоції можуть виконувати роль патогенетичного чинника різних функціональних розладів.  
Становлення особистості дитини пов‟язано з формуванням емоційної сфери.  
Емоційний розвиток дітей з порушеннями слуху має основні закономірності розвитку емоцій і почут-

тів дітей, що чують, однак має і свою специфіку.  
Незважаючи на те, що у глухих дошкільників спостерігаються ті ж емоційні прояви, що й у їх одноліт-

ків, які чують, по загальній кількості емоційних станів, що виражаються, глухі діти уступають чуючим.  
Недолік звукових подразнень ставить дитину в ситуацію «релятивної сенсорної ізоляції», не тільки 

затримуючи її психічний розвиток, але збіднюючи його світ емоційно. 
Порушення словесного спілкування частково ізолює глуху дитину від оточуючих людей, що гово-

рять, це створює певні труднощі в засвоєнні соціального досвіду.  
Глухим дітям недоступно сприйняття виразного боку усного мовлення та музики.  
Відставання у розвитку мови призводить до ускладнень в усвідомленні своїх і чужих емоційних ста-

нів, що призводить до спрощення міжособистісних відносин.  
У дитини з вадами слуху внаслідок основного діагнозу об‟єктивно ускладнюються контакти з оточу-

ючими, оскільки вона обмежена в здобуванні важливої сенсорної інформації – вербальної.  
Дитина відчуває цю складність переживає і відчуває стах. Страх у цих дітей проявяеться як емоцій-

не неблагополуччя, яке виражається в хвилюванні, підвищеному неспокої в різних ситуаціях, в очікуванні 
поганого ставлення з боку оточуючих і т. д 

Дослідження емоційного стану, а насамперед страху у дитини з порушенням слуху знаходяться на 
недостатньо високому рівні, а, отже, формування особистості дитини, дослідження потенційних можливос-
тей таких дітей, на жаль не поширено.  

Поліщук І. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.психол.н., доцент Ковтун Р. А.  

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ 

Розпад сім‟ї є гострою проблемою сучасного суспільства. У даний час спостерігається стрімке зрос-
тання кількості розлучень. 

Проблема розлучення знаходиться в тісному зв‟язку зі зміною типу відносин в сучасній сім‟ї: нові 
моделі сім‟ї породжують власні форми розриву цих відносин. Якщо в традиційному шлюбі під розлученням 
розуміють розрив відносин в юридичному, економічному, психологічному плані, що призводить до реорга-
нізації життя обох у подружжі, то сучасні форми сімейних відносин припускають, що і після їх припинення 
психологічні аспекти наслідків розлучення не тільки зберігаються, а й виходять на перший план . 
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Психологічне розлучення – на емоційному рівні – це готовність до дій, довір‟я до себе, енергійність, 
самоцінність, незалежність і автономія. На когнітивно-поведінковому – синтез нової ідентичності і закінчен-
ня психологічного розлучення; пошук нових об‟єктів для любові і готовність до тривалих відносин. 

Після розлучення, кожна жінка по-своєму переживає розлучення, але для кожної жінки це великий 
стрес. Звичайно, негативний досвід сімейного життя може призвести до виникнення таких якостей, як цині-
зму, недовіри і нездатності, щоб насолоджуватися життям.  

Розлучення, розірвання шлюбу докорінно змінюють життя жінки і супроводжуються сильним емоцій-
ним потрясінням. Втрачається почуття захищеності, безпеки й довіри. 

Розлучення супроводжується почуттям провини. Провина – найбільш глибоке почуття після розлу-
чення, особливо в ініціатора цього кроку. Більша частина пар після розірвання шлюбу витрачає багато ча-
су на з‟ясування стосунків. Оскільки почуття відповідальності й відчуття провини тісно пов‟язані, професій-
ний психологічний розгляд проблеми може сприяти її вирішенню. 

Науково доведено, що розчарування в партнері, з яким доводиться розлучатися, може викликати 
сильні емоції. Більшість чоловіків, що перебувають у кризі внаслідок розлучення, всю палітру своїх почуттів 
вихлюпують у вигляді агресії, що оцінюється як атрибут чоловічої поведінки.  

Почуття обов‟язку перед колишнім партнером і, особливо, перед дітьми, почуття відповідальності, 
страх перед самотністю й невідомістю часто спричинюють конфліктну поведінку. 

У різних дослідженнях по-різному коментуються наслідки розлучень для жінок що розлучаються. По 
останнім даним, тільки 50% розведених вступають у повторний шлюб, інші залишаються самотніми. У них 
відбувається радикальна відмова від звичок, що надають упевненість, їм потрібна реорганізація повсяк-
денного життя. 

Протягом року після розлучення ризик захворювань у розведених збільшується на 30%. Розведені 
жінки частіше скаржаться на головні болі, сечостатеві розлади й шкірні захворювання. В 6 разів частіше 
вони відвідують психіатра. А. Розенфельд пояснює це тим, що взаємодія в критичних ситуаціях між голов-
ним мозком, нервовою й імунною системами порушується. Після стресу протягом 14 місяців число імунних 
кліток зменшується – ризик захворювань зростає. 

Построзлучна ситуація може бути ускладнена різними обставинами. За довгий час спільного життя 
батьки й діти обростають сімейними жартами й сленгом, які можуть стати після розлучення недоречними. 
Майже в кожній родині формуються свої ритуали, традиції. Все це треба вишиковувати заново, інакше не 
минути всіляких лих. 

Полякова Н. Б. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.психол.н., доцент Ковтун Р. А.  

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ШКОЛИ 

Реформування в напрямі гуманізації сучасної системи освіти досить гостро порушує питання го-
товності дошкільників до навчання у школі, оскільки це важливий крок у доросле життя, і від того, яким 
він буде, залежить здатність дитини адаптуватися до нових умов і реалізувати власні потенційні мож-
ливості. Отже, задля забезпечення ефективної адаптації дитини до шкільного навчання одним з важ-
ливих завдань психологічної служби дошкільного навчального закладу постає психологічний супровід 
готовності дітей до шкільного навчання, що ґрунтується на розумінні змісту, структури та критеріїв 
готовності до школи. 

В зв‟язку з вищеописаним, на особливу увагу дослідників заслуговує дошкільний вік як сенситивний 
період для формування психологічної готовності до навчання у школі, оскільки в даному віковому періоді 
закладаються засади та передумови розвитку готовності до навчання. 

Початок навчання з шести років передбачає вдосконалення системи дитячих дошкільних установ, 
оптимізації навчально-виховного процесу, органічною частиною якого є створення передумов для система-
тичної навчальної діяльності дитини, що ґрунтується на ідеї її всебічного і гармонійного розвитку.  

Зміни в освіті вимагають нових підходів у вирішенні питання наступності й перспективності взаємодії 
дошкільної і початкової ланок, у яких забезпечення «шкільної зрілості» дитини стає одним із головних за-
вдань дошкільних навчальних закладів.  

Втім, в Україні станом на 2018 рік дошкільні навчальні заклади відвідували лише 38% дітей дошкіль-
ного віку. Поява освітніх закладів нового типу, потреба відбору дітей у гімназійні класи, що працюють за 
різними системами навчання, необхідність створення наскрізних стратегій реалізації особистісно орієнто-
ваної концепції освіти в контексті входження України в Європейський освітній простір зумовлюють пошук 
шляхів удосконалення системи підготовки дітей до систематичного навчання в школі.  

Про гостроту проблеми підготовки дитини до школи свідчать праці А. Богуш, Н. Бібік, Л. Іщенко, 
М. Вашуленка, О. Кононко, С. Лаврентьєвої, Т. Піроженко, З. Плохій, К. Прищепи, Н. Шиліної. У них звер-
нено увагу не тільки на можливості дошкільників у засвоєнні предметних знань, але й на те, що надмірне і 
раннє перевантаження дитини негативно впливає на її здоров‟я, загальний розвиток, змінює сенс і зміст 
дошкільного дитинства.  

У зарубіжних дослідженнях предметом вивчення є, в основному, інтелектуальні можливості дітей в 
найширшому сенсі (Г. Гетцер, А. Керн, С. Штребелі, Я. Йірасек та ін.).  

Разом із тим, сучасну ситуацію з підготовки дітей до школи в дошкільних навчальних закладах хара-
ктеризує часто невиправдана інтелектуалізація освітнього процесу, зниження якості показників основних 
психологічних новоутворень - базових для повноцінного розвитку дошкільників.  

З огляду на вищезазначене, все більшої актуальності в наш час набуває проблема підготовки до-
шкільників до шкільного навчання, у тому числі питання психологічної готовності як одного з найважливі-
ших підсумків психічного розвитку в період дошкільного дитинства. 
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Отже, задля забезпечення ефективної адаптації дитини до шкільного навчання одним з важливих за-
вдань психологічної служби дошкільного навчального закладу постає психологічний супровід готовності дітей 
до шкільного навчання, що ґрунтується на розумінні змісту, структури та критеріїв готовності до школи. 

Сандул Д. С. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.психол.н. Гришина Т. А.  

ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМИ ПОЧУТТЯ ТРИВОГИ ЯК ФАКТОРУ ЗАДОВОЛЕННЯ У БАЙКЕРІВ  

Поняття тривоги було введено в психологію З. Фрейдом у 1925, який розрізняєконкретний страх і 
невизначений жах, – тривога, що носить глибинний, ірраціональний, внутрішній характер.Тривога – це епі-
зодичний прояв хвилювання. У тій або іншій мірі цей стан випробовувала майже кожна людина. При цьому 
тривога часто буває навіть позитивною емоцією, яка допомагає людині в небезпечних ситуаціях. Під її дією 
підвищується обережність і можна уникнутинебезпеки, або ж підвищується активність. 

Крім «об‟єктивної» тривоги, пов‟язаної з реально існуючою загрозою, виділяють і «неадекватну» 
тривогу, що з‟являється в нейтральних, не загрозливих ситуаціях. 

На думку К. Ізардарезультати ряду досліджень переконують у тому, що необхідно розрізняти страх і 
тривогу, хоча ключовою емоцією при тривозі є страх.Страх – це емоційний стан, що відображає захисну 
біологічну реакцію людини або тварини при переживанні ними реальної чи уявної небезпеки для їх здо-
ров‟я і благополуччя. Людина відчуває тривогу, коли усвідомлює, що його існування або які – то цінності, 
ототожнюються з ним, можуть бути знищені.Причини, що викликають тривогу і впливають на зміну її рівня, 
різноманітні і можуть лежати у всіх сферах життєдіяльності людини.  

Умовно їх розділяють на суб‟єктивні і об‟єктивні причини. До суб‟єктивних відносять причини інфор-
маційного характеру, пов‟язані з неправильним поданням про результат майбутньої події, і причини психо-
логічного характеру, що призводять до завищення суб‟єктивної значущості результату майбутньої по-
дії.Серед об‟єктивних причин, що викликають тривогу, виділяють екстремальні умови, що пред‟являють 
підвищені вимоги до психіки людини і пов‟язані з невизначеністю результату ситуації; стомлення; занепо-
коєння з приводу здоров‟я, порушення психіки, вплив фармакологічних засобів та інших препаратів, які 
можуть впливати на психічний стан. 

Причиною виникнення тривоги може бути внутрішній конфлікт, суперечливість прагнень людини, ко-
ли одне його бажання суперечить іншому, одна потреба заважає іншій. 

Зовнішні прояви тривоги бувають самими різними – у одного індивіда посилюється активність, ін-
ший, навпаки, стає малорухливим, проте майже завжди поведінка неадекватна і невмотивована. Саме те, 
якою мірою виражений стан тривоги, відрізняється норма від патології, наслідки почуття тривоги велике й 
різноманітне. Більше того, воно не проходять швидко, навіть якщо усунути причину тривоги і створити лю-
дині комфортні умови.  

Задоволення – стан задоволення при виконанні бажань, задоволеності. Потреба виступає як дже-
рело активності, стимул діяльності, поведінки людини.  

Убайкерівстрах є стимулом, щоб у кінцевому результати отримати задоволення від їзди на мотоци-
клі, на максимальній швидкості, тобто страх взаємодіє з задоволенням потреби.  

Взаємозв‟язок між тривогою та задоволенням має пряме відношення для байкера. Тому що почуття 
тривоги присутнє у людини завжди коли перед нею стоїть якась невідомість, так само і у байкера проявляєть-
ся почуття тривоги, від того, що на великій швидкості, на дорозі може статися все що завгодно, погрожуючи 
його життю. Але після того як він проїхав декілька кілометрів, у нього появляється почуття впевненості і від-
чувши свободу та приплив адреналіну, він отримує неймовірне задоволення, від того що відбулося. 

Сирих А. Г. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.психол.н., доцент Ковтун Р. А.  

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КОНФЛІКТІВ У МОЛОДОГО ПОДРУЖЖЯ 

Подружній конфлікт – це феномен який сьогодні часто зустрічається, є неминучим і невідворотним, і 
розглядається як природний фрагмент людського життя. Конфлікт може бути прийнятий як одна з форм 
нормальної людської взаємодії. Він не завжди і не скрізь призводить до руйнування родини, бо є одним з 
головних процесів, який слугує її збереженню. Неможливо, щоб конфліктів у родині не було зовсім, оскіль-
ки особливістю сімейних відносин є те, що в шлюб вступають люди протилежної статі з абсолютно різними 
історіями життя і різним вихованням і при цьому вони змушені якимось чином уживатися один з одним під 
одним дахом. 

В країні відбуваються соціально-економічні зміни, які суттєво відображаються на становищі всіх 
елементів соціальних структур, а саме на сім‟ї. Саме сім‟я може відчувати на собі ті зміни, які відбуваються 
в Україні і також вона сама, безпосередньо чи опосередковано, накладає відбиток на розвиток суспільства. 
Криза, що торкнулася всієї системи життєзабезпечення суспільства вразила і сім‟ю, яка є найважливішим 
соціальним чинником, що визначає життєстійкість нації, суспільства і держави.  

Якщо в минулому сім‟ю об‟єднували чисто зовнішні, формальні чинники (закон, звичаї, громадська 
думка, традиції та ін.), то на сьогодні формується новий тип молодої сім‟ї, єдність якої все більше залежить 
від особистих відносин один до одного всіх її членів – їх взаєморозуміння, прихильності, взаємної участі, 
поваги, відданості, симпатії і любові. Саме ці почуття і сприяють міцності сімейного вогнища.  

Проблема подружніх відносин в молодій сім‟ї на сьогодні дуже актуальна, сучасні дослідження бага-
тьох вчених дозволяють стверджувати про існування кризи в українському подружжі як елементу соціаль-
ної системи суспільства. Велика кількість молодих одружених людей незадоволені сімейним життям, кон-
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флікти між ними, зростання кількості орієнтованих на розлучення, зменшення народжуваності, розвиток 
дисфункціональних взаємин, нездатність подолати розбіжності.  

Проблемою подружніх конфліктів займалися багато вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як 
О. Кочетов, В. Сисенко, М. Олексіїва, М. Обозов, А. Єлізаров, Д. Кустар, Ю. Альошина, С. Ковальов. Однак 
проблема досі викликає дискусії, незважаючи на значну кількість теоретичних досліджень та практичного 
досвіду. Не існує однозначного підходу до діагностики та подолання конфліктів у сім‟ї.  

Різні фактори на початковому періоді життя можуть призводити до конфліктів. Конфліктність між по-
дружжям тісно пов‟язана з рівнем особистісної зрілості шлюбних партнерів до сімейного життя, яка прояв-
ляється перш за все у ціннісних орієнтаціях членів сім‟ї, емпатійності, вміннях встановлювати близькі сто-
сунки з іншими людьми, відповідальності за сім‟ю, емоційній стійкості до життєвих ситуацій. Співпадіння 
цінностей у обох членів подружжя, високого рівня емпатійності та відповідальності, емоційної стійкості та 
саморегуляції призводить до зниження конфліктності у молодій сім‟ї. Можна виділити такі особливості кон-
флікту молодого подружжя: Розходження між уявленнями партнерів стосовно потреб і інтересів одне одно-
го, різне уявлення і очікування одного партнера стосовно іншого, порушення етики подружніх відносин, 
незадоволеність сексуальних потреб чоловіка або дружини, біологічна несумісність, відмінності у погляді 
на сімейне життя і міжособистісні взаємини, проблема влади і впливу в подружніх стосунках, різні погляди 
на розподіл подружніх ролей і обов‟язків. 

Отже, молода сім‟я на початку шлюбного життя особливо потребує допомоги та психологічної підт-
римки. 

Трохимець О. І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.психол.н., професор Зарицька В. В.  

ДІТИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО  
СПЕКТРУ: ОСОБЛИВСОТІ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

Розлад аутичного спектру (РАС) – це розлад неврологічного розвитку, що характеризується набо-
ром поведінкових станів з порушеннями у двох основних сферах: соціально-комунікативні та поведінкові 
(фіксована або повторювана поведінка), з появою симптомів, що виникають з народження або раннього 
дитинства. 

Це визначення базується на новій класифікації, описаній у Діагностично-статистичному посібнику психіч-
них розладів (DSM-5), який стандартизує діагноз і має на меті підвищити специфічність діагнозу РАС. Клінічний 
стан може мати дуже різний рівень тяжкості, тому стан людей з однаковим діагнозом може мати різні клінічні 
прояви, тому використовують термін «спектр». У цій новій класифікації класичний аутизм, розлад Аспергера, 
дитячий дезінтегративний розлад та розлад розвитку без інших специфікацій включені до РАС. 

Мовні зміни, хоча і не є ексклюзивним діагностичним критерієм аутизму, відіграють центральну роль 
у характеристиці РАС, оскільки, зазвичай, виникають затримки та відхилення у розвитку аутизму, спостері-
гаючи більші порушення на прагматичному рівні та в невербальних аспектах. Ще в перші місяці життя мо-
жна помітити відсутність очного контакту, зменшення кількості жестів і міміки, лепет і реакцію на звуки. 

Крім того, у дітей з аутизмом порушується те, що передує розмовній мові, а саме здатність імітувати 
поведінку, грати з предметами та спільна увага (тріадична увага). Також спостерігаються ехолалія (безпо-
середня або пізня), невідповідне використання займенників, незріла граматична структура та жорсткість 
значень. 

Дефіцит спілкування є одним із основних симптомів розладів аутичного спектра (РАС). Люди з РАС мо-
жуть повільно розпочинати розмову або взагалі не навчитися розмовляти; інші можуть навчитися виробляти 
слова та речення, але відчувають труднощі з їх ефективним використанням для досягнення соціальних інтерак-
тивних цілей. Етапи мови та спілкування відіграють важливу роль майже в кожному етапі розвитку діагностики 
та розуміння аутизму. Більшість батьків дітей-аутистів спочатку починають турбуватися про розвиток своєї ди-
тини через ранні затримки або регресії в розвитку мовлення. Показано, що використання функціональної мови 
до шкільного віку пов‟язане з кращими довгостроковими результатами аутизму. Бездоганність та гнучкість вира-
зної мови є ключовими складовими розрізнення аутизму «високофункціонального» та «низькофункціонального» 
у шкільному віці чи підлітковому віці. Історія затримки мови може бути особливо важливою для диференціації 
аутизму від інших психічних розладів у високофункціональних дорослих. 

Через центральність комунікативних дефіцитів у вираженні РАС, полегшення комунікативних про-
блем у дітей із цим синдромом є одним з найважливіших напрямків освітньої служби. 

Крім того, лікування першої лінії для дітей та підлітків з аутизмом повинно включати психосоціальне 
лікування та освітні втручання з метою максимізації засвоєння мови, вдосконалення соціальних та комуні-
кативних навичок та припинення неадаптивної поведінки. В даний час, однак, немає лікарських засобів, 
затверджених офіційно щодо аутизму. Незважаючи на обмежену емпіричну підтримку, психофармакологі-
чне лікування, як видається, є загальним явищем у клінічній практиці і спрямоване на конкретні симптоми, 
які серйозно порушують функціонування людини. Це зазвичай не дозволяє проводити освітні та поведінко-
ві втручання (агресія, самодеструктивна поведінка, компульсивні ритуали, низька толерантність до розла-
дів із вибуховими атаками, гіперактивність тощо). 

Процедури, засновані на принципах прикладного аналізу поведінки, такі як ABA (прикладний аналіз 
поведінки), пов‟язаний із системою обміну зображеннями (PECS), виявилися ефективними, що дозволило 
суттєво покращити спілкування і, отже, покращити якість життя цих пацієнтів. 

Однак останні дослідження ставлять під сумнів твердження, що ABA є єдиною моделлю з науково 
підтвердженими результатами, і визнають необхідність подальших досліджень результатів процесів втру-
чання, з відповідною казуїстикою та чіткими критеріями включення та оцінки результатів. Тому будь-яку 
пропозицію про втручання можна вважати більш ефективною або продуктивною, ніж інші.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО  
ВИХОВАННЯ, РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЗДОРОВ’Я 
ЛЮДИНИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ 

СУЧАСНИЙ СТАН ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

Антоненко Ю. О. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – викладач Куліш О. О. 

СУЧАСНИЙ СТАН ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

Сучасний стан фізичного здоров‟я серед молоді Фізична культура сьогодні є одним із визначальних 
чинників суспільного життя світової спільноти,важливим елементом освіти,виховання, охорони здо-
ров‟я,тощо.Фізична культура ,як і культура загалом не дана людям від природи,а є наслідком суспільної та 
індивідуальної творчості.За останні десять років спостерігається негативна динаміка зростання захворювано-
сті молоді практично за всіма класами хвороб.Найвищими серед молоді є темпи приросту захворюваності на 
злоякісні новоутворення(в 2,4 рази),розлади психіки та поведінки(в 2 рази),уроджених потворностей(в 
1,7 рази). Зростає чисельність дітей з дисгармонійним розвитком,зменшується чисельність практично здоро-
вих дітей,збільшується показник первинного виходу на інвалідність.На сьогодні змінюється світогляд сучасної 
молоді,її цілісні орієнтації і в цьому процесі рівень духовності кожної особистості складає загальну картину 
духовності суспільства.Процес фізичного виховання повинен передбачати захист моралі та посилення вихо-
вної роботи серед молоді,запобігання негативним процесам у духовній сфері під час проведення спортивних 
змагань,вибору видів спорту та засобів фізичного розвитку.Однак одну з основних цілей занять фізичними 
вправами слід пов‟язувати з переконанням того,що це має велику цінність в житті людини. 

Артемов В. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Глущенко Н. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНАКІВ 16–17 РОКІВ 

Методика розвитку фізичних якостей відіграє провідну роль у розвитку функціональних можливос-
тей організму. В останнє десятиліття намітилася тенденція до погіршення показників фізичного розвитку 
дітей, підлітків, а також до призивної молоді.  

Для розвитку окремих фізичних здібностей необхідно підвищити загальний рівень функціональних 
можливостей організму. Саме з цією метою крім основної програми по фізичній культурі необхідно викори-
стовувати додаткові програми, зміст яких спрямований на додатковий розвиток фізичних якостей. Програ-
ма з військово-прикладної фізичної підготовки допоможе сформувати необхідні фізичні якості старшоклас-
ників й уявлення про несення військової служби. 

Завдання спеціальної фізичної підготовки визначаються специфікою військово-професійної діяльно-
сті: розвиток та вдосконалення спеціальних фізичних якостей таких, як стійкість до заколихування, перева-
нтажень, кисневого голодування; оволодіння та вдосконалення військово-прикладними руховими навичка-
ми; виховання морально-вольових і психічних якостей; згуртування колективу. 

Заняття фізичної культури проводились з юнаками 16-17 років в урочний час три рази на тиждень. За-
няття в експериментальній проводилось за варіативним модулем «Військово-прикладна фізична підготовка». 
Тривалість заняття складала 45 хв та була структурована за трьома частинами, а саме підготовчою, основ-
ною та заключною. Окрім того, в експериментальну програму занять була включена ранкова зарядка. 

Опис практичних занять з фізичної підготовки за розділами фізичної підготовки від загального обся-
гу навчального часу: гімнастика та атлетична підготовка, подолання перешкод, рукопашний бій, спортивні 
рухливі ігри, комплексні заняття. 

По завершенню періоду експерименту, котрий за об‟єктивними причинами (карантин), був скороче-
ний та завершився у березні 2020 року ми перевірили рівень фізичної підготовленості досліджуваного на-
ми контингенту. Так, юнаки підтягнулись на перекладині 9 ± 1 разів; підняли ноги у вісі 8 ± 1 разів; виконали 
згинання розгинання рук в упорі на брусах 7 ± 1 разів; пробігли 100 м за 14,7 ± 0,5 с; подолали дистанцію 
10х10 м човниковим бігом за 29,1 ± 1,5 с; пробігли 400 м за 1,15 ± 0,25 хв,с; подолали дистанцію 3000 м 
бігом за 13,50 ± 0,25 хв,с; метнули гранату ф-1 на 29 ± 2 м, виконали ривок гирі 47± 3 разів та отримали 
оцінку + 8 ± 1 см при перевірці гнучкості хребтового стовпа. Надалі ми відобразили отримані нами резуль-
тати перевірки фізичної підготовленості в оцінки за нормативною шкалою оцінювання фізичної підготовле-
ності військовослужбовців України 

Так, у тестуваннях підтягування на перекладині, підйом ніг у висі до перекладини, згинання розги-
нання рук в упорі на брусах та бігу на 100 м оцінки були 4,0 ± 0,50 балів, 4,0 ± 0,50 балів, 3,5 ± 0,50 балів та 
4,0 ± 0,25 балів, відповідно. У наступних тестах, а саме човниковий біг 10х10 м, біг 400 м, біг 3000 м, ме-
тання гранати Ф-1 на дальність, ривок гирі 16 кг та гнучкість хребтового стовпа у нахилі оцінки були зазна-
чені такі: 4,0 ± 0,50 балів, 4,0 ± 0,25 балів, 3,5 ± 0,25 балів, 3,0 ± 0,25 балів, 4,0 ± 0,50 балів та 4,0 ± 0,25 
балів, відповідно. 

Таким чином, ми достовірно можемо стверджувати, що впроваджена нами експериментальна програма з 
військово-прикладної фізичної підготовки юнаків 16-17 років виявилась ефективною та суттєво покращила ре-
зультативність хлопців та готовність досліджуваного контингенту до готовності служити в лавах ЗСУ. 
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Багмут С. Д. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Коллегаєв М. Ю.  

РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ У БОРЦІВ ГРЕКО-РИМСЬКОГО СТИЛЮ 15–17 РОКІВ 

Аналіз наукових досліджень з питань становлення спортивної майстерності борців греко-римського 
стилю показав, що останнім часом увагу фахівців направлено на підбір найбільш ефективних засобів і ме-
тодів фізичної підготовки, які і визначають зростання спортивних досягнень. 

Специфіка сили борця, як і інших фізичних якостей, відрізняється від сили штангіста, гімнаста. Бор-
цю необхідно мати силу в поєднанні з витривалістю як загальної, так і спеціальної, а так само вміння за-
стосовувати максимальне зусилля в кожній з моментів протягом всієї сутички, а іноді і декількох зіткнень, 
де потрібно підняти темп і силовий тиск. Отже, методика розвитку швидкісно - силової здатності повинна 
мати схожість зі структурою рухів в боротьбі, тоді одночасно з потрібним нам якістю, будуть вдосконалюва-
тися техніка та інші необхідні якості борця. 

У спортивній боротьбі сила являє собою динамічно статичні зусилля окремих груп м‟язів в різних ру-
хах і позах. При цьому сила характеризується потужністю, неоднаковим режимом розвитку силових зусиль, 
а також силовий витривалістю - здатністю протистояти втомі. Силова підготовленість борців має складну 
структуру і включає різні види силових здібностей. Для борців більш характерно розвиток спеціальної сили, 
за допомогою спеціальних вправ і при виконанні прийомів в сутичках з противником. 

Змагальна діяльність в боротьбі в значній мірі характеризується комплексним розвитком і проявом 
швидкості і сили, у зв‟язку з чим в тренувальному процесу виділена швидкісно-силова підготовка. Важли-
вість швидкісно-силової підготовки для борців не викликає сумнівів, так як зростання рівня техніко-
тактичної майстерності базується на високому потенциале їх фізичної підготовленості. 

У дослідженнях А. Д. Егізаряна, Ю. М. Закарьяева, В. Н. Платонова вказується на те, що підвищення 
рівня фізичної та спеціальної швидкісно-силової підготовленості спортсменів відбувається за рахунок кош-
тів самої боротьби, тобто застосування великої кількості різноманітних тренувальних завдань у процесі 
техніко-тактичної підготовки забезпечує зростання фізичної підготовленості. Однак, використовуючи тільки 
специфічні засоби підготовки не можна цілеспрямовано розвивати саме ті фізичні якості, які дозволяють 
борцю підвищити ефективність вдосконалення технічних дій. Якщо не застосовувати концентрованої тре-
нування швидкісно-силової спрямованості, то в процесі вдосконалення техніко-тактичної майстерності 
спортсменів не відбудеться значного підвищення рівня розвитку швидкісно-силових якостей. Тому цілесп-
рямоване використання засобів швидкісно-силової підготовки є одним з необхідних напрямків тренуваль-
ного процесу борців. 

У юнацькому спорті, коли відбувається формування найважливіших систем і функцій організму, ду-
же важливо враховувати періоди, найбільш сприятливі для розвитку певних фізичних якостей. Виявлення 
закономірностей їх розвитку необхідно для правильної організації фізичного виховання дітей, підлітків і 
юнаків. 

Вважається, що віковий період 15–17 років є сприятливим для розвитку швидкісно-силових якостей, 
які є найважливішим компонентом в підготовці борця. В єтот період настає фізіологічна зрілість: організм 
закінчує фазу інтенсивного росту, серцево-судинна систем сформована, тканини та інші органи практично 
розвинені. У багатьох відзначається наростання м‟язової маси тіла, що сприяє збільшенню фізичної праце-
здатності і витривалості. Саме в цей час доцільно максимально зосередиться на розвитку силових здібно-
стей борця. 

Тому вважаємо актуальним тему нашого дослідження: «Розвиток силових здібностей у борців греко-
римського стилю 15–17 років». 

Балан Я. О. 
Класичний приватний університет  
наук. кер. – професор Зубов В. О. 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ З ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ 

Освіта віддзеркалює всі процеси, що відбуваються в суспільстві, та прогнозує тенденції його розвит-
ку, забезпечуючи через зміст, методи, форми навчання готовність фахівців до конкретного виду професій-
ної діяльності. Професійна діяльність учителів фізичної культури безпосередньо виявляється в організації 
навчально-виховного процесу, актуалізуючи розширення соціально-педагогічних, психолого-педагогічних 
знань, оволодіння практичними уміннями та навичками, підвищення загальної та методологічної культури, 
творчої ініціативи. Досить часто вчителів фізичної культури залучають до тренерської діяльності. Від осо-
бистості тренера, його життєвих і спортивних принципів, високої професійної кваліфікації, педагогічної 
майстерності залежить успішне розв‟язання і загальнопедагогічних завдань «навчання – виховання – роз-
виток», і досягнення високих спортивних результатів. 

 Саме тренер є джерелом вагомих досягнень вихованців, а тому сучасна система підготовки спорт-
сменів висуває особливі вимоги до змістового наповнення освітнього процесу майбутніх тренерів, яке ба-
зується на ґрунтовних фундаментальних знаннях, які визначаються об‟єктивними вимогами суспільства. 
Відзначимо, що багато практичних та методичних аспектів організації тренувального процесу в ігрових ви-
дах спорту залишаються досі не розкритими, особливої актуальності набуває змістовна суть і характерис-
тика рухової діяльності гравців і тренера. 

Професійна діяльність тренера в ігрових видах спорту спрямована на розв‟язання двох основних 
завдань. По-перше, це організація та проведення навчально-тренувального процесу, що передбачає 
озброєність самого тренера сучасними, науково обґрунтованими спеціалізованими методиками навчання в 
ігрових видах спорту та принципами їх ефективної реалізації. 
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 По- друге, оволодінням ґрунтовними знаннями, вміннями та навичками тренера, що безпосередньо 
пов‟язані із формуванням командного духу. Це завдання актуальне з огляду на те, що волейбол, баскет-
бол, гандбол та футбол – це командні види спорту, в яких необхідна ефективна інтеграція окремих особис-
тостей з індивідуальними особливостями, мотивами і цінностями в єдину цілісну команду. Саме командний 
дух, вихованням якого займається тренер відіграє важливу роль як у вихованні та соціалізації гравців, так і 
для досягнення мети – блискучого спортивного результату. 

Отже, в процесі дослідження встановлено, що сформовані уміння тренера в ігрових видах спорту 
протистояти тиску зовнішнього середовища в досягненні «швидкого результату будь-якою ціною», стійка 
світоглядна позиція, почуття відповідальності і глибоке особисте занепокоєння за майбутнє вихованців – 
все це неодмінні атрибути високопрофесійного фахівця. 

Баранов К. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.пед.н., професор Захаріна Є. А.  

ВПЛИВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ НА ПОКАЗНИКИ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОКСЕРІВ 

Умови сучасного спорту висувають високі вимоги до підготовки боксерів. На сьогоднішній день від-
чувається суттєвий брак об‟єктивної інформації про передзмагальну підготовку боксерів та про критерії 
готовності спортсмена до поєдинку. Кожен спортсмен і його тренер, експериментуючи і помиляючись під-
шукують шлях до високих досягнень.  

Відсутність єдиного обґрунтованого підходу до визначення побудови тренувального процесу, спря-
мованого на розвиток спеціальної витривалості юних боксерів, є на цей час актуальною проблемою. До 
цього часу недооцінені тренерами передові розробки в області боксу.  

Існує необхідність в розширенні нетрадиційних засобів підготовки боксерів-юнаків, які забезпечать 
сполучений розвиток фізичних якостей спортсмена - спеціальної витривалості, що відіграє вирішальну 
роль у досягненні високих показників змагальної діяльності юних боксерів. 

Безпосередньо у боксі спеціальна витривалість характеризується здатністю багаторазово повторю-
вати рухи із збереженням всіх параметрів, властивих цим рухам, активно діяти впродовж тривалого часу, 
вести бій не знижуючи темп рухів (ініціативно і невтомно), в умовах нервової напруги долати наростаюче 
стомлення. 

Мета дослідження. Вдосконалити методику розвитку спеціальної витривалості боксерів – юнаків на 
етапі безпосередньої підготовки до змагань. 

Проведений аналіз літературних джерел з боксу, виявлені окремі закономірності та взаємозв‟язки. 
Сучасний юнацький спорт, як і спорт вищих досягнень, вимагає від спортсмена прояву максимуму його 
фізіологічних можливостей, але при цьому дає мінімум часу і можливостей для повноцінного відновлення. 
Теоретиками та практиками досліджено багато питань з розвитку фізичних якостей у боксерів. Основний 
шлях удосконалення їх спеціальної витривалості – підбір та організація тренувального процесу. 

Сучасний бокс, представлений спортсменами з доброю фізичною підготовкою, стабільною технікою, 
гнучкою і різноманітною тактикою. Матеріали досліджень можуть використовуватися в тренувальному про-
цесі ДЮСШ юнаків-боксерів.  

На основі отриманих характеристик, тренери по боксу матимуть ширші можливості для вдоскона-
лення спортивної майстерності українських боксерів. 

Характерною рисою сучасного підходу до розвитку витривалості є прагнення до вдосконалення ае-
робних і анаеробних механізмів енергозабезпечення. Проте динаміка розвитку не визначається якоюсь 
однією ознакою і пов‟язана з сукупністю діючих чинників. Однією з найважливіших проблем підготовки ви-
сококваліфікованих спортсменів є розвиток рухових здібностей і, зокрема, витривалості. 

Багатьма дослідниками наголошується, що витривалість є загальною властивістю людського органі-
зму, яка знаходить конкретний прояв в різних видах рухової діяльності, у тому числі і спортивній. В понятті 
витривалості прагнуть відобразити особливості, властиві тривалості виконання роботи. В узагальненому 
розумінні витривалість розглядається як «затягування часу», збереження людиною працездатності і під-
вищення опірності організму втомі при роботі або дії несприятливих чинників зовнішнього середовища». 

Проте, останнім часом серед фахівців відсутня єдність поглядів при розгляді поняття витривалості 
стосовно спортивної діяльності. Не безпідставні і приведені визначення. На фоні цього слід зазначити, що 
практично в кожній роботі, де з‟являються спроби фундаментально проаналізувати проблему витривалос-
ті, присутні власні визначення. 

Для того, щоб успішно виступити на змаганнях важливо правильно побудувати тренувальний про-
цес в останні тижні перед стартом. Етап передзмагальної підготовки має особливе значення. Його мета – 
забезпечити оптимальну підготовку незадовго до змагань для отримання перемоги на рингу.  

Барсук А. І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.пед.н., професор Захаріна Є. А.  

ВОЛЕЙБОЛ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ФІЗИЧНУ  
ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ДІТEЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Від здoрoвої нації залeжить трудoвий пoтeнцал країни і її oбoрoнoздатніcть, а такoж, щo нe менш 
важливo – відтвoрення наcелення – здoрoвoгo майбутньoгo пoкoління. Рівень здoрoв‟я підрocтаючoгo 
пoкoління як відомо знижуєтьcя. Звідси збереження і зміцнення здoрoв‟я дітей та підлітків є cьoгoдні 
пріoритетним завданням держави. Вирішення цієї прoблеми нocить кoмплекcний xарактер, щo вимагає 
залучення фаxівців різниx наукoвиx напрямів, в тoму чиcлі і фаxівців з oздoрoвчoї фізичнoї культури. 
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Зазначимо, що проблемі фізичної підготовки та вікового розвитку фізичних якостей школярів прис-
вячені роботи Андрєєвої О. В., Іващенка В. П., Круцевич Т. Ю., Москаленко Н. В., Шияна Б. М. та інших. 
Заняття волейболом для дітей молодшого шкільного віку ефективнo cприяють їx oздoрoвленню, залучен-
ню дo занять фізичнoю культурoю, підвищення дo ниx інтереcу, а також фoрмуванню руxoвoї культури: 
культури тіла, культури руxів, рoзумнoї oрганізації дoзвілля, рoзваг, cамoвдocкoналення, ведення 
здoрoвoгo cпocoбу життя. Викoриcтoвуючи в пoвній мірі oздoрoвчий пoтенціал волейболу в прoфілактиці 
різниx заxвoрювань, гіпoдинамії, cуcпільcтвo oтримає найменш витратний і найбільш ефективний cпocіб 
oздoрoвлення підростаючого покоління. 

Виxoвання фізичниx якocтей у шкільнoму віці має cвoї ocoбливocті, які впливають на різні cтoрoни 
руxoвиx мoжливocтей людини, cтупінь oвoлoдіння певними руxами. У шкільнoму віці відбуваєтьcя якіcний 
cтрибoк у рoзвитку фізичниx якocтей, ocoбливo при викoриcтанні в навчанні дітей руxів ігрoвoї фoрми їx 
прoведення. В даний чаc cеред фаxівців в галузі фізичнoгo виxoвання ширoкo oбгoвoрюютьcя питання 
фoрмування фізичниx якocтей дитини. 

Для підвищення oздoрoвчoї ефективнoсті фізичнoгo виxoвання дітей мoлoдшoгo шкільнoгo віку пе-
ревагу слід віддавати фізичним вправам, які надають різнoстoрoнню дію на oрганізм і дають виражений 
ефект, який забезпечує oздoрoвчий вплив. 

При рoзрoбці прoграми занять волейболом для дітей мoлoдшoгo шкільнoгo віку неoбxіднo 
враxoвувати наступні теoретичні передумoви: фізичні вправи підбираються з ураxуванням анатoмo-
фізіoлoгічниx і псиxoлoгo-педагoгічниx oсoбливoстей шкoлярів. Більшість з ниx в цьoму віці активні, енер-
гійні. Для ниx пoтрібнo oрганізувати цікаві заняття з чергуванням спoкійниx і активниx вправ, щoб вoни 
мoгли викoнувати різнoманітні нескладні руxи, щo не втoмлять школярів, а дoпoмoжуть їм зoсередитися на 
урoці. 

Діти мoлoдшoгo шкільнoгo віку пoтребують активнoгo навчання. Мислити для ниx – значить рoбити. 
Щoб їм зрoзуміти, пoтрібнo бачити. Правильний пoказ вправ має дуже велике значення. Учні пoвинні самі 
викoнувати всі дії, навіть якщo вoни ще не мoжуть рoзраxувати силу. Сxвалення, увага і любoв підвищують 
ефективність їx рoбoти і мoтивацію дo занять. Мoлoдшим шкoлярам пoдoбається, кoли їx пoмічають. Вoни 
oцінюють себе пo вашoму віднoшенню дo ниx і завдяки підтримці набувають впевненості в сoбі.  

Рухова активність є природною біологічною потребою людини, ступінь задоволення якої в багатьох 
випадках визначає структурний і функціональний розвиток організму. Оптимально правильно організована 
рухова активність створює сприятливі передумови для нормальної життєдіяльності людини, її довгорічної 
творчої діяльності. Вона виконує роль своєрідного регулятора росту і розвитку організму, являючись необ-
хідною умовою для становлення і вдосконалення людини (однак рухова активність повинна мати межі, тим 
більше в дитячому віці). Режим низької рухової активності (гіподинамія) спричиняють низку небажаних нас-
лідків для людини. 

Батюк А. М. 
Криворізький державний педагогічний університет 

к.соц.н. 

ДИДАКТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ  
ТРЕНЕРІВ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ «СПОРТИВНІ ІГРИ») 

Професійна освіта майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту останнім часом демонструє те-
нденцію до диффузії та взаємопроникнення змісту різних навчальних дисциплін, які об‟єднують важливі 
проблеми та теми галузі. 

При цьому підставами для такої дидактичної інтеграції є досвід побудови навчального процесу на 
тлі необхідності формування інтегруючої професійної компетентності. Метою даної статті є висвітлення 
деяких аспектів формування інтегральної компетентності тренерів зі спортивних ігор, коли різні за прави-
лами та спрямованістю фізичні види активності об‟єднують та доповнюють одна одну через споріднені 
елементи, поняття чи дії та розробляють інтегруючий модуль підготовки. 

Дійсно, виходячи з реально існуючої сукупності навичок в кожній спортивній грі (футбол, волейбол, 
бадмінтон, хокей, баскетбол тощо), можна в один навчальний предмет поетапно «інтегрувати» конче пот-
рібні в загальному та конкретних випадках елементи знань та вмінь з інших предметів.  

За такого підходу базовий навчальний предмет міститься в центрі, а навколо нього наростають кон-
центричні кола наближень різного порядку. У ці наближення входять окремі елементи знань. Нульове на-
ближення описує внутрішньопредметні зв‟язки спортивних ігор та її логічну структуру як навчального пред-
мета, яка є оптимальною для вивчення в даному типі навчальних закладів. Перше наближення включає 
теоретичне формування уявлення про спортивні ігри, друге – фізичну (спеціальну) підготовку, третє – тех-
нічну підготовку, четверте – методичного характеру».  

Наприклад, у навчально-методичному посібнику «Основи теорії та методики викладання спортивних і 
рухливих ігор», написаному О.В. Тимошенко у співавторстві з Р. М. Мішаровським, подається навчально-
методична карта інтегрованого курсу «Теорія і методики викладання спортивних і рухливих ігор» для студентів 
І–ІV курсів, обґрунтовуються підходи до інтеграції знань у процесі вивчення спортивних і рухливих ігор. 

Вивчаючи теорію та методику спортивних ігор, студенти, майбутні тренери, повинні не лише оволо-
діти технічними навичками, але й мають глибоко розумітися на тому, який вплив мають фізичні наванта-
ження при занятті спортивним іграми на дитячий організм, як впливає фізичне навантаження на органи і 
системи, які види вправ необхідно виконувати учням. 

На нашу думку, необхідність інтеграційних занять зі спортивних ігор обумовлена також тим, що:  

 в період науково-технічного прогресу особливо підвищуються вимоги до професійної освіти, а 
предметна (традиційна) система навчання передбачає автономне засвоєння знань тієї чи іншої галузі, які 
надзвичайно слабко пов‟язані між собою;  
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 недостатня професійна підготовка студентів призводить до того, що вони, не отримуючи теоре-
тичного і практичного досвіду реалізації інтегрованого підходу до викладання у процесі навчання, не здатні 
втілювати його у власній практичній діяльності; 

 постійне ускладнення змісту освіти, зростання обсягу знань, які студенти факультетів фізичного 
виховання отримують розрізнено, диференційовано, і зменшення часу, відведеного для його засвоєння, не 
дають цілісної уяви про фізичні можливості організму, не сприяють усвідомленню проблем, які можуть ви-
никати при неправильному розподілі фізичного навантаження, в необґрунтованому з фізіологічної, анато-
мічної точки зору використанні тих чи інших фізичних вправ чи їх кількості; перевантаження багатьох дис-
циплін детальною конкретизацією, призводить до зайвої теоретизації при відсутності відповідного практич-
ного підкріплення тощо. 

Білодід В. А. 
Класичний приватний університет  
наук. кер. – старший викладач Воскобойник Т. А. 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ НАПАДАЮЧИХ ГРАВЦІВ В СУЧАСНОМУ БАСКЕТБОЛІ 

Сучасний баскетбол – це командна спортивна гра, в якій кожен гравець поєднує свої дії з діями пар-
тнерів. Ігрові амплуа кожного гравця команди забов‟язують їх постійно взаємодіяти для досягнення загаль-
ної мети. Ця особливість має велике значення для вирішення завдань, поставленних тренером команди. 

У наш час жодна команда високого класу незможе грати з набором універсальних гравців. Світова 
практика показує, що розділення гравців за ігровими амплуа сприяє найбільш раціональному відтворенню 
ігрових взаімодій на майданчику. 

Не менш важливим ще є те, що за для успішної ведення змагальної діяльності недостатньо лише 
розділити гравців команди за ігровими амплуа, особливу увагу слід приділяти саме їх техніко-тактичній 
підготовці. В її основі є комплекс вправ які є частиною тренувального макроциклу і сприяють вдосконален-
ню вмінь гравців кожного амплуа. В цьому процесі робота над кожним амплуа є виключно індивідуальною, 
та потребує розвиток особливих вмінь, які є характерними для конкретної позиції гравця. 

Також виявляються психологічні особливості нападників. У цього амплуа чітко вирізняються такі ри-
си характеру як азарт, цілеспрямованість, рішучість. Вони добре володіють відчуттям часу та мають роз-
винене логічне мислення, виділяються агресивною грою на майданчику та значною імпульсивністю, в той 
час, як наприклад, центрові гравці більш стримані та уповільнені.  

Не звертаючи уваги на позитивний розвиток баскетболу в нашій країні, він має серйозні проблеми, 
які гальмують його розвиток, знижують видовище та якість гри . Ці проблеми пов‟язані з рівнем технічній 
підготовленості гравців, з організацією захисних дій команди, у тактиці нападу, у невисокій ефективності 
дистанційних кидків, у пробілах теоретичної й психологічної підготовки, у відносно слабкій підготовці грав-
ців з урахуванням свого амплуа. 

Перераховані проблеми зв‟язані: із численними проблемами, що супроводжують у дитячому баскет-
болі, який повинен закладати фундамент у підготовку кваліфікованих гравців; відсутності високоякісної 
научно-обоснованній методичної літератури; у більшій або меншій мері вираженому консерватизмі керів-
ництва державних і міжнародних федерацій баскетболу; з пасивністю (інертністю) тренерів, що працюють 
на різних рівнях національного баскетболу у своїх країнах, яких улаштовують результати їхньої роботи, а 
стан сучасного баскетболу не викликає подиву. 

У зв‟язку з тим, з метою дослідження, були поставлені такі завдання:  
 Виявити особливість розподілу гравців за амплуа; 

 Визначити рівень техніко-тактичної підготовленості баскетболістів; 
 Вивчити рівень психомоторних якостей; 

 Розробити та експериментально обґрунтувати методику удосконалювання техніко-тактичної під-
готовленості баскетболістів з урахуванням психомоторних якостей та ігрового амплуа. 

На прикладі досліджуваного амплуа такого як – нападник, я зробила висновок що їм треба вдоско-
налювати виконання швидкого прориву, техніки на високій швидкості та кидки, як з середньої, так і з даль-
ньої відстані. Підвищувати рівень влучання кидків з супротивом, спеціальної витривалості, влучання кидків 
з різної дистанції. В командах більш висого рівня дуже велику увагу треба приділяти роботі з кожним амп-
луа окремо, бо гравці на цьому рівні вже чітко виділяються особливостями за амплуа, та потребують мак-
симально ефективного підходу до тренувального процесу.  

Білоненко І. А. 
Класичний приватний університет  
наук. кер. – к.пед.н., доцент Коллегаєв М. Ю. 

РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ  
У ФУТБОЛІСТІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У сучасному тренувальному процесі одне з найважливіших місць займає швидкісно-силова підготов-
ка, пов‟язано це насамперед з тим, що вона може способствовует формуванню і вдосконаленню функціо-
нальних здібностей людського організму, а також допомагає спортсменам досягати високих результатів в 
обраному виді спорту. 

Швидкісно-силові здібності є своєрідним з‟єднанням власне-силових і швидкісних здібностей. Швид-
кісно-силові якості є здатністю розвивати максимальні м‟язові зусилля за мінімальний відрізок часу. В їх 
основі лежать властивості нервово системи, які дозволяють здійснювати певні дії, де крім максимальної 
швидкості рухів необхідно значне м‟язове напруження. 

Іншими словами, термін «швидкісно-силові якості» означає здатність людини проявляти максимум 
зусиль в найкоротші терміни при збереженні оптимальної амплітуди руху. 



294 

У науковому розумінні швидкісно-силові здібності, є не тільки з‟єднанням швидкості і сили, це об-
ласть між максимальним параметром напруги м‟язів при їх повільному скороченні і максимальна швидкість 
руху в стані мінімальної обтяження. 

Найсприятливішими періодами розвитку сили у хлопчиків і юнаків вважається вік від 13–14 років до 
17–18 років, чому в чималому ступені відповідає частка м‟язової маси до загальної маси тіла. До 10–11 
років вона становить прімерно 23%, до 14–15 років – 33%, а до 17–18 років – 45%. 

Старший шкільний вік – віковий діапазон 15–18 років. В даний період відбувається формування ос-
новних морфофункціональних структур організму підлітків, а також він збігається з періодом навчання в 
школі, і від того, як будуть враховуватися адаптаційні можливості організму, залежить його становлення і 
фізичний розвиток. 

Вивчення літературних джерел і узагальнення досвіду спортивного тренування футболістів у віці 
15–16 років, свідчить про невирішених питаннях управління їх швидкісно-силової підготовкою. У сучасній 
методичній і науковій літературі більш детально розроблена методика розвитку швидкісно-силових якостей 
у дорослих футболістів. При цьому, наявні результати наукових досліджень і методичні рекомендації но-
сять загальний характер, без урахування відмінностей юнацького і дорослого організмів. Тим часом, юні 
футболісти слабкіше дорослих і розвиток швидкісно-силових якостей у них має свої особливості. 

Одним з ефективних форм організації швидкісно-силової підготовки в різних видах спорту, в тому 
числі і в футболі є метод кругового тренування. 

Метод кругового тренування – це організаційно-методична форма роботи, яка передбачає потокове, 
послідовне виконання спеціально підібраного комплексу фізичних вправ для розвитку і вдосконалення си-
ли, швидкості, витривалості і особливо їх комплексних форм - силової витривалості, швидкісної витривало-
сті і швидкісної сили. Завдання кругового тренування – досягти високої працездатності організму шляхом 
тренування нервово-м‟язового апарату, кардіореспіраторної та інших систем в регулярному чергуванні. 
Суворе виконання конкретних вправ, певним чином підібраних і сконцентрованих в заданому часу, забез-
печує швидкий розвиток рухових якостей в короткий час. Основний принцип кругового тренування полягає 
в тому, що вона не зводиться до якогось приватного методу, а є організаційно-методичної формою, що 
включає в себе ряд приватних методів використання фізичних вправ. 

Тому вважаємо актуальним тему нашого дослідження: «Розвиток швидкісно-силових здібностей у 
футболістів старшого шкільного віку». 

Бірюковська Г. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Добродуб Є. З. 

АНАЛІЗ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УДАРАМ НОГАМИ  
У ГРУПАХ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ З ТАЕКВОНДО ІТФ 

Методи тренування базової техніки таеквондо ІТФ, які використовуються тренерами на сьогоднішній 
день орієнтовані на людей старше 14 років. Загально відома схема роботи тренерів – це максимальна ро-
бота «на результат». Запропонований комплекс спеціально-підготовчих вправ дозволить підвищити ефек-
тивність навчання технічним прийомам новачків.  

Отримані результати представляють новизну на рівні уточнення, конкретизації і розширення тради-
ційної методики навчання, і можуть бути поширені на навчання спортсменів-початківців у різних видах схі-
дних одноборств. 

У програму змагань спортивного таеквондо включені п‟ять видів програми - формальні вправи 
(туль), спаринг, спеціальна техніка, виконання ударів на силу (розбивання), прийоми самозахисту (soul 
defense). 

Таеквондо - складно-координаційний вид спорту, в якому відбувається активна взаємодія спортсме-
нів при змінних умовах рухової діяльності. Кількість рухів - більше 3 тисяч дій, що виконуються з різними 
просторовими, тимчасовими завданнями. 

При застосуванні методів освоєння рухів, як в цілому, так і по частинах застосовують підводящі та 
імітаційні вправами.  

Підводящі вправи використовуються для полегшення освоєння спортивної техніки шляхом планомі-
рного освоєння більш простих рухових дій, що забезпечують виконання основного руху. 

В імітаційних вправах зберігається загальна структура основних вправ, однак забезпечуються умо-
ви, що полегшують освоєння рухових дій. 

Основні причини грубих помилок рухового акту: недостатня фізична підготовленість, страх, недоста-
тнє розуміння рухової задачі, недостатній самоконтроль рухів, стомлення, дефекти у використанні попере-
дніх частин дії, негативне перенесення навичок, несприятливі умови. 

Умовно розрізняють три етапи у побудові процесу навчання рухам: 1) початкове розучування; 2) по-
глиблене, деталізоване розучування; 3) закріплення і подальше вдосконалення рухової дії. 

Встановлено достовірний зріст рівня фізичної підготовленості у спортсменів експериментальної гру-
пи. Відзначено найбільше збільшення (більше 10%) результатів у наступних тестах: «Мах ногою в сторону 
за 15 с – 12,6%; «Піднімання ніг з положення вису за 30 с» – 21%; «Естафета-Бег» – 22,4%; «Нахил з по-
ложення стоячи» – 23,4%; «Поперечний шпагат» – 22,1%. 

Встановлено достовірний зріст (р<0,05) рівня технічної підготовленості у спортсменів експеримен-
тальної групи на 24,8% в порівнянні з контрольною - 8,8%, так середній бал за виконання Dollyo chagi пок-
ращився на 23,3%, Yop chagi на 17,9%, Twid chagi на 36,8%, Neryo chagi на 21,1%. 

На початкових етапах багаторічної підготовки, в змаганнях спортсменів щодо невисокої кваліфікації 
рівень технічної майстерності і спортивний результат визначається, рівнем освоєння базових рухів та дій. 
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Швидкість освоєння нових рухів залежить не тільки від ретельності учня і високої майстерності ви-
кладача, але і від зрілості є опорно-руховий апарат дитини.  

Технічна підготовленість - складова єдиного цілого, в якому технічні рішення тісно взаємопов‟язані з 
фізичними, психічними, тактичними можливостями спортсмена, а також конкретними умовами зовнішнього 
середовища, в якій виконується спортивна дія.  

Бобошко В. С., Тахмазов В. І.  
Класичний приватний університет 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ БАЗОВІЙ ТЕХНІЦІ ДЗЮДОЇСТІВ 14–16 РОКІВ 

Сучасний розвиток спортивної боротьби характеризується зростанням конкуренції на міжнародній арені, пі-
двищенням вимог до техніко-тактичної підготовленості, особливо у зв‟язку із зміною умов діяльності змагання, 
обумовлених постійним вдосконаленням правил змагань. Дослідження полягає в аналізі та обґрунтуванні програ-
ми теоретичної підготовки школярів в секції дзюдо, необхідністю визначити необхідність систематичної и розшире-
ної роботи в даному напрямі з метою забезпечення ефективності навчально-тренувального процесу. 

Програма з теоретичної підготовки орієнтована на цілісний підхід до процесуальності набуття учня-
ми необхідних знань в галузі фізичної культури та спорту, ознайомлення, а потім вивчення правил змагань, 
дотримання загальних положень поведінки в суспільстві та колективі. 

Проаналізована програма теоретичної підготовки школярів в секції дзюдо, дає можливість визначи-
ти необхідність систематичної и розширеної роботи в даному напрямі з метою забезпечення ефективності 
навчально-тренувального процесу.  

Основним етапом базової підготовки в загальній структурі багаторічної базової підготовки є форму-
вання у школярів багатого арсеналу рухових умінь і навиків, освоєння технічних прийомів, складових осно-
ву вибраного виду спорту. Важливо також відзначити, що при управлінні техніко-тактичної підготовки на 
цьому етапі особливе значення має цільова спрямованість до вищої спортивної майстерності. Досягнення 
високих результатів по боротьбі неможливе без вдосконалення системи початкового навчання, де важливо 
закласти основи правильного виконання техніко-тактичних дій. На жаль, в теорії боротьби цьому питанню 
приділено мало уваги, переважна більшість досліджень проведена із спортсменами високої кваліфікації. 
Методика початкового навчання в недостатньому ступені враховує вікові особливості юних борців, багато в 
чому повторює методику навчання, використовувану дорослими. 

Все сказане вище дає підстави вважати, що проблема вивчення і розробки наукових основ поетап-
ної підготовки в спортивних єдиноборствах є досить актуальною.  

Відомо, що використання окремих прийомів в дзюдо, як правило, не приводить до очікуваного ефек-
ту. Тому застосовуються складні техніко-тактичні дії. У зв‟язку з необхідністю формування комбінаційного 
стилю боротьби на початковому етапі підготовки до складу базової техніки включаються поєднання або 
комбінації, що складаються з базових прийомів. 

Ефективність комбінацій в боротьбі пояснюється зниженням стійкості суперника в результаті першої 
атаки. Часто комбінації і плануються так, щоб в результаті зберегти стійкість в конкретному напрямі. 

Першою передумовою формування технічної майстерності є висока якість початкового навчання, 
що укладає необхідність корінного перенавчання. 

Основним підходом, по якому фахівці в боротьбі рекомендують будувати послідовність вивчення те-
хніко-тактичних дій, є дотримання дидактичних правил «від простого до складного», «від легені до важко-
го». Найбільш раціональною послідовністю вивчення техніки є така послідовність освоєння прийомів, в якій 
їх вивчення проходить по наростаючій фізичній трудності і координаційній складності. 

Разом з класичними принципами свідомості і активності, систематичності і послідовності, наочності і 
доступності, на думку Р. Петрова, необхідно виділити ще два принципи : принцип спадкоємності і перспек-
тивності. Техніко-тактичне озброєння, вважає Р.Петров, повинне відповідати індивідуальним особливостям 
юних борців і прогностичному еталону майбутніх чемпіонів по закінченню 4–6 років. 

Божий О. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.пед.н., професор Захаріна Є. А. 

ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВЛЕННІСТЬ ФУТБОЛІСТІВ  
НА ЕТАПІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

Завданнями технічної підготовки спортсмена є: вдосконалення техніки з урахуванням індивідуаль-
них особливостей; вдосконалення техніки з урахуванням ігрових функцій в команді; забезпечення надійно-
сті виконання технічних прийомів на тренуваннях і в умовах змагань. 

Процес вдосконалення технічної підготовки є постійним, він ніколи не завершується, і потрібен пос-
тійний пошук більш ефективних засобів для його реалізації. Однак це можливо тільки при умові що в про-
цесі підготовки будуть застосовуватися сучасні методи навчання і тренування. Вдосконалення техніки 
представляє собою безперервний процес, від одного річного циклу до іншого зростає рівень фізичної під-
готовки, що викликає необхідність приведення у відповідність з ним рівня технічної підготовки. 

Головна увага має бути приділена точності й швидкості виконання прийому (в міру наростання точ-
ності збільшувати силу). 

Удосконалювати точність необхідно за допомогою ударів: 

 з однієї точки в одну точку; 

 з однієї точки в різні точки; 

 з різних гочек в одну ючку; 

 з різних точок у різні точки. 
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Вимагаючи підвищення технічної майстерності, не можна захоплюватися технікою заради техніки (як 
що ні банально звучить на перший погляд). Техніка не повинна бути самоціллю. Тренування технічної май-
стерності повинна включатися в кожну програму тренування. Для вдосконалення технічної майстерності 
від початку і до кінця футбольної кар‟єри не шкодувати часу і зусиль для того, щоб оволодіти найсучасні-
шою і найдосконалішою технікою. 

У спеціалізованій футбольній літературі подається різне розуміння терміну «тактика». 
Н. М. Люкшинов стверджує, що під тактикою в спорті необхідно розуміти здатність спортсмена вирішувати 
завдання, які виникають у процесі змагальної діяльності, найбільш раціональними шляхами і способами в 
умовах безкомпромісної спортивної боротьби. 

З точки зору, Г. Д. Качаліна тактика – це сукупність форм, методів і засобів боротьби із суперником, 
яка виражена в доцільних діях футболістів (команди), які спрямовані на досягнення мети в окремому матчі. 

Тактика за Б. Я. Циріком, разом з необхідним арсеналом технічних прийомів є основою майстерності 
футболістів. Тактика – це організація індивідуальних і колективних дій за визначеним планом, який завчасу 
враховує обумовлені взаємодії гравців на різних стадіях гри проти конкретного суперника. 

Тактика – це, згідно тверджень А. М Зелєнцова і В. В. Лобановського, організація індивідуальних і 
колективних дій за визначеним планом, який завчасу враховує обумовлені взаємодії гравців на різних ста-
діях гри проти конкретного суперника. 

Тактика команди, на думку Б. А. Аркадьєва, перш за все, складається з продуманих індивідуальних 
дій окремих футболістів. 

Вдосконалювання в тактиці вимагають від футболістів систематичної участі в заняттях, працьовито-
сті та наполегливості в досягненні спортивної майстерності. Основою тактичної підготовки футболістів яв-
ляються їх хороший фізичний розвиток і високий рівень їх технічної підготовки – вміння в будь-якій обста-
новці бездоганно виконувати найрізноманітніші технічні прийоми. 

Система тактичної підготовки в іграх обов‟язково включає в себе фактори індивідуальної, групової 
та командної тактичної діяльності. Крім того, в неї включаються і спеціальні теоретичні заняття, що прово-
дяться з окремими ігроками, лініями і командою в цілому. 

Боришполець В. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., Євстігнеєва І. В. 

РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ЮНИХ ДЗЮДОЇСТІВ 
МЕТОДОМ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ 

Перспективним напрямом удосконалення системи спортивного тренування в боротьбі дзюдо є наукове 
обґрунтування ефективних методів підвищення й оцінювання фізичної підготовленості спортсмена. Успішне 
розв‟язання цього питання можливе за умови вдосконалення наявних та розробки нових тренувальних програм 
для дзюдоїстів, а також створення системи комплексного контролю розвитку фізичної підготовленості. 

Етап попередньої базової підготовки передбачає поступову адаптацію організму дзюдоїстів до на-
ступних тренувальних навантажень, що вимагають прояву витривалості. Найбільш ефективними для роз-
витку загальної витривалості є тривалі вправи циклічного характеру (біг, плавання), ациклічні вправи (під-
тягування, згинання і розгинання рук в упорі лежачи, стрибки, присідання). У групах початкової підготовки 
застосовують рухливі і спортивні ігри (баскетбол, гандбол, футбол).  

Розглянемо спеціальні методичні прийоми, сприяючі підвищенню рівня спеціальної витривалості у 
борців : 

1. Зменшення тривалості сутички із збільшенням інтенсивності; 
2. Збільшення тривалості тренувальних сутичок; 
3. Скорочення інтервалів відпочинку; 
4. Багатократне повторення відрізків (наприклад, 3-4 рази виконати роботу в 5 сутичках по 2 хв. з 

перервою між сутичками 1 хв. і паузами відпочинку між відрізками 4-6 хв.) змагань; 
5. Ділення сутички на інтервали інтенсивної роботи і активного відпочинку; 
6. Часта зміна суперника в сутичці і в тренуванні; 
7. Моделювання поєдинків змагань в умовах тренування; 
8. Вправи на важких снарядах в темпі, що постійно міняється; 
9. Тривале виконання спеціально-підготовчих вправ в ритмо-швидкісних режимах, відповідних зма-

ганням. 
Коловий метод застосовують в тренувальній роботі з різними цілями. 
Сутність кругового методу полягає в тому, що вправи виконуються в умовах рухаючогося потоку 

спортсменів (в одному напрямку по колу). Обсяг і зміст вправ визначаються педагогічними завданнями. 
Так, якщо для п‟яти борців створити «коло», що складається з п‟яти гімнастичних снарядів, можна виріши-
ти завдання виховання у них сили і силової витривалості. 

У коловому методі присутні елементи змагального методу, оскільки попереду і позаду кожного з тренуючи-
хся знаходяться спортсмени і відставання від них зупинить просування всієї групи по колу. Тому коловий метод 
тренування в умовах, специфічних для боротьби, вимагає, щоб тренер провів ретельний хронометраж кожного 
елемента «кола». Злагодженість використання колового методу тренування багато в чому залежить від організо-
ваності та навичок спортсменів. Тому спочатку застосовуються «кола», в яких число елементів вдвічі більше, ніж 
кількість займаючихся. У ході виконання вправ тренер на свій розсуд вимикає з «кола» окремі вправи, доводячи 
кількість елементів «кола» до кількості спортсменів, що беруть участь у виконанні вправ. 

Різновидом колового методу тренування є заміна елементів «кола» по ходу виконання вправ (з лег-
ких на більш важкі, з важких на більш легкі та ін.). З цією ж метою по ходу виконання (на другому або тре-
тьому «колі») може бути змінене дозування кожної окремої вправи. 
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Бублей Ю. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Віндюк О. В. 

РОЗВИТКОК ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ БОРЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

До фіналу крупних змагань по боротьбі виходять спортсмени, які мають приблизно рівну технічну та 
фізичну підготовленість, додержуються однакової тактики. В таких змаганнях в складних умовах спортив-
ної боротьби з дуже високою конкуренцією нерідко вирішальну роль відіграє рівень розвитку моральних, 
вольових і спеціальних психічних явищ. В спортивній практиці є приклади, коли безсуперечні лідери сезону 
в силу зривів психологічного характеру не потрапляли до фіналу. А борці, які не належали до числа фаво-
ритів, завдяки граничній вольовій мобілізації, досягали видатних результатів. Тому, одним з вагомих розді-
лів спортивної діяльності є вольова підготовка спортсменів. 

При цьому, вольова підготовка розглядається як один з самих складних розділів психологічної підго-
товки спортсменів (Є. П. Щербаков). Виховання вольових якостей спортсменів чи їх вольових проявів 
спрямовано на підвищення ефективності спортивної діяльності (М. М. Чекіров).  

Сьогодні проблема морально-вольової підготовки висококваліфікованих спортсменів залишається 
злоденною і потребує подальшої її розробки. Без творчого перегляду форм і методів морального вихован-
ня неможливо вийти на рівень високих вимог, предявляємих до ведучих спортсменів. Однак, не можна 
вважати, відзначав А. Ц. Пуні, що методика вольової підготовки в спорті в достатній мірі розроблена. Є ще 
ряд не до кінця визначених, насамперед, теоретичних питань, рішення яких має безпосереднє відношення 
до вдосконалення практики вольової підготовки спортсменів. Більш того, аналіз спеціальної літератури 
показав, що в наукових і методичних роботах психолого-педагогічного характеру значно знизився інтерес 
до проблематики волі, вольових якостей і вольової підготовки спортсменів.  

Таким чином, актуальність магістерського дослідження обумовлена встановленим протиріччям між висо-

кими вимогами, предявленими спортивною діяльністю борців до рівня розвитку вольових якостей і недостат-
ньою розробленістю педагогічних технологій виховання вольових якостей у борців високої кваліфікації.  

А. Ц. Пуні вважає, що «укожної людини вольові якості виступають як цілісна єдина система, але 
структура ланок цієї системи у різних людей неоднакова. Більш того у однієї і тієї ж людини в різних видах 
діяльності вона змінюється. Тому, сукупність вольових якостей слід розглядати як рухому динамічну сис-
тему, ланки якої можуть по-різному співвідноситися, зв‟язуватися між собою». 

Таким чином, кожна вольова якість має свою психофізіологічну структуру, яка в одних компонентах 
може співпадати у різних вольових якостей, а в інших – розходитись. Ці дані дають підставу виносити дум-
ку про розвиток тих або інших вольових якостей по типологічному комплексу, що є у борців високої квалі-
фікації. Складання характеристик вольової сфери борців, що проводиться по типологічним комплексам, з 
думкою тренерів про розвиненість у їх учнів тих або інших вольових якостей виявляють збіг. У зв‟язку з цим 
виявлення типологічних комплексів вольових проявів борців високої кваліфікації з різним стилем діяльності 
дозволяє судити про те, які вольові якості зв‟язані в тому або іншому ступені з різними стилями діяльності. 
Поширеними стилями ведіння боротьби є що атакує, контратакує, захисний і комбінований, які в свою чер-
гу характеризують розвиток таких якостей як сміливість, рішучість, терплячість. Виходячи з цього про пе-
реважання тих або інших якостей можна судити по стилю спортивної діяльності використовуваної борцями 
високої кваліфікації. 

Вайло Т. А. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.пед.н., професор Захаріна Є. А. 

РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ 
У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ БОДІБІЛДІНГОМ 

Згідно з принципом індивідуальних відмінностей, слід розробляти тренувальні програми і викорис-
товувати тренувальні методики, з урахуванням конкретних індивідуальних особливостей кожного клієнта, 
зумовленими значними анатомічними і фізіологічними відмінностями організму у різних людей. Підбираю-
чи певні програми для вирішення завдань оздоровлення, можна впливати на організм в цілому або окремі 
його системи, розвивати рухові якості, досягати бажаного результату в питаннях корекції фігури. Підбір 
потрібних вправ, їх інтенсивність залежить від індивідуальної будови фігури та стану здоров‟я. Саме цей 
принцип робить персональні тренування більш ефективними ніж групові. 

Мартинова Н. зазначає, що здоровий спосіб життя і оптимальні фізичні навантаження безпосеред-
ньо впливають на збереження рівня здоров‟я та продовжують репродуктивний вік жінки. В даний час сило-
вий тренінг для жінок відноситься до розряду тих видів в фітнесу, навколо яких погляди розходяться.  

За даними Олешко В. Г., однією з переваг силового фітнесу являється те, що він дозволяє вирішу-
вати конкретні види задач. За допомогою силових вправ можна як знизити масу тіла так її і підвищити. Все 
залежить від особливостей побудови фітнес-програм силової спрямованості. 

Незважаючи на вдосконалення сучасних фітнес-технологій і великої кількість розроблених фітнес-
програм, більшість з них не засновані на глибокому розумінні біохімічних механізмів силового тренування 
жінок, і не враховують проблем індивідуалізації з метою оптимізації її ефективності. Більшість літературних 
джерел спрямовані на силове тренування чоловіків, метою яких є набір м‟язової маси. Тож є актуальним 
доповнити методичні і практичні знання, що до силового тренування жінок 25–35 років. 

Проаналізувавши літературні джерела, можна зробити висновки, що сучасні фітнес-програми сило-
вої спрямованості передбачають не лише заняття з великими обтяженнями, ціллю яких є набір м‟язової 
маси та сили. Даний вид тренінгу також може вирішувати такі задачі: покращення стану здоров‟я в цілому, 
підвищення рівня фізичного стану, розвиток загальної і локальної працездатності, корекція фігури, розви-
ток сили окремих м‟язових груп та ін.. 
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Аналіз літературних джерел свідчить, що науковці та тренери не забороняють силові тренування жі-
нкам, а навпаки рекомендують їх. Це пояснюється широким вибором сучасного обладнання для фітнес-
тренувань силової спрямованості, різноманітністю тренувальних режимів та різноманітністю самих вправ.  

Водночас методичні особливості фітнес-програм силової спрямованості для жінок початку першого 
періоду зрілого віку висвітлено недостатньо. Більшість фітнес-програм не засновані на глибокому розумінні 
біохімічних механізмів силового тренування жінок, і не враховують проблем індивідуалізації з метою опти-
мізації її ефективності.  

Отже, основу методики складає тренування силової спрямованості з використанням базових сило-
вих вправ, функціональних вправ з власною вагою та різноманітним обладнанням, кардіо вправи та стрет-
чінг. В процесі тренувань були використані основні принципи фітнес-тренування, а саме систематичність, 
поступовість, принцип прогресуючого збільшення навантаження, а також принципи суперсетів, змішаних 
сетів, потрійних сетів. Контролювалась техніка виконання вправ. Використовувались тренування в звичай-
ному, круговому та інтервальному режимах. Чітко регламентувався час відновлення між підходами. 

Кожне заняття розпочиналось з кардіо-розминки та загально суглобових вправ, що давало змогу пі-
дготувати організм до основної частини. Заключна частина складалась з кардіо-вправ невеликої інтенсив-
ності (50–60%), статичного стретчінгу та дихальних вправ.  

Віндюк К. А. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Крюков Ю. М.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ТАНЦЮВАЛЬНОГО ФІТНЕСУ  

За останнє десятиліття рівень життя та здоров‟я і фізичної підготовленості жінок першого зрілого ві-
ку суттєво погіршився. 90% молоді мають відхилення стану здоров‟я. Кількість дівчат та жінок мають хроні-
чні захворювання, і лише близько 5% лишаються відносно здоровими. Негативне погіршення стану здо-
ров‟я жінок першого зрілого віку пов‟язане з обмеженою руховою активністю, а також нераціональним та не 
правильним харчуванням, шкідливими звичками (паління, зловживання алкогольними напоями і.т.д.), стре-
сами, перевантаженнями на роботі, ставить за мету у вишукуванні найбільш раціональних фізіологічних 
методах боротьби з дефіцитом рухової активності жінок першого зрілого віку. 

В сучасному світі людина знаходить час на все, окрім себе. Особливо серед жінок першого зрілого 
віку спостерігається мало рухливий спосіб життя. Це обумовлено тим, що більшість жінок проводить час, 
на навчанні в університетах, на роботі, або вдома займаючись домашніми справами, і на при великий жаль 
не завжди в жінки вистачає часу на відвідування фітнес центу. Мінімізована рухова активність, обумовлена 
сучасним способом життя, механізацією і автоматизацією виробництва.  

В програмах танцювальної аеробіки використовують різновиди танцювальних напрямів: 
Танець живота (BellyDance) – сучасна форма давнього танцю, поширеного на Сході та в арабських 

країнах. Особливість танцю – пластичність та динамічність. Танець живота має багато різновидів, що за-
лежать від країни та регіону, це стосується як костюмів, так і танцювальних рухів. Основні навантаження в 
цій техніці припадають на м‟язи стегон, черевного преса, спини, плечового поясу, сідничних м‟язів.  

Стріп-денс (StripDance, стріп-пластика) – напрям танцювальної аеробіки, якій поєднує елементи 
джазової хореографії, стретчинга, дефіле, хвильових технік, що гармонічно комбінуються.  

Латіна-денс (Latina-aerobics) – стилізована хореографія, яка об‟єднує елементи аеробіки, латино-
американських танців (самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль і джайв) та антільских танців (меренга, сальса, 
мамбо). Особливостями даного напрямку є інтенсивна робота стегон, пружні кроки і фіксоване положення 
спини. 

Бодібалет – напрям танцювальної аеробіки, що складається із елементів балетної гімнастики, стри-
бків і силових вправ. Регулярні заняття боді-балетом дозволяють розвинути вміння контролювати своє 
тіло, збільшити гнучкість хребта, підвищити еластичність м‟язів, оптимізувати рухливість суглобів.  

Джаз-аеробіка – заняття на основі класичного джазу. Цей вид аеробіки позитивно впливає на поста-
ву за рахунок активної роботи хребта під час тренування. 

Фанк-аеробіка – включає в себе елементи різних танцювальних стилів (джаз, хіп-хоп, африканський 
танець). Розвиває пластику рук. Завдяки постійним хвилеподібним рухам, хребет набуває гнучкості і змен-
шується ризик розвитку захворювань спини. 

Хіп-хоп аеробіка – танцювальний різновид аеробіки, де використовуються рухи із «вуличних» танців. 
Основні рухи хіп-хопу – підскоки і підплигування, різноманітні кроки, брейк. На відміну від фанк-аеробіки, 
відсутні хвилеподібні рухи рук.  

Рок-н-рол аеробіка – різновид танцювальної аеробіки, основним рухом якої є «рок-н-рольний» крок. 
Під час тренування використовуються рухи, засновані на принципі мультиплікації – поступовому зростанні 
активності. Використовуються переміщення, повороти, стрибки, біг .  

Аероданс – танцювальна фітнес-програма з використанням елементів хореографії класичного тан-
цю та балету. 

Ситі джем – танцювальна фітнес-програма створена на основі негритянських вуличних танців. 
Зумба (Zumba fitness) – авторська танцювальна фітнес-програма, розробником якої є фітнес-

інструктор з Колумбії Альберто Перес. В програмі Zumba використовуються такі екзотичні ритми, як сальса, 
меренге, кумбія та регетон, які накладені на чуттєві латиноамериканські та світові ритми. На сьогодні ком-
панія Zumba пропонує такі види класів: Zumba Gold (для людей похилого віку); Zumba Kind (для дітей); 
Zumba Toning (в занятті використовуються гантелі схожі на маракаси); Aqua Zumba (поєднання танцюваль-
ної програми Zumba з традиційними формами аквафітнесу); Zumba Circuit (заняття в латиноамерикансько-
му ритмі у поєднанні з коловим тренуванням – серією силових вправ); Zumba Gold-Toning (заняття з вико-
ристанням гантель для людей похилого віку) Zumba Sentao (проводиться з використанням стільців); Zumba 
Step (танцювальні заняття на степ-платформі). 



299 

Волков В. І. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Добродуб Є. З.  

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ФУТБОЛІСТІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 
НА ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПІ ТРЕНУВАНЬ 

Футбол як один із складних в технічному відношенні видів спортивних ігор, який пред‟являє до орга-
нізму спортсменів дуже високі вимоги відносно їх загальної і спеціальної працездатності, а також рівня фу-
нкціонального стану. Тільки раціональна побудова навчально-тренувального процесу з урахуванням конк-
ретних особливостей спортивної команди та рівня майстерності її гравців сприяє оптимізації стану спорт-
сменів, підвищенню їх спортивної майстерності і досягненню ними високих результатів у спортивній діяль-
ності. 

Під час підготовки спортсменів різної кваліфікації в футболі слід розглядати три періоди: підготов-
чий, змагальний та перехідний. На сьогодні, питанням планування тренувальних навантажень на всіх ета-
пах підготовки футболістів різної кваліфікації присвячується багато наукових досліджень. 

Змістовою складовою такого виду спорту, як футбол, є довге фізичне навантаження. Для виконання 
такого навантаження слід розвивати функціональні можливості у спортсменів різної кваліфікації на всіх 
етапах підготовки. 

Потреба в кисні при фізичній роботі задовольняється внаслідок посилення діяльності органів дихан-
ня і серця. Потужність і тривалість роботи лімітуються головним чином функціональними можливостями 
органів кровообігу. Тому з метою вивчення механізмів адаптації організму футболістів різної кваліфікації до 
виконання фізичних навантажень різної інтенсивності слід розглядати показники кардіореспіраторної сис-
теми. 

Аналізуючи в сучасній літературі питання функціонального стану кардіореспіроторної системи фут-
болістів різної кваліфікації на різних етапах підготовки до сезону було виявлено, що на даний час існує 
багато досліджень, які розкривають це питання достатньо широко. Але останнім часом спостерігається 
загальне погіршення стану здоров‟я молоді, тому, на нашу думку, слід приділяти більше уваги визначенню 
рівня функціонального стану футболістів та аналізу їх показників для покращення стану юних спортсменів. 

Аналізуючи характер змін функціонального стану кардіореспіроторної системи футболістів різної 
кваліфікації на різних етапах підготовчого періоду було виявлено, що зміна показників в першій частині 
підготовчого періоду відрізняється від зміни показників у другій частині підготовчого етапу. На початку під-
готовчого періоду результати функціональних проб у спортсменів команд с різним рівнем підготовленості 
(першої та вищої ліги) мають майже однакові результати та істотно не відрізняються. 

До закінчення періоду підготовки як для футболістів першої ліги, так і для спортсменів вищої ліги 
була характерна оптимізація функціонального стану їх серцево-судинної, дихальної системи організму та 
загального рівня аеробної продуктивності. 

Проаналізувавши та порівнявши величини приросту результатів тестування функціонального стану 
кардіореспіроторної системи футболістів різної кваліфікації на різних етапах підготовчого періоду, ми зро-
били певні висновки. По-перше, всі показники тестування у всіх групах покращились під час підготовчого 
періоду. По-друге, процентне співвідношення різниці покращення у тестуваннях, яке використовувалось під 
час тестування, коливалось від 0,67% до 26,13%. По-третє, для футболістів більш високої кваліфікації були 
характерні й більш високі темпи адаптації провідних фізіологічних систем організму до фізичних наванта-
жень, що пред‟являлись до них на початковому етапі тренувального періоду. Також було виявлено, що не 
лише початковий рівень, але й динаміка приросту показників, що вивчаються, була кращою у футболістів 
більш високої кваліфікації. 

Галіченко Г. Г. 
Класичний приватний університет 

Віндюк О. В.  
к.фіз.вих., доцент 
Класичний приватний університет 

РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО  
ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ РИТМІЧНОЇ ГІМНАСТИКИ 

Одним з найважливіших завдань фізичного виховання є розвиток рухової функції і уміння управляти 
своїми рухами. Т. Ф. Лесгафт, кажучи про завдання фізичної освіти, відзначав важливість «уміння ізолюва-
ти окремі рухи, порівнювати між собою, свідомо управляти ними і пристосовувати до перешкод, долати їх з 
можливо більшою спритністю». Координаційні здібності людини виконують в управлінні його рухами важ-
ливу функцію, а саме узгодження, впорядкування різноманітних рухових рухів в єдине ціле у відповідності 
поставленої задачі. 

Добре розвинені координаційні здібності є необхідними передумовами для успішного навчання фі-
зичним вправам. Вони впливають на темп, і спосіб засвоєння спортивної техніки, а також на її подальшу 
стабілізацію і ситуаційно-адекватне різноманітне застосування. Координаційні здібності ведуть до більше 
щільності і варіатівності процесів управління рухами, до збільшення рухового досвіду. 

Візначено, що провідними руховими якостями у структурі фізичної підготовленості дітей молодшого 
шкільного віку є швидкосно-силові якості та координаційні здібності. Маючи на увазі, що в початковій школі, 
починаючи з 6 років, у дітей формуються основні життєво необхідні рухові дії, то особливу увагу потрібно 
приділяти вихованню координаційних здібностей. У віці 6–7 років відбувається «закладка фундаменту» для 
розвитку цих здібностей, а також придбання знань, умінь і навиків при виконанні вправ на координацію.  
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Віковий період 6–7 років називається «золотим віком», маючи на увазі темп розвитку координацій-
них здібностей. Різноманітні варіанти вправ, необхідні для розвитку координаційних здібностей – гарантія 
того, що можна уникнути монотонності і одноманітності в заняттях, забезпечити радість від занять. 

У зв‟язку з цим особливої актуальності набувають питання формування оптимальної структури ко-
ординаційних здібностей дітей. Саме в комбінації вправ, що розвивають ці здібності дитини, полягає найбі-
льший оздоровчий ефект. Забезпечити різноманітні комбінаційні варіанти виконання фізичних вправ може 
ритмічна гімнастика. Універсальні фізичні вправи ритмічної гімнастики сприяють розвитку й удосконаленню 
цих здібностей. Ритми ритмічної гімнастики так само стрімкі й невловимі, як діти, відповідають багатьом 
їхнім потребам, у тому числі й потребам у русі, що так необхідно дітям 6–7 років. Питаннями дотичної рит-
мічної гімнастики займалися такі вчені як Т. П. Мануйлова, С. Б. Шарманова, Н. В. Денисенко тощо. 

На формування напрямів ритмічної гімнастики, їх наукове обґрунтування вплинули роботи фахівців 
Академії фізичної культури: Т. С. Лисицькой, Г. В. Буніной, С. С. Дарськой, М. Ю. Ростовецькой і ін. Ваго-
мий внесок до розвитку методики ритмічної гімнастики внесли представники і лідери московської школи 
О. А. Іванова, С. В. Крамина, І. Н. Шараброва, ідеї і практичні трактування яких в цьому виді рухової актив-
ності широко застосовуються за кордоном. 

Великий внесок в розробку і розвиток ритмічної гімнастики в дошкільних установах і початкових 
школах внесла Л. В. Карманова. Вона розробила рекомендації до проведення ритмічної гімнастики, де 
сформулювала вимоги до складання комплексів ритмічної гімнастики, особливості методики проведення з 
дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку. Разом з тим, з кожним роком ритмічна гімнастика розвива-
ється, набуваючи все нових і нових форм, що дозволяє нам вивчити особливості її використання в сучас-
них умовах. Крім того, питання впливу ритмічної гімнастики на розвиток рухових здібностей дітей 6–7 років, 
у тому числі і координаційних вивчені не достатньо, що ставить нашу роботу в ряд актуальних проблем..  

Гіркіна Д. Д. 
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 
наук. кер. – к.фіз.вих. Сологубова C. B. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
У ЗВО ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 

Фізкультурно-спортивна діяльність є основним напрямом роботи кафедри фізичного виховання у 
ЗВО технічного профілю. Адаптивний карантин в період пандемії Covid накладає певні заборони та обме-
ження на організацію та проведення усіх заходів навчального та позанавчального процесу, у зв‟язку зі збі-
льшенням імовірності розповсюдження інфекції. Саме тому, пошук способів організації фізкультурно-
спортивної діяльності, які забезпечуть менший ризик зараження її учасників, є актуальною проблемою. 

Мета дослідження: пошук можливостей організації фізкультурно-спортивної діяльності студентів без 
збільшення ризику зараження у ЗВО технічного профілю під час пандемії. 

Під час фізкультурно-спортивної діяльності у студентів не тільки покращується фізичний стан та мо-
рально-вольові якості, а й відбувається значне поліпшення психоемоційного стану. За дослідженнями Н. 
В. Ковальової (2013) впровадження фізкультурно-спортивної діяльності сприяє відновленню розумової та 
психічної працездатності, підтримці здоров‟я та вдосконаленню фізичного розвитку [1]. 

І. В. Кривенцова зі співавторами (2020) також вважають, що фізична культура є найважливішим фа-
ктором у зміцненні та збереженні здоров‟я студентів. На їх думку, наявність права вибору виду фізкультур-
но-спортивної діяльності та часу занять значно збільшує мотивацію і зацікавленість студентів [2]. 
Ю. І. Петренко та І. М. Махонін (2020) встановлено вагомість фізичної активності у період вимушеного ка-
рантину. Автори вважають, що підтримка фізичної форми є необхідною умовою профілактики порушень 
фізичного і психічного здоров‟я [3]. 

Не зважаючи на все це, за чинним законодавством на початку 2020-2021 навчального року в Україні 
впроваджено певні обмеження що до проведення фізкультурно-спортивних заходів, що пов‟язано з каран-
тином під час пандемії. В залежності від зони, до якої належить той чи інший регіон, обмеження мають бути 
слабшими або більш жорсткими. 

Тобто, не зважаючи на беззаперечний позитивний вплив фізкультурно-спортивної діяльності на фі-
зичний стан студентів, з метою попередження розповсюдження вірусної інфекції під час організації фізку-
льтурно-спортивних заходів обов‟язково слід: 

 віддавати перевагу заходам, що проводяться на відкритому повітрі; 

 обов‟язково використовувати засоби індивідуального захисту; 

 під час організації заходу максимально використовувати простір та уникати скупчень студентів в 
одному місті; 

 використовувати для організації фізкультурно-спортивної діяльності віртуальне середовище та 
Інтернет-простір. 

Висновок: проведене дослідження допускає можливість організації фізкультурно-спортивної діяль-
ності студентів у ЗВО технічного профілю під час пандемії лише за умови дотриманням усіх вимог та пра-
вил карантину. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ І МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

У наш час помітна зацікавленість держави в оздоровленні населення, активізації масового фізкуль-
турного руху. Тому актуальним назараз є залучення всіх верств населення до фізичної культури. Чому са-
ме виникає така проблема, спробуємо розібрати, споглядаючи за статистикою. 

В Україні є високим не лише рівень виробничого та невиробничого травматизму, а й професійної за-
хворюваності. Так, за статистичними даними за кілька останніх років у нашій державі щорічно реєструється 
близько 2,5 тис. чоловік, у яких виявлені професійні захворювання. За галузями промисловості профзахво-
рювання розподіляються таким чином: вугільна промисловість 60–62%, металургія 12–14%, машинобуду-
вання 8–9%, сільське господарство 3–4%, інші 10–15%. Серед професійних захворювань переважають 
захворювання пилової етіології (38–40%) та вібраційно-шумова патологія (29–31%). Неухильно зростає 
тягар економічних витрат суспільства на компенсаційні виплати, пов‟язані з погіршенням здоров‟я працюю-
чих. А використання всього 5% коштів Фонду соціального страхування в Україні на систематичні заняття 
фізичною культурою працездатним населенням призведе до скорочення профзахворювань і економії  
30–40% витрат на оплату тимчасової непрацездатності. Тому на сьогоднішній день існує потреба в прове-
денні якісних змін у сфері виробничої фізичної культури на основі використання сучасних підходів, 
об‟єднання зусиль зацікавлених організацій та широких верств населення. 

Кількість громадян України, які систематично займаються руховою активністю (12,1% від загальної 
чисельності населення), все ще значно відстає від аналогічного рівня західних країн (40–60%) [4]. Для бі-
льшої частини населення України різного віку характерна гіпокінезія, оскільки достатній рівень оздоровчої 
рухової активності має лише 3%, середній рівень – 6%, низький рівень – 33% населення. Останнім часом в 
Україні спостерігається позитивна тенденція до зростання кількості осіб, які використовують різні види 
оздоровчої рухової активності. Саме тому, на мою думку, слід зберегти наявну і формувати сучасну інфра-
структуру спортивних споруд за місцем проживання, навчання, праці, у місцях масового відпочинку грома-
дян та інше. 

Виходячи із наявних статистичних даних щодо кількості спортивних споруд в Україні та областях 
станом на 2016 рік видно, що загальне середнє значення показника рівня забезпеченості населення країни 
об‟єктами спорту становить лише 22 споруди населення. Найвищі показники виявлено у Миколаївській (37 
од.), Волинській (33 од.), Кіровоградській (31 од.), Рівненській (30 од.) та Херсонській (29 од.) областях. 
Поступаються цим показникам Донецька (7 од.), Луганська 10 (9 од.) області, м. Київ (15 од.), Закарпатська 
(17 од.) та Одеська (21 од.) області. Проведений аналіз свідчить про недостатню забезпеченість населення 
спортивними об‟єктами. 

Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновки щодо сучасного стану фізичної культури Укра-
їни та можливі шляхи вирішення існуючих проблем. Питання залучення населення України до оздоровчої 
рухової активності залишається актуальним, оскільки достатній рівень оздоровчої рухової активності має 
лише 3% населення. Саме тому сучасний стан системи масового спорту потребує створення умов насе-
ленню для занять оздоровчою руховою активністю. Також необхідно зазначити, що сформована в Україні 
мережа фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд характеризується не тільки недостатньою кількістю, 
а й нерівномірним їх розташуванням по території країни. Тому пріоритетом подальшого розвитку фізичної 
культури і спорту є формування розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд з урахуванням запитів 
різних соціальних, професійних груп населення, їх інтересів та рівня спортивної підготовленості. Це дозво-
лить підвищити конкурентоспроможність суб‟єктів українського масового спорту. І останнім, на мою думку, 
вирішенням даної проблеми є поєднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, інститутів громадянського суспільства із суб‟єктами бізнесу задля проведення реформ у сфері фізи-
чної культури і спорту згідно до європейських вимог і стандартів. 

Голуб С. А.  
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Большакова І. В.  

РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ ГІМНАСТОК НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Сучасна художня гімнастика характеризується високою точністю виконання рухових дій, яка вимагає 
від гімнастки відтворення рухів за просторовими, силовими і часовими параметрами. Заняття художньою 
гімнастикою сприяють вихованню навичок управління рухами, розвитку та вдосконалення у гімнасток осно-
вних фізичних якостей (швидкісно-силових, витривалості, гнучкості та координації).  

У художній гімнастиці, яка є одним з найбільш «молодих» за віком початку занять видів спорту, роз-
виток гнучкості має свою специфіку. Після прийняття нового Коду FIG, знову стали актуальними всі сторо-
ни підготовки висококваліфікованих спортсменів, а реалізація нових установок FIG вимагає широкого нау-
кового пошуку, їх практичного та методичного рішення. 

Сучасний рівень розвитку художньої гімнастики пред‟являє надзвичайно високі вимоги до прояву 
гнучкості. Всі фундаментальні групи елементів (стрибки, рівноваги, повороти, нахили) виконуються з мак-
симальною амплітудою, яка часто перевищує фізіологічну норму рухливості у суглобах. Правила змагань з 
художньої гімнастики стимулюють високий рівень розвитку рухливості у суглобах, обумовлюючи спосіб 
виконання елементів різних груп складності. Згідно експертного опитування тренерів та суддів високої ква-
ліфікації, проведеного О. Д. Бакуліною, було встановлено, що тренерам необхідно акцентувати увагу, 
перш за все, на розвиток гнучкості, тому що виконання більшості елементів, які включені в правила FIG, 
можливе тільки при великій амплітуді рухів у суглобах. 
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У цьому виді спорту гнучкість необхідна не тільки як біомеханічна особливість раціональної техніки 
змагальних вправ, але й як естетичний компонент виконавчої майстерності. Відомо, що надмірний або не-
достатній розвиток гнучкості призводить не тільки до неправильної техніки виконання гімнастичних вправ, 
а також до різноманітних травм опорно-рухового апарату. Встановлено, що надзвичайно висока рухливість 
у хребті може бути несприятливим фактором для виконання великих тренувальних навантажень і досяг-
нення високих результатів у художній гімнастиці. 

Ряд авторів вважає, що рівень розвитку гнучкості повинен бути не максимально можливим, а опти-
мально виправданим, тобто відповідати принципу оптимального надлишку, без якого неможливо забезпе-
чити високу надійність та ефективність техніки виконання сучасних гімнастичних вправ. Проблема полягає 
в тому, як знайти цей оптимальний діапазон гнучкості і як його розвивати, щоб попередити виникнення 
травм опорно-рухового апарату. 

На сьогоднішній день немає відповіді на ці питання не тільки в художній гімнастиці, але й в інших видах 
спорту, де вимагається високий рівень розвитку активної та пасивної гнучкості при оптимальному збереженні 
показників сили. У наукових дослідженнях висвітлюються лише окремі питання методики розвитку рухливості у 
кульшових суглобах. Ще у 1984 році в дослідженнях, проведених Л. А. Юсуповою, виявлено, що елементи зма-
гальної діяльності, які вимагають прояву високого рівня активно-динамічної рухливості у кульшових суглобах, 
складають у середньому 74,5%. У дослідженнях, проведених Л. В. Лєбедєвою, подаються дані, згідно з якими 
практично всі гімнастки-художниці мають амплітуду рухів у кульшових суглобах більше 180 градусів, а у деяких 
представниць цього виду спорту зареєстрована амплітуда рухів більша, ніж 275 градусів. Автор звертає увагу 
на те, що неправильний відбір і прискорена, нераціональна методика тренування призводять до травм опорно-
рухового апарату (поперекова плоскостопість, міжхребцеві грижі, остеохондроз). 

Отже, фундамент розвитку гнучкості закладається у групах початкової підготовки, проте ціла низка 
аспектів щодо методики учбово-тренувального процесу юних гімнасток залишається невирішеною, що ви-
магає подальшої розробки та вдосконалення методик розвитку гнучкості у групах початкової підготовки, 
тому тема нашого дослідження є актуальною.  

Господ П. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Віндюк О. В. 

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ЛЕГКОАТЛЕТІВ  
НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Тренування багатоборців складний та багатогранний процес, його не можна представляти як дода-
нок тренування в десяти для чоловіків і семи для жінок окремих видах. Тренування в одному вигляді або ж 
розвиток однієї якості може вплинути на інший вид або на іншу якість. Форсування роботи в одному з на-
прямків часто призводить до травм, вимушеного відпочинку, лікування і в зв‟язку з цим до гострої нестачі 
часу. Необхідність уважного і детального планування підготовки багатоборців стає очевидною. У багато-
борстві ми маємо справу з безліччю цифр. Всі ці показники треба уважно порівнювати і враховувати при 
складання планів підготовки. Природно, вдосконалення окремих видів і розвиток фізичних якостей будуть у 
кожного спортсмена індивідуальними, але треба виходити із загальних положень, які обґрунтовані як біо-
логічними законами, так і спільними основами методики тренування. Слід також враховувати зайнятість 
спортсмена навчанням або роботою, кліматичні умови підготовки та наявність спортивних баз.  

Навіть швидкі розрахунки показують, що така робота виходить за рамки людських можливостей. Для 
виконання, наприклад, 20000 кидків, які потрібні для тренування в трьох видах метань, буде потрібно не 
менше 1500 год. на рік. Для вдосконалення техніки в трьох видах – ще 1000 годин, а для пробігання диста-
нцій, які потрібні для тренування в бігових дистанціях, що входять у багатоборстві, треба ще 400–500 ч. 
Якщо додати ще й час, необхідний на розвиток фізичних якостей, на змагання, розминку, відновлювальні 
процедури і т.д., то стає очевидним, що при такому підході не вистачить навіть повного робочого дня. Важ-
ко назвати фізична якість, яка для багатоборців вважалося б основним. Швидкість, сила, витривалість, 
спритність, гнучкість – всі ці якості є потрібними і необхідними.  

Часи, коли вважали, що багатоборець повинен мати якісь надприродні фізичні дані, давно відійшли 
у минуле. Більшість сучасних провідних багатоборців не відрізняються за зовнішнім виглядом серед інших 
легкоатлетів. Їх основна сила у великій працездатності та в умінні виступити у всіх видах багатоборства 
рівно, впевнено, на високому рівні.  

Треба враховувати, що можливості тренувальних навантажень лімітуються не тільки часом, а й за-
пасами м‟язової і нервової енергії, станом рухового апарату та проходженням відновлювальних процесів в 
організмі. Сучасні методи тренування дозволяють досить швидко розвивати окремі якості, але не можна 
допустити, щоб переважний і форсований розвиток одних якостей, стало би шкодити виступу в багатобор-
стві в цілому. Винятково велике значення мають морально-вольові якості і характер багатоборства. Всі 
видають багатоборці відрізняються великою, навіть фанатичною наполегливістю у тренуванні і непохитною 
волею до перемоги у змаганнях. 

Змагання багатоборного характеру, в якому випробовується різнобічність фізичного розвитку люди-
ни, зародилася ще в Давній Греції. Там на Олімпійських іграх одним з найбільш популярних змагань, пере-
мога в яких була найбільш престижною, був пентатлон (грец. πενταθλον, лат. Quinquertium, pentathlon – 
п‟ятиборство) включав біг на 1 стадій, метання диска, метання списа, стрибок і боротьбу, що включав п‟ять 
видів атлетики – стрибки в довжину, метання диска, біг на один стадій (ця дистанція відповідала 192 м 
27 см), метання списа і боротьбу.  

У нинішній час легка атлетика стала таки популярною в усім світі і є Олімпійським видом спорту. З 
1896 року легка атлетика займає центральне місце в програмі Олімпійських Ігор, на яких розігруються ме-
далі в 46 видах легкої атлетики. Біг на різні дистанції включає 25 дисциплін й охоплює 60% у легкоатлетич-
ній програмі сучасних Олімпійських ігор. 
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Гратій Д. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Большакова І. В.  

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СХІДНИМИ ЄДИНОБОРСТВАМИ НА ФОРМУВАННЯ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗУ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Останнім часом у зв‟язку з погіршенням екологічної обстановки, вираженої тенденції до різкого зни-
ження рухової активності (гіпокінезії) і значним зменшенням фізичних навантажень у побутовому житті від-
бувається зниження рівня здоров‟я дітей, збільшується їх захворюваність. 

Однієї зі сторін здорового способу життя є достатній рівень фізичної активності, що сприяє збере-
женню динамічної рівноваги в життєдіяльності організму, що підвищує його адаптаційні можливості. У віці 
7–10 років у дітей спостерігається зниження рухової активності, підвищення маси тіла, розвиток різних за-
хворювань, пов‟язаних з малорухомим способом життя. 

У зв‟язку із цим виникає потреба в розробці та організації таких форм оздоровчих занять які били б 
привабливі, відповідали інтересам і потребам даної групи населення. В даний час при організації учбового 
процесу перед кожним учбовим закладом ставиться задача – вести підготовку фахівців на високому рівні, 
із застосуванням сучасних методів організації учбово-виховного процесу. Останнім часом все ширше на-
бувають популярності заняття зі східних єдиноборств. Грамотна та професійна організація занять зі схід-
них єдиноборств, які поширюються в усіх навчальних закладах, формують у дітей прагнення до здорового 
образу життя. Для дітей в сучасному соціальному суспільстві – це найактуальніше питання серед пропага-
нди сигарет, алкоголю та інших шкідливих звичок через вулицю та реклами ЗМІ. 

Фізкультурно - оздоровчі заняття східними єдиноборствами (таеквон–до) ставляться до числа ефек-
тивних засобів оздоровлення дітей. Для залучення до фізкультурно - оздоровчих занять по таеквон-до ве-
ликого числа дітей необхідно комплексне використання різноманітних вправ, адекватних стану здоров‟я, 
рівню фізичної підготовленості та індивідуальних особливостей. 

При плануванні фізичних навантажень на заняті зі східних єдиноборствами слід виходити, перш за 
все, з оптимальних індивідуальних норм, які забезпечували б різносторонній, гармонійний розвиток дитини, 
а не з потрібного форсованого зростання спортивних результатів. В той же час очевидно й інше, що норми 
рухової активності, сприяючі збереженню високої фізичної і розумової працездатності що вчаться, недо-
статні для прогресивного зростання спортивного результату. 

Фізіологічний ефект від заняття східними єдиноборствами на організм що займається, залежить від 
його завдань і характеру учбової роботи. 

Проблема формування ЗОЖ і зміцнення здоров‟я дітей, що вчаться стає пріоритетним напрямом 
розвитку освітньої системи сучасної школи, стратегічна мета якої – виховання і розвиток вільної життєлюб-
ної особи, збагаченої науковими знаннями про природу і людину, готової до творчої діяльності і етичної 
поведінки. Провідними завданнями школи в даний час є: розвиток інтелекту, формування етичних відчут-
тів, турбота про здоров‟я дітей.  

В даний час в практику роботи школи широко упроваджуються різні освітні і оздоровчі програми, ви-
користовуються заняття зі східних єдиноборств сприяючі організації ЗОЖ. Інтегральний підхід до фізичної 
підготовленості учнів дозволяє тренерам зі східних єдиноборств, організаторам фізкультурно-оздоровчої і 
спортивної роботи вести індивідуальний підхід до учнів загальноосвітніх установ з урахуванням вікових 
фізіологічних і педагогічних особливостей до передумов їх фізичного виховання та формування здорового 
образу життя. 

Тренування зі східних єдиноборств значною мірою здійснюється у формі неурочних занять, оскільки 
навчання займає відносно невелике за часом місце в житті дитини. Неурочні заняття припускають підви-
щену самодисципліну, ініціативу і самостійність. Конкретні завдання і зміст неурочних занять залежать 
значною мірою від схильностей і захоплень тих, що займаються. 

Грищенко В. О. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
наук. кер. – к.пед.н. Проценко А. А.  

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ 

Першочерговий напрямок тренування футболістів на етапі початкової підготовки полягає в прид-
банні досконалої техніки дій, вихованні необхідних фізичних і вольових якостей. Регулярні спортивні занят-
тя, грамотно підібрані до вікових можливостей юних футболістів навантаження і т. п., викликає специфічні 
пристосувальні реакції органів і систем, зміцнює і розвиває їх стосовно футболу і тим самим створює дуже 
важливі передумови до спеціалізованого тренування в більш старшому віці. Подібні специфічні зміни, осо-
бливо у фізичному розвитку і функціональних можливостях футболістів, представлені в багатьох наукових 
дослідженнях. Забезпечення спортивних успіхів в майбутньому можливе за умови придбання великого 
рухового досвіду в футболі і оволодінні, наскільки можливо, його технікою. 

Аналіз досвіду підготовки резервів у футболі показує, що для оволодіння необхідною майстерністю 
потрібно не менше 5-6 років цілеспрямованої тренувальної роботи. Отже, вже на етапі початкової підготов-
ки до спеціалізації (10-13 років) необхідно вибрати і визначити, хто зі спортсменів в найбільшій мірі відпові-
дає за своїми задатками вимогам футболу. При цьому бажано не тільки своєчасно розкрити природні за-
датки і схильності юного футболіста, але і встановити схильність організму до високих темпів розвитку цих 
даних. Успішно досягати ці цілі допомагає правильно організована система відбору і заняття на початко-
вому етапі підготовки, основний зміст яких зводиться до різнобічної підготовки, що дозволяє розкрити за-
датки юного спортсмена і його схильності до того чи іншого виду ігрового амплуа. 

У тренуванні юних футболістів на цьому етапі слід широко застосовувати різноманітність тренува-
льних засобів. В ході тренування юних футболістів вирішуються наступні завдання: 
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1. Всебічний фізичний розвиток і зміцнення здоров‟я: гармонійний розвиток мускулатури всього ті-
ла, зміцнення серцево-судинної і дихальної систем, поліпшення функціональних здібностей органів і сис-
тем, розвиток сили, швидкості, витривалості, гнучкості та спритності. 

2. Розвиток здатності виконувати рухи швидко і часто. Це досягається насамперед за допомогою 
багаторазового бігу на короткі дистанції і рухливих ігор. 

3. Оволодіння технікою загально-розвиваючих і спеціальних вправ, володіння м‟ячем. Ознайом-
лення з техніко-тактичними діями в захисті та нападі.  

Отже, основними завданнями початкового етапу підготовки є: всебічний фізичний розвиток, загар-
товування організму і зміцнення здоров‟я юних футболістів; розвиток моральних, вольових і фізичних якос-
тей, необхідних юному футболісту; вивчення техніки володіння м‟ячем; ознайомлення з деякими теоретич-
ними відомостями з футболу; придбання початкового досвіду участі в змаганнях. Зміст занять футболом з 
підлітками залежить від особливостей, індивідуальних і вікових, які слід враховувати при плануванні, побу-
дові та проведенні тренувальних занять. Крім того, потрібно мати на увазі, що показники біологічного роз-
витку дітей однієї і тієї ж вікової групи можуть відрізнятися від середніх даних цієї вікової групи на два роки 
або навіть більше в ту і іншу сторону. 

Заняття з юними футболістами на цьому етапі організовуються і проводяться так само, як і з дорос-
лими спортсменами, але є і деякі особливості: тривалість занять коротша, навантаження, обсяг і інтенсив-
ність менше, більше приділяється уваги ігровій спрямованості. 

Губанова М. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Глущенко Н. В. 

ПРОГРАМА ВСЕБІЧНОЇ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ КАРАТИСТІВ 14–15 РОКІВ 

Всебічна спортивна підготовка або інтегральна підготовка – це вдосконалення якостей і функцій до 
їх концентрації, кондиції та реалізації, спільної узгодженості в умовах змагань.  

Експериментальна програма з всебічної спортивної підготовки каратистів на етапі спеціальної базо-
вої підготовки була орієнтована на юнаків 14–15 років. Програма була розрахована на 6 місяців та містила 
у собі наступні блоки: загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, технічніко-тактична під-
готовка, змагальна діяльність, психологічна підготовка та теоретична підготовка. Загальній фізичній підго-
товці приділявся час на початку та по завершенню тренування. В процесі спеціальної фізичної підготовки, 
котра проводилась наприкінці розминки та на початку основної частині заняття, використовувались спеціа-
льні підготовчі вправи, спеціально підводячі вправи, вправи без партнера, вправи зі спеціальним устатку-
ванням та ігрові вправи. 

В процесі розвитку та удосконалення техніко-тактичної підготовки, котра проводилась в основній ча-
стині тренування, використовувались наступні засоби: взаємовправи, меневрування та ложні дії; маску-
вання атак; вибор атак; маскування захисних дій; реалізування самостійного вибору бойових дій у стандар-
тних ситуаціях; комбінувати дії з різними тактичними діями; моделювати тактичні варіанти дій у поєдинку; 
відпрацювання простих атак; складні атаки з фінтами; відпрацювання різновидів захистів; відпрацювання 
різноманітних контратак; відпрацювання повторних нападів. 

В процесі змагальної діяльності тренер та спортсмен вели облік успішності виступу та застосовува-
ли усі ричаги що здатні підвищити результативність виступів, а саме вивчення виступів та особливості су-
перника; створення умов для використання змагальних ситуацій; розвиток вміння налаштувати спортсмена 
на вдалий виступ; аналіз основних показників та елементів під час виступу. 

У карате психологічна підготовка є специфічною та потребує від спортсменів розвитку тактичного 
мислення. Приклади застосування засобів: оперативне створення моделей подумки; розробка спортсме-
ном подумки 2-3 тактичних моделей для декількох ситуацій; створення в уяві спортсмена моделі загальних 
дій; тренування в ускладнених умовах та умовах , що постійно змінюються; для розвитку памʼяті викорис-
товують складні та довгі «звʼязки»; розвиток інтуітивного мислення завдяки багаточисленним діям у карате; 
використання ідеомоторного тренування; розвиток вольових якостей, але посильними способами та інше.  

Програму теоретичної підготовки каратистів ми умовно розділили на три взаємопов‟язані компонен-
ти: побудова процесу, його реалізація і контроль за ходом підготовки. Основними засобами є лекція, бесі-
да, пояснення та коментарі, інструктаж, вказівки і рекомендації, окрім цього варто зазначити й наступні 
засоби: ведення спортивних щоденників; залучення спортсменів до організації та проведення змагань; 
інструкторська та суддівська практика; використання відео та фото матеріалів; лекційні заняття з наступної 
тематики: історія карате; змагальна діяльність каратистів та інше.  

Даценко А. А.  
Криворізький державний педагогічний університет 

наук. кер. – викладач Гінзбург І. В. 

СУЧАСНИЙ СТАН ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

Україна є соціально орієнтованою державою, тому її основним завданням постає сприяння духов-
ному, інтелектуальному, фізичному зростанню молодого покоління. Гармонійний та всебічний розвиток 
особистості, заснований на нормах, цінностях, сенсі життя, змінює адаптивні можливості організму людини 
і реалізується через формування здорового способу життя.  

Основними показниками стану фізичної культури і спорту є рівень здоров‟я і фізичного розвитку різних 
верств населення; ступінь використання фізичної культури в різних сферах діяльності, рівень розвитку системи 
фізичного виховання, самодіяльного масового спорту; високі досягнення спортсменів України в окремих видах 
спорту; рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами, спортивними спорудами та майном. 
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Оздоровча фізична культура є частиною загальної фізичної культури, її основна мета – зміцнення 
здоров‟я, підтримка високої працездатності, відновлення порушених функцій). Значення оздоровчої фізич-
ної культури величезне. Нині багатьма громадськими і державними організаціями проводиться робота у 
напрямі створення умов широким верствам населення для регулярних занять фізичною культурою з метою 
оздоровлення і повноцінного проведення дозвілля.  

Це такі види діяльності:  
1) спортивні ігри (волейбол футбол, баскетбол, 59 теніс, бадмінтон);  
2) види спорту, що мають загальний початок і певні правила(масові види спорту);  
3) активний відпочинок на свіжому повітрі, який характеризується доланням перешкод і спортивними 

змаганнями (літні оздоровчі табори, туристичні походи);  
4) вправи естетичного характеру, які приносять користь не тільки учасникам, а й глядачам. 
До сучасних фізкультурно-оздоровчих програм, які розробляються у ВНЗ, треба висувати такі умови:  
1) різноманітність форм занять, засобів, методик викладання, що відповідають потребам та інте-

ресам студентської молоді. Внесення елемента новизни у заняття; 
2) поступова індивідуальна діяльність у межах можливостей людини (індивідуальний підхід до кож-

ного, хто займається в оздоровчій групі, врахування віку, стану здоров‟я студентів);  
3) освітня основа, кожна людина має усвідомлювати користь цих занять, мати теоретичні знання;  
4) можливість перевіряти рівень підготовленості або проводити спостереження за станом здоров‟я 

(своєрідні тести, контрольні нормативи, а також показові виступи); 
5) можливість оцінювати фізіологічний стан і реакцію на навантаження (вимірювання частоти серце-

во-судинних скорочень); 
6) відповідні заохочення і громадська підтримка;  
7) наявність кваліфікованих спеціалістів.  
Поширення серед студентської молоді набули заняття з фітнесу, каланетики, стрейчінгу, аеробіки, 

акватренінгу у поєднанні з нетрадиційними методиками східних єдиноборств, бодібілдингу, бойового гопа-
ка, ушу та хатха-йоги. Програма хатха-йоги – це послідовний розвиток умінь і навичок відтворювати різні 
рухи і положення. Впровадження цієї системи вправ дає змогу диференціювати навантаження залежно від 
можливостей і рівня розвитку студентів, поступово підводити їх рухові здобутки і, зрештою, фізіологічні 
процеси до належного рівня. Для того, щоб засвоїти будь який комплекс, що входить до програми, необ-
хідно чітко запам‟ятовувати 60 і відтворювати у пам‟яті положення, вміти розрізняти ці положення, відчува-
ти розтягнення м‟язів, напруження і відповідне розслаблення м‟язів і сухожилля, переходи із одного поло-
ження в інше .Виконання нескладних комплексів сприяє розвитку опорнорухового апарату, особливо гнуч-
кості, і в той же час допомагає оволодіти нескладними видами координації. Умовою успішного оволодіння 
методикою хатха-йоги є систематичне виконання домашніх завдань. Всі комплекси мають виконуватись по 
три, шість, дванадцять разів. Однією з особливостей методики індійської хатха-йоги є виконання вправ з 
музичним супроводом. Виховний вплив зростає і поглиблюється, якщо правильно повторювати і виконува-
ти рухи. Цю програму можна впроваджувати у дошкільних закладах, школах, ВНЗ. Якщо програма була б 
успішно реалізована у дошкільному закладі, то у школі та ВНЗ процес фізичного виховання був би набага-
то ефективнішим і раціональнішим. Досліди і спостереження показали, що взаємозв‟язок музики і фізично-
го виховання сприяє більш ефективному розвитку основних рухів і оздоровленню організму. Музика органі-
зовує молодь, у ритмі вони краще виконують вправи, і мета оздоровлення досягається ефективніше і шви-
дше. У зміст програми включено кращі зразки класичної і сучасної музики. В основному, музичний супровід 
несе у собі програмний зміст, стимулює розвиток музичного мислення . Практика показує, що для кращого 
запам‟ятовування композиції необхідно повторення одного й того самого комплексу багато разів, навіть до 
автоматичного запам‟ятовування. Спокійна музика створює відповідний внутрішній настрій. Дуже важливо 
слухати таку музику неврівноваженим людям. У спеціальних медичних групах, які займаються реабілітаці-
єю, необхідно закінчувати заняття прослуховуванням спокійної музики. 

Отже,люди, які займаються, стають більш врівноваженими, спокійними, веселими і бадьори-
ми,нормалізують кровообіг і обмін речовин, збільшують об‟єм дихання,) закріплюють рухові навички ті, хто 
займаються, стають більш дисциплінованими, організованими, витриманими. 

Димарчук О. С. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Глущенко Н. В. 

AНAЛІЗ ПРOФEСІЙНOЇ ДІЯЛЬНOСТІ ФУТБOЛЬНИХ AРБІТРІВ 

Дo структури підгoтoвлeнoсті aрбітрa у футбoлі вхoдять нaступні рoзділи: суддівствo, як чинник 
eфeктивнoї змaгaльнoї діяльнoсті, хaрaктeристикa діяльнoсті суддів у ігрoвих кoмaндних видaх спoрту, фу-
нкціoнaльні oбoв‟язки тa рухoвa діяльність aрбітрів у футбoлі. Їх гaрмoнійнe пoєднaння зaбeзпeчує якісну 
підгoтoвку aрбітрів у футбoлі. 

Нa змaгaльну діяльність мaють вплив гeoгрaфічні і клімaтичні умoви, якість інвeнтaрю (м‟яч, вoрoтa, 
кутoві прaпoрці тa ін.); пoвeдінкa грaвців; нaявність нa мaтчі oфіційних oсіб (прeзидeнтa, прeм‟єр міністрa), 
oсoбливoсті місця прoвeдeння тa ін. чинників нa aрбітрa під чaс йoгo прoфeсійнoї діяльнoсті. Виoкрeмлeнo, 
зa хaрaктeрoм впливу, чoтири групи чинників: прирoдні, пoвeдінкoві, oсoбистісні, тa групa інших чинників. 

Зa вaгoмістю чинники рoзпoділeнo нa три групи. Тaк, сeрeдній вплив нa діяльність aрбітрa мaють 
пoвeдінкa трeнeрa; висoтa віднoснo рівня мoря; склaд супeрників: різні зa мaйстeрністю; гeoгрaфічні і 
клімaтичні умoви; сніг; oсoбливoсті місця прoвeдeння; пoвeдінкa убoлівaльників; склaд супeрників: рівні зa 
мaйстeрністю, слaбкі; тeмпeрaтурa пoвітря; дoщ; вітeр;різниця чaсoвих пoясів; пoвeдінкa oфіційних 
прeдстaвників кoмaнд; пoвeдінкa кaпітaнів кoмaнд; зaсoби зв‟язку; тумaн; сoнцe; вoлoгість пoвітря; 
викoристaння пірoтeхнічних зaсoбів. 



306 

Знaчний вплив нa діяльність aрбітрa у футбoлі відзнaчeнo у: психoлoгічнoї нaлaштoвaнoсті; стaну 
здoрoв‟я; нaстрoю; пoвeдінці aсистeнтів aрбітрa; сaмoпoчутті; склaди супeрників: рівні зa мaйстeрністю, сильні; 
пoінфoрмoвaність прo кoмaнди; oснoвнa прoфeсійнa діяльність aрбітрa; сфoрмoвaність стaвлeння дo кoмaнд; 
якість інвeнтaрю (м‟яч, вoрoтa, кутoві прaпoрці тa ін.); пoвeдінкa грaвців; нaявність нa мaтчі oфіційних oсіб 
(прeзидeнтa, прeм‟єр міністрa). Дo групи з нeзнaчним впливoм нe віднeсeнo жoднoгo чинникa. 

Дo структури тa змісту діяльнoсті aрбітрів у футбoлі вхoдять види рухoвoї діяльнoсті: біг (біг у 
пoвільнoму тeмпі склaв (1919м; 22%), біг у сeрeдньoму тeмпі (3140м; 36%) у швидкoму тeмпі (785м; 9% ), 
пeрeміщeння aрбітрa крoкoм склaлo (1221м; 14%) , пeрeміщeння пристaвним крoкoм (436м; 5,4%) тa 
спинoю впeрeд (698м; 8%), прискoрeння склaли(523м; 6,0%) від зaгaльнoї дистaнції. 

Рoзрoблeні прaктичні рeкoмeндaції для пoчaткoвoї підгoтoвки aрбітрів у футбoлі пeрeдбaчaють 
пoліпшeння сприйняття інфoрмaції aрбітрaми нa тeoрeтичних зaняттях під чaс трeнувaльних збoрів тa під 
чaс сaмoстійнoгo вивчeння. У фізичній підгoтoвці рeкoмeндoвaнa змінa хaрaктeру підгoтoвки тa 
вдoскoнaлeння пeрeміщeння пристaвним крoкoм і спинoю впeрeд. Нaвeдeнo вимoги які сприяли б 
oптимізaції прoцeсу підгoтoвки aрбітрів усіх кaтeгoрій. 

Діденко О. А. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Большакова І. В.  

ПРОГРАМУВАННЯ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМ ФІТНЕСОМ  
З ЧОЛОВІКАМИ ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ 

Все частіше науковці та працівники галузей здоров‟я та спорту майже всіх країн світу наголошують, 
що причиною передчасного старіння, поряд з нераціональною організацією режиму харчування, виступає 
недостатня рухова активність. Малорухливий спосіб життя, в першу чергу, призводить до зміни стану сер-
цево-судинної системи, яка в похилому віці являється одним з найбільш слабких місць організму. 

Мінімізована рухова активність, на даному етапі формування суспільства, обумовлена сучасним 
способом життя, механізацією і автоматизацією виробництва. Через це і виникає необхідність у вишуку-
ванні найбільш раціональних фізіологічних методах боротьби з дефіцитом рухової активності. Фітнес од-
ним із найбільш ефективних засобів оздоровлення, відтворення фізичного, трудового, духовного потенціа-
лів, відновлення сил людини. Її значимість в якості сфери, що нейтралізує стреси, нервово-психічні наван-
таження, втому від монотонної роботи, гіподинамію, у сучасному суспільстві стрімко зростає. 

Тому пошук підходів щодо підвищення рівня рухової активності чоловіків потребує спеціальних дос-
ліджень. Однак доступна інформація по питанням підвищення обсягу і структури рухової активності чолові-
ків має як правило загально-рекомендуючий характер. 

Актуальність даної роботи визначається з одного боку популярністю занять оздоровчим фітнесом, з 
іншого боку відсутністю науково-методичного обґрунтування з питань програмування занять різними на-
прямками оздоровчого фітнесу, підходів щодо контролю показників фізичного стану в різних напрямках 
фітнесу, оцінки успішності реалізації фітнес програм. 

В оздоровчому тренуванні (так саме, як і у спортивному) розрізняють наступні основні компоненти 
навантаження, що визначають його ефективність: тип навантаження, величину навантаження, тривалість 
(обсяг) і інтенсивність, періодичність занять (кількість разів у тиждень), тривалість інтервалів відпочинку 
між заняттями. 

Але, оздоровчим і профілактичним ефектом, відносно атеросклерозу й серцево-судинних захворю-
вань, володіють лише вправи, спрямовані на розвиток аеробних можливостей і загальної витривалості. Це 
положення особливо підкреслюється в рекомендаціях Американського інституту спортивної медицини.  

У зв‟язку з цим основу будь-якої оздоровчої програми повинні становити циклічні вправи, аеробної 
спрямованості . 

Дослідження А. О. Пирогово показали, що вирішальним фактором, визначення фізичної працездат-
ності людей середнього віку, є саме загальна витривалість, що оцінюється по величині МСК. У середньому 
і літньому віці на тлі збільшення обсягу вправ для розвитку загальної витривалості та гнучкості знижується 
необхідність у навантаженнях швидкісно-силового характеру (при повному виключенні швидкісних вправ). 

Крім того, у осіб старше 40 років вирішального значення набуває зниження факторів ризику ішеміч-
ної хвороби серця (нормалізація холестеринового обміну, артеріального тиску і маси тіла), що можливо 
тільки при виконанні вправ аеробної спрямованості на витривалість. Таким чином, основний тип наванта-
ження, використаний в оздоровчій фізичній культурі це аеробні циклічні вправи. Найбільш доступним та 
ефективним з них є оздоровчий біг та ходьба. У зв‟язку з цим фізіологічні основи тренування будуть розг-
лянуті на прикладі оздоровчого бігу.  

По ступені впливу на організм в оздоровчій фізичній культурі (так саме, як і у спорті) розрізняють 
граничні, оптимальні, пікові навантаження, а також понад навантаження. Однак ці поняття, відносно фізич-
ної культури, мають трохи інший фізіологічний зміст. 

Дугельний А. А. 
Класичний приватний університет  

Тахмазов В. І.  
Класичний приватний університет  
професор 

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ БОРЦІВ 

В даній роботі буде висвітлена проблематика вдосконалення підготовки борців вільного стилю з 
урахуванням сучасних вимог змагальної діяльності і пошуку засобів і методів формування ефективного 
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арсеналу змагальних варіативних техніко-тактичних дій борців розглянуті в сучасних наукових публікаціях 
недостатньо. 

Ріст результатів у спорті вищих досягнень, жорстка конкуренція на міжнародній арені вимагають ви-
сокого рівня підготовленості від суб‟єктів змагальної діяльності. Вміння вдало управляти власними рухами, 
що засноване на оволодінні механізмами розвитку психіки є важливим складовим елементом процесу під-
готовки спортсмена. 

Проблема формування психічних якостей спортсменів є одним з аспектів загально-психологічної 
проблеми розвитку властивостей і здібностей особистості на основі психічних процесів і станів [2]. Утво-
рення психічних якостей на основі психічних процесів розглядалося авторами з різних позицій: як резуль-
тат закріплення процесу внаслідок повторення рухових дій; як наслідок генералізації узагальнення проце-
сів; як результат синтезування різноманітних процесів однієї модальності з наступним закріпленням і уза-
гальненням системи, що утворилася. 

Вільна боротьба висуває надзвичайно високі критерії до психіки особистості. Адже сучасний поєди-
нок характеризується високою психоемоційною напругою й інтенсивністю. При цьому швидкість дій спорт-
смена, в умовах миттєвої зміни змагальних ситуацій, залежить від їх реального оцінювання. Реакція по-
винна бути адекватною і своєчасною. 

Модель управління психологічною підготовкою борців до змагань: 
Блок 1 – первинний контроль психологічної підготовленості проводиться на початку етапу передзмагання 

і передбачає виявлення сформованості складених компонентів (потребностно-мотивационного, рефлексії, сен-
срмоторного, емоційного) по їх складових елементах з метою виявлення відхилень реальної готовності спорт-
смена від нормативної і організації індивідуалізованої психологічної підготовки спортсменів. 

Блок 2 – отримана інформація первинного контролю співвідноситься з нормативними індивідуальними 
критеріями психологічної підготовленості спортсменів, виявленими на основі попередніх досліджень, на які слід 
орієнтуватися в процесі психологічної підготовки до змагання.  

Блок 3 – регуляція (корекція) психологічної підготовленості на основі порівняння виявлених показників пі-
дготовленості з нормативними критеріями з метою наведення усіх показників до нормативних критеріїв.  

Блок 4 – проміжний контроль психологічної підготовленості здійснюється після того, що втягує, уда-
рного і відновного мікроциклів. Отримані дані співвідносяться з нормативними критеріями підготовленості, і 
на основі отриманих результатів здійснюється корекція конкретних складених компонентів психологічної 
підготовленості у кожного спортсмена. Включається в роботу третій блок – регуляція (корекція) виявлених 
недоліків психологічної підготовленості спортсмена до змагання.  

Блок 5 – завершальний контроль (перед змаганням) психологічної підготовленості передбачає ви-
явлення сформованості кожного складеного компонента підготовленості, а також їх складових. Знаходить-
ся інтегральна оцінка психологічної підготовленості до змагання кожного спортсмена.  

Отже аналіз показав, що результати спостережень за спортсменами на змаганнях; склад чинників 
передзмагань і змагань, що впливають на стан і поведінку борців на змаганнях; динаміка стану психічної 
готовності борців на етапі передзмагання; взаємозв‟язок компонентів психологічної готовності; враженість 
індивідуально-психологічних особливостей борців має позитивний вплив на формування психологічної 
готовності, дослідна група більш підготовлена, зібрана, зосереджена та краще підготовлена до змагань. 

Дудка П. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.пед.н., професор Захаріна Є. А.  

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНЬОГО  
ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ 

Школу волейболу можна охарактеризувати як організаційно-методичну систему навчання, вихован-
ня і підготовки спортсмена. У зв‟язку із цим виникає потреба в розробці та організації таких форм спортив-
них занять які були б привабливі, відповідали інтересам і потребам школярів. 

Сучасний волейбол ставить високі вимоги до функціональної діяльності організму. Тривалість зу-
стрічі кваліфікованих волейболістів нерідко досягає 2,5–3 години. Підраховано, що за цей час волейболіс-
ти виконують понад 200–300 рухових дій, із яких не менше 70% – у стрибку та падінні.  

Більшість ігрових прийомів так чи інакше пов‟язано з максимальним проявом швидкості, сили, спри-
тності й інших якостей. Велика рухова активність спортсменів на майданчику доводить фізичне наванта-
ження до найвищої межі: частота серцевих скорочень у волейболістів у ході гри досягає 180–200 уд./хв, а 
втрата маси – до 3 кг.  

Волейбол вимагає від гравців вміння ефективно виконувати техніко-тактичні прийоми в умовах, що 
швидко змінюються, ліміту простору і часу, протиборства з боку суперників. Сучасні тенденції розвитку 
волейболу пред‟являють більш високі вимоги до фізичної підготовленості гравців не тільки високої кваліфі-
кації, а й в юних волейболістів починаючи з етапу початкової підготовки, оскільки недостатній їх рівень не-
гативно позначається як на оволодінні техніко-тактичною майстерністю в майбутньому, так і на ефективно-
сті змагальної діяльності Отже, усе це ставить високі вимоги до фізичної підготовленості юних волейболіс-
тів, яка формується на початковому етапі навчання. 

Органи влади надають програмного значення питанням розвитку фізичного виховання і спорту, роз-
глядаючи їх як найбільш економічно вигідний та ефективний засіб профілактики захворюваності, зміцнення 
генофонду та розв‟язання інших соціальних проблем. 

У ході навчальних заняття здійснювалась робота відразу за кількома видами підготовки. Заняття 
включало обов‟язково загальну фізичну підготовку, так само спеціальну фізичну підготовку. На заняттях 
здійснювалась робота з технічної, тактичної та морально-вольової підготовки. 

Різнобічна фізична підготовка проводилась протягом всього навчально-тренувального процесу. Всі 
вправи поділялись на загально-розвиваючі, підготовчі, підвідні та основні. Загально-розвиваючі та підгото-
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вчі вправи були спрямовані переважно на розвиток функціональних особливостей організму, а підвідні та 
основні – на формування технічних навичок і тактичних умінь. 

Розподіл часу на всі розділи роботи здійснювався відповідно до завдань кожного навчального за-
няття, відповідно з цим відбувався розподіл навчального часу за видами підготовки при розробці поточного 
планування. 

З метою об‟єктивного визначення рівня фізичної підготовленості і своєчасного виявлення прогалин у 
їх підготовці доцільно регулярно проводилось комплексне тестування. Два рази на рік у групах проводи-
лись контрольні випробування із загальної фізичної підготовки. Діагностика результатів проводилась у ви-
гляді тестів і контрольних вправ. З цією метою використовувались варіанти тестів і контрольних вправ, ро-
зроблені провідними вітчизняними фахівцями. 

Одним з методів контролю ефективності занять є участь учнів у навчальних, контрольних та кален-
дарних іграх. Контрольні ігри проводились регулярно в навчальних цілях. Календарні ігри застосовувались 
з метою використання в змагальних умовах вивчених технічних прийомів і тактичних дій. Календарні ігри 
проводились згідно з планом ігор районного та міського рівня. 

Дудка П. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Віндюк О. В. 

ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ТЕНІСУ В СЛОВАЧЧИНІ  

Актуальність теми пов‟язана з бурхливим розвитком настільного тенісу в країнах Європи. Запози-
чення досвіду різних країн з питання розвитку настільного тенісу є дуже важливим для українських спеціа-
лістів, тренерів а також спортсменів. На даний момент спостерігається підвищення співпраці українських і 
зарубіжних спортивних спеціалістів, що проявляється у вигляді спільних учбово-тренувальних зборів, тре-
нерських семінарів, участі у міжнародних зустрічах присвячених розвитку настільного тенісу. 

Також серед українців є чимало професійних гравців які представляють іноземні клуби, беруть 
участь у міжнародних змаганнях, у навчально-тренувальних зборах, набуваючи досвіду роботи з інозем-
ними тренерами, постійно доторкаючись різних сучасних методів і засобів модерного тренування. Тому 
актуально і дуже важливо використання досвіду різних країн у підготовці висококласних гравців з настіль-
ного тенісу. 

Важливо звертати особливу увагу на засоби тренування та організацію тренувального процесу, які 
ведуть к підвищенню класу гри тенісистів, при цьому не втрачаючи особливості нашої української школи 
тенісистів, закладеної ще за часів Радянського Союзу. Радянська школа може похвалитися чималими успі-
хами на міжнародній арені, яскравим прикладом являється Валентина Попова, зірка світового настільного 
тенісу 1980-1990 рр., учасниця 3 Олімпіад, абсолютна чемпіонка Європи. Нажаль наша система не змогла 
утримати Валентину в рядах збірної Радянського Союзу, вона набула громадянство Словаччини і прожи-
ває у Братиславі, доречи і сьогодні, у віці майже 50 років, захищає фарби одного з найсильніших австрій-
ських клубів. Нажаль це не єдиний приклад коли наші провідні спортсмени залишають збірну та набувають 
громадянство інших країн.  

Талановита молодь є основою на яку довгі роки спирається діяльність федерації настільного тенісу 
Словаччини. До сьогодення в історії молодіжних чемпіонатів Європи був тільки один чемпіонат, де слова-
цькі молоді гравці нездобули жодну медаль. Також інформативну цінність має той факт,що за 50-річну іс-
торію проведення молодіжних чемпіонатів Європи 5 чемпіонатів проводилися на території Словаччини. 

Спортивна підготовка талановитої молоді з настільного тенісу це довгостроковий педагогічний про-
цес, орієнтований на різносторонній розвиток цілого тіла,формування спортивної результативності та під-
готовку до високих спортивних досягнень у майбутньому. 

До зусиль виховання талановитої молоді та поступове добудування системи спортивної підготовки 
талановитих молодих гравців, приєднується федерація настільного тенісу Словаччини у співпраці з мініс-
терством освіти, клубами, батьками та реалізує систему підготовки талановитої молоді в Словаччині. Але 
досвід та потреби національної збірної Словаччини вимагають більш гнучкі рішення та підтримку цієї важ-
ливої ланки настільного тенісу з боку всіх зацікавлених суб‟єктів. 

Схема організації структури системи підготовки талановитої молоді в Словаччині дозволяє здійсни-
ти якісний відбір талантів, та набраними зайвим зусиллям затраченим на виховання гравців недостатньо 
немотивованих, непрацездатних, та не націлених на досягнення успіхів у настільному тенісі. 

Ця система забезпечує поступовий та пильний відбір талановитої молоді на всіх етапах до рівня на-
ціональної збірної Словаччини. Це суттєво впливає на рівень початкової підготовки талановитої молоді, 
ступінь її мотивації та працездатності, дозволяє тренерам працювати з найбільш талановитими та мотиво-
ваними спортсменами. 

Дювбаков О. С. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.пед.н., професор Захаріна Є. А. 

РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ 

Органи влади надають програмного значення питанням розвитку фізичного виховання і спорту, роз-
глядаючи їх як найбільш економічно вигідний та ефективний засіб профілактики захворюваності, зміцнення 
генофонду та розв‟язання інших соціальних проблем.  

В останні роки суттєво змінилась структура захворюваності студентської молоді, що стало наслід-
ком комплексу зовнішніх факторів у тому числі і незадовільного процесу фізичного виховання. Відомо, що 
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розумова праця та інтелектуальний розвиток, які характеризують навчання студентів у ЗВО, вимагають 
відповідного фізичного стану. 

Фізична культура у закладі вищої освіти є невід‟ємною частиною формування загальної і професій-
ної культури особи сучасного фахівця, системи гуманістичного виховання студентів. Як учбова дисципліна, 
обов‟язкова для всіх спеціальностей, вона є одним із засобів формування всесторонньо розвиненої особи, 
оптимізації фізичного і психофізіологічного стану студентів в процесі професійної підготовки. У зв‟язку із 
цим, проблема поліпшення стану здоров‟я студентської молоді з кожним роком стає усе більш актуальною. 

Значна кількість публікацій показує, що 50–60% молодих фахівців після закінчення вищого навчаль-
ного закладу не мають достатнього рівня розвитку фізичних здібностей, у них відсутня мотивація і розумін-
ня цінностей фізичної культури як важливого ресурсу збереження здоров‟я, що призводить до зниження 
працездатності. Це свідчить про те, що існуючий стан організації фізичної підготовки студентів не відпові-
дає сучасним вимогам і стандартам якості професійної освіти і реалізується, як правило, на типологізова-
ному рівні за традиційними підходами, які недостатньо враховують індивідуальні особливості студентів. 

Встановлено, що важливою педагогічною умовою успішного процесу фізичного виховання студентів 
є вирішення проблем диференціації, яка полягає у необхідності індивідуальної роботи зі студентами. Ана-
ліз літературних даних і практичний досвід свідчать про те, що традиційна форма фізкультурних занять 
знижує зацікавленість студентів у фізичному вихованні і виявляється у «фіктивному» відвідуванні навчаль-
них занять з цього предмету. Вирішуючи проблему активізації і позитивного ставлення студентів до занять 
з фізичного виховання у ВНЗ, чимало авторів шукають шляхи організаційного реформування діяльності. 

У багатьох країнах спостерігається демократичний підхід до програмування і нормування фізичного 
виховання у вищій школі. Зокрема, фізичне виховання студентської молоді багатьох країн тяжіє до євро-
пейської моделі, де студент самостійно обирає навчальний матеріал для вивчення. Фізичне виховання у 
більшості провідних університетів здійснюється на основі вільного вибору виду спорту (В. Г. Савченко). 

Вітчизняні автори (Бальсевич В. К., Осьминин В. М. та ін.) вказують на доцільність використання но-
вих форм і засобів фізичного виховання, і на цій основі покращення процесу викладання предмету «Фізич-
не виховання» студентам не фізкультурних вузів на основі врахування їхніх індивідуальних особливостей і 
з переважним використанням якогось виду спорту. 

Для оптимізації фізичного виховання студентів нами був обраний настільний теніс як один з най-
більш розповсюджених та водночас доступних видів спорту, який до того ж не потребує складного та доро-
гого обладнання та устаткування. 

Фізичне виховання орієнтоване на виконання соціального замовлення суспільства по підготовці здо-
рового фахівця, здатного організувати й вести здоровий спосіб життя. Забезпечити рішення цієї важливої 
соціальної проблеми можливо шляхом досягнення стратегічної мети фізкультурного виховання - форму-
вання фізичної культури як системної й інтегративної якості особистості, невід‟ємного компонента загаль-
ної культури майбутнього фахівця. 

Єгоров М. Л. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Віндюк О. В. 

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА БОКСЕРІВ У ЗМАГАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 

Численні дослідження у галузі психологічної підготовки спортсмена демонструють не тільки велике 
різноманіття психічних функцій і станів, які відіграють важливу роль у досягненні спортсменом найвищого 
рівня майстерності, але й наявність специфічних особливостей прояву одних і тих самих функцій чи якос-
тей особистості у зв‟язку з вимогами різних видів спорту до психіки людини. 

Для боксу притаманна широка варіативність координації, котрі потребують виконання дій в умовах 
швидкої зміни ситуації спортивної боротьби. 

Незважаючи на розмаїття психічних процесів і функцій у спортивній діяльності для боксу характерні 
деякі загальні специфічні особливості, які випливають із специфіки спортивної діяльності взагалі. Всі вони: 
а) виникають і виявляються, як правило, в екстремальних умовах, характерних для будь-якого виду спорту 
і пов‟язаних майже завжди з необхідністю максимального напруження психічних сил спортсмена; б) в цих 
умовах досягають великої інтенсивності і досконалості; в) як правило, виявляються у стислий час, трива-
лість якого визначається - характером цього виду спорту; г) характеризуються коливаннями і навіть різкими 
змінами під впливом емоційних чинників.  

Саме ці особливості психічних функцій і станів у спортивній діяльності відіграють особливо важливу роль 
і повинні враховуватися у науково-дослідницькій і практичній роботі з психологічної підготовки боксерів. 

Психологічна підготовка боксерів є важливим фактором у традиційній системі тренування, де засто-
совується комплексний підхід – поєднання фізичної та вольової підготовки із засвоєнням основних світо-
глядних принципів. Психологічна підготовка вимагає від боксера зосередженості, вміння керувати власни-
ми емоціями. Тому розробка методів психологічної підготовки боксерів є актуальним напрямком дослі-
дження у галузі психології спорту. 

Аналіз результатів дослідження був спрямований на вивчення проявів загальних психічних функцій і 
динаміки їх зміни під впливом прийомів аутотренінгу. В результаті був зроблений висновок про його пози-
тивний вплив на психічний стан та фізичну форму боксерів. У експериментальній групі добре засвоїли та 
ефективно застосовували заспокійливі та мобілізуючі прийоми аутотренінгу 45,46% спортсменів, що ви-
явилося у виразній зміні фізичних показників після занять, 27,27% показали непогані результати, але мали 
проблеми із переходом від заспокійливої до мобілізуючої частини аутотренінгу, після досить глибокої ре-
лаксації їм було важко досягти зосередженого стану. Показники решти учасників не засвідчили істотних 
змін у їх стані, що свідчило про недостатній рівень опанування ними методики аутотренінгу. Такі результа-
ти вплинули на готовність спортсменів до змагань та їхнє вміння свідомо контролювати власний стан.  
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Таким чином, комплексна психогігієнічна робота дозволила оптимізувати процес психологічної під-
готовки боксерів на етапі підготовки перед змаганнями і зберегти потрібний нервово-психологічний стан до 
моменту змагань. Боксери, які засвоїли метод аутогенного тренування і застосовують його на практиці, 
домагаються високих спортивних результатів. Як правило, вони краще зібрані і цілеспрямовані, легше уни-
кають різних небажаних подразників, використовують чинники, які дозволяють їм зберегти стійкість психіки. 

Ємець А. С. 
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 
наук. кер. – к.фіз.вих. Сологубова C. B. 

ВИКОРИСТАННЯ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ У ЗВО ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 

Покращення стану здоров‟я студентів є одним з головних завдань дисципліни «Фізичне виховання». 
При пандемії заняття навчальних груп у спортивній залі збільшують вірогідність зараження. Саме тому, 
пошук та впровадження в навчальний процес ЗВО фізкультурно-оздоровчих засобів, що проводяться на 
відкритому повітрі, є актуальною проблемою. 

Мета дослідження: розглянути можливості використання засобів оздоровчого туризму на заняттях з 
дисципліни «Фізичне виховання» у ЗВО технічного профілю під час пандемії. 

В своїх дослідженнях В. М. Гузар та С. О. Моїсеєв, (2020) підкреслюють, що переважна частина мо-
лоді під час загальнонаціонального карантину почала менше рухатись, а значну кількість часу проводить 
вдома за комп‟ютером та телевізором. З метою збільшення рухового активності вони рекомендують вико-
ристовувати піші прогулянки, пробіжки в парку, прогулянки на велосипедах, фітнес-тренування на свіжому 
повітрі та інше [1]. 

Л. Є. Цюкало (2015) наголошує, що оздоровчій туризм − це важлива частина фізичного виховання 
студентів. Серед різних форм організації оздоровчого туризму у ЗВО він виділяє: походи, прогулянки, екс-
курсії та змагання. На його думку: особливе значення оздоровчого туризму полягає у загартовуванні орга-
нізму, розвитку витривалість та формуванні необхідних у житті рухових навичок і вмінь. За результатами 
його досліджень, під час впровадження елементів оздоровчого туризму у фізичне виховання у студентів 
нормалізувалися показники маси тіла, артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, а також покра-
щилися показники загальної витривалості та відновлення після фізичного навантаження [2]. 

В. В. Шаленко (2017) встановлено, що використання організованих туристичних походів має позити-
вний вплив на фізичний стан студентів, а саме поліпшує аеробну витривалість [3]. 

Таким чином, під час карантину пов‟язаного з пандемією, велике значення має підтримка рухового 
режиму студентської молоді. Оздоровчій туризм добре впливає на фізичний стан: поліпшує витривалість, 
нормалізує масу тіла та багато інших чинників, а також покращує стан здоров‟я студентів, що дуже важли-
во під час пандемії, коли стан імунної система потребує особливої уваги. Окрім того, використання засобів 
оздоровчого туризму позитивно впливає на збільшення мотивації студентів до занять з дисципліни «Фізич-
не виховання». 

Враховуючи необхідність збільшення рухової активності молоді під час карантину та доказаний по-
зитивний вплив оздоровчого туризму на фізичний стан студентів, використання засобів оздоровчого туриз-
му під час пандемії є цілковито виправданим. Окрім того, під час тренувань на відкритому повітрі, за умови 
дотримання основних вимог карантину, знижується імовірність зараження викладачів та студентів ЗВО. 

Висновок: проведене дослідження обґрунтовує необхідність використання засобів оздоровчого ту-
ризму на заняттях з дисципліни «Фізичне виховання» у ЗВО технічного профілю під час пандемії. 
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Єфіменко І. А. 
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ПРОГРАМА ЗІ СКАНДИНАВСЬКОЮ ХОДЬБОЮ ЖІНОК ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ 

Програмування та організація оздоровчого тренування жінок повинні базуватися на оздоровчоиу 
спрямуванні з поступовим підвищенням їх рухової активності переважно у аеробному режимі.  

Сьогодні скандинавської ходьбою займаються на всіх континентах десятки мільйонів людей. За до-
помогою ходьби представляється можливим зняти нервову напругу. Оздоровлення в ходьбі полягає в на-
ступних моментах: підвищення скорочувальної здатності міокарда; збільшення діастолічного об‟єму серця; 
збільшення венозного повернення крові до серця; збільшення обсягу легких; поліпшення обміну речовин; 
зміцнення кісткових тканин і ін. 

Основна робота з організації занять зі скандинавської ходьби складалась з трьох складових, а саме: 
врахування методичних принципів, технічна підготовленість, самоконтроль. Отже на заняттях скандинав-
ською ходьбою мають бути враховані наступні методичні принципи: адекватність фізичного навантаження 
можливостям тих, що займаються ; врахування обсягу й інтенсивності фізичного навантаження – у другій 
половині дня навантаження на повинно перевищувати 50% ранкового навантаження; обмеження фізичного 
навантаження при неблагоприємних кліматичних та метеорологічних умовах за рахунок зменшення інтен-
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сивності та тривалості заняття; проведення дозованої оздоровчої скандинавскої ходьби у найбільшблагоп-
риємний час доби; інтенсивні короткочасні навантаження на заданному маршруті можуть досягати 75–90% 
від максимальної частоти сердцевих скорочень тільки для осіб, котрі проводять заняття у тренувальному 
режимі; довготривалі навантаження мають виконуватися при частоті сердцевих скорочень 50–65% від мак-
симальної частоти сердцевих скорочень усіх трьох режимах занять; при русі на ділянці данного маршруту 
під нахил рівень навантаження може істотно знижуватися при русі у тому ж темпі складати близько 1/3–1/2 
від загального навантаження; у зв‟язку зі збільшенням кута підйому на окремих ділянках маршруту ходьби 
в одному й тому ж темпі може викликати різну відповідну реакцію организму через різі рівні збільшення 
енерговитрат, що необхідно передбачити при складанні маршруту та ознайомленні з ним; кількість корот-
кочасних зупинок для відпочинку під час занять визначається індивідуально в залежності від суб‟єктивних 
сприйняттів навантаження тих, що займаються. 

Базову техніку скандинавської ходьби ми поділили на шість етапів: першій етап: наувчитися викори-
стовувати правильну поставу; на другому етапі потрібно вчитися поворотам плечевого поясу; на третьому 
етапі необхідно навчитися ходити з поворотом плечевого поясу та техниці «перекату»; на четвертому етапі 
слід навчитися правильній постанові палок; на п‟ятому етапі необхідно навчитися ставити палку під кутом; 
на шостому етапі необхідно навчитися відштовхуватися за допомогою палок.  

Замотаєв Д. Г. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Глущенко Н. В. 

ПІДВИЩЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ РОБОТОЗДАТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ 
БОКСЕРІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ГОЛОВНИХ ЗМАГАНЬ 

В умовах сучасного боксу для досягнення високих спортивних результатів необхідно шукати шляхи і ме-
тоди для розвитку спеціальної та загальної фізичної підготовленості боксерів. Спортсмен повинен мати не тіль-
ки гарну фізичну і функціональну підготовку але і швидко її відновлювати Важливу роль для боксера грає участь 
у змаганнях різних рівнів. Відомо, що домогтися високих спортивних результатів у спорті можна лише при чітко-
му плануванні всіх сторін підготовки спортсменів на протязі багаторічних занять спортом, оскільки спортивне 
тренування являє собою безперервний багаторічний процес, який характеризується своєю циклічністю ‒ періо-
дичним повторенням відносно завершених відрізків часу (цикли, періоди, етапи і т.ін.). 

Розроблена нами експериментальна програма складалась з декількох етапів. Перший етап був 
спрямований на досягнення необхідного обсягу спеціальної фізичної підготовки боксера. На другому етапі 
періоду експериментальної програми проводилися посиленні тренування, які на цей раз були спрямовані 
на розвиток специфічних для боксу функціональних здібностей організму спортсменів. Як і на першому 
етапі, посиленні тренування застосовувалися два рази на тиждень - по вівторках і четвергах. 

Станції складалися з вправ на боксерських снарядах, з власною вагою, з легкими обтяженнями, 
вправи на скакалці і т. п. Робота на станціях була в суворо дозованих тимчасових інтервалах (на початку 
етапу 1,5 хв-2 хв, в другій половині 1 хв). Основною вимогою при виконанні вправ на станціях була висока 
інтенсивність і безперервність. Так, ЧСС спортсменів повинна була знаходитися в II-й зоні, тобто в межах 
170–180 уд/хв. Однак на деяких станціях була потрібна також технічна правильність виконання вправ, що 
висувало спортсменам високі вимоги до координації рухів, памʼяті, уважності і вольовим зусиллям. 

Після виконання вправ обовʼязково замірявся пульс, після відпочинку також, для встановлення від-
новлення хлопців. При недостатній відновленості (менш ніж 40–35 уд/хв) вносилися корективи. У другій 
половині етапу часовий інтервал станцій скоротився до 1 хв, проте зросла інтенсивність виконання вправ. 
Відпочинок залишався незмінним та контролювалося відновлення організму боксерів. 

Захарова О. М. 
Національний університет «Запорізька політехніка» 

Корнілова Н. Ю. 
Класичний приватний університет 

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ  
ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 

На сучасному етапі розвитку суспільства, старіння населення стає державною проблемою практич-
но в усіх країнах світу, у тому числі й в Україні. В багатьох странах був збільшен пенсійний вік, що виявило 
низку проблем, які потребують найскорішого вирішення. 

Провідними державами було визначено, що суспільство зацікавлене в подовженні періоду психічной 
і фізичной активності в похилому віці та у розробці шляхів вирішення цих питань, в тому числі у впрова-
дженні прийнятних і сучасних методик немедикаментозної корекції наростаючих змін в стані їх здоров‟я, 
зокрема методик здоров‟язбереження. 

Також зазначається, що особи похилого віку залишаються найбільш незахищеними в соціальному 
сенсі. Отже, гостро стоїть питання вкрай низького рівня життя даної групи населення, в результаті чого 
виникає необхідність створення умов для підтримки соціальної суб‟єктності літньої людини, активізації жит-
тя в похилому віці використовуючи рухову активність з метою підвищення його якості.  

В той же час у науковій літературі з фізичної культури представлений широкий спектр розробок з ви-
користання засобів і методів підтримки фізичної активності людей похилого віку. Зазначається, що для 
збереження їх здоров‟я і фізичної працездатності, а також для підвищення якості життя велике значення 
має рухова активність. 

Це підтверджують наукові дослідження, які показують, що систематичні фізичні вправи позитивно 
впливають на стан організму літніх людей. Підвищення рухової активності сприяє збереженню і зміцненню 
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здоров‟я, укріпленню адаптаційних можливостей їх організму, підвищенню імунітету, зниженню частоти 
загострень хронічних захворювань і поліпшенню психоемоційної сфери людини. При цьому знижується 
ризик небажаних наслідків старіння, таких як зниження когнітивної дисфункції, втрати рівноваги та погір-
шення мобільності, психічного здоров‟я, підвищення розвитку дипресивного стану. Рухова активність не 
тільки зупиняє дегенеративні процеси, але й сприяє збільшенню сили і витривалості навіть у дуже літніх 
людей. 

Отже, головним засобом здоров‟язбереження для підвищення фізичної працездатності, профілакти-
ки захворювань є рухова активність, яка також здатна підтримувати соціальну активність людей похилого 
віку та впливати на тривалість життя. 

На думку фахівців, сучасна система охорони здоров‟я не може сприяти підвищенню стану здоров‟я 
літніх осіб тільки шляхом лікування захворювань, які вже сформувалися. У зв‟язку з цим необхідно прово-
дити заходи з первинної профілактики захворювань, які базуються на здоров‟язберігаючих технологіях. 

Літературні дані свідчать про реальність відновлення функціональних можливостей старіючого ор-
ганізму в процесі оздоровчої фізичної культури, при цьому відбувається підвищення якості їх життя та його 
наповненість, як у фізичному так і в емоціональному сенсі.  

Тому адекватна рухова активність має першорядне значення в поліпшенні якості життя з метою 
здоров‟язбереження літніх осіб, у зв‟язку з тим, що відбувається підвищення їх фізичної працездатності та 
укріплення здоров‟я. 

Захарова О. М. 
Національний університет «Запорізька політехніка» 

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ ПЛЕЙСТІК ДЛЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 

В останні роки засоби фізичної культури для людей похилого віку починають займати все більшого 
поширення в системі профілактичних заходів, спрямованих на корекцію здоров‟я, рівень якого має тенден-
цію до зниження у зв‟язку з низькою руховою активністю, зі стресовими впливами, з вірусними хворобами 
та іншими факторами.  

Тому зв‟язок між способом життя і станом здоров‟я літніх людей, стає об‟єктом особливої уваги фа-
хівців і науковців у сфері здоровязбереження. Важливе значення це питання набуває для населення стар-
ших вікових груп. Відомо, що з віком поступово знижується рухова активність, можливість розвитку фізич-
них якостей, оволодіння новими формами рухів. Але при систематичному і цілеспрямованому використанні 
засобів рухової активності зростає можливість не тільки призупинити вікову інволюцію фізичних якостей, 
але й продовжити поступовий розвиток рухових здібностей.  

У джерелах спеціальної літератури здоров‟я людини розглядається як найцінніше національне ба-
гатство, збереження і зміцнення якого є предметом соціальної важливості. Наукові дані переконливо дово-
дять, що люди, які систематично займаються фізичними вправами, менше хворіють, менше втомлюються, 
а творча активність у них помітно вище. Саме з цим пов‟язана якість і тривалість життя кожної людини, 
зокрема осіб похилого віку. 

Треба зазначити, що фізичні вправи все ширше застосовуються як засіб профілактики, корекції і лі-
кування багатьох недуг та перш за все, серцево-судинних. Однак вони можуть бути корисними лише за 
умови науково обґрунтованого, методично грамотного їх застосування. 

В останні роки широке розповсюдження отримав метод плейстік, при заняттях яким відбувається 
значне функціональне відновлення роботи всіх органів і систем, підвищується емоційний тонус та настрій, 
що значно покращує рівень здоров‟я літніх людей. Це дозволяє розглядати вправи зазначеного методу, як 
фізіологічно обгрунтований засіб вдосконалення функціональних систем організму та застосування його в 
оздоровчих, корегуючих, і лікувально-профілактичних цілях. Раціонально організована фізкультурно-
оздоровча рухова активність може сприяти швидкому відновленню організму, як у фізичному сенсі так і 
психологічному, що в свою чергу позитивно впливає на психоемоційний стан літніх людей. 

У наукових джерелах доводиться, що одним з дієвих чинників збереження здоров‟я і протидії віко-
вим інволюційним процесам є оздоровчі заняття на відкритому повітрі, що на сучасному етапі епідеміологі-
чного стану є актуальним. Цей фактор також активно використовується при проведенні занять за методом 
плейстік, як загартовуючий засіб для укріплення імунітету даного контингенту людей. 

Організм літньої людини – це організм із потенційно обмеженими внутрішніми резервами, який хоча 
й має певний запас регулюючих і компенсаторних пристосувань, проте цей запас значно менший порівняно 
з організмом молодої людини. Саме ця недосконалість адаптаційних реакцій вимагає постійних впливів 
спеціально організованої рухової активності оздоровчої спрямованності.  

Отже, оздоровчі заняття за методом плейстік сприяють збереженню здоров‟я, підвищують стійкість 
організму до несприятливих зовнішних факторів (інфекцій, радіації, коливань температури, атмосферного 
тиску), збільшують резервні можливості організму літніх людей, що дозволяє витримувати фізичні та психі-
чні навантаження. Все це сприяє високій активності людини похилого віку, подовженню її активного життя 
та покращенню його якості. 

Зеленський М. С. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Віндюк О. В. 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ЮНАКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФУТБОЛОМ 

Прогрес сучасного футболу пов‟язаний з удосконаленням методики підготовки кваліфікованих 
спортсменів та забезпечення рівня їх підготовленості у відповідності з вимогами змагальної діяльності. 
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За умови рівності сил команд в усіх інших компонентах гри, саме вдало обрана тактика разом із ви-
сокою виконавською майстерністю, надасть перевагу команді, яка добре підготовлена в плані техніко-
тактичної підготовки. 

Якщо розглядати питання взаємозв‟язку оволодіння техніко-тактичними діями і розвитку якостей, ко-
трі визначають ефективність змагальної діяльності виникає проблема техніко-тактичного тренування або в 
більш широкому значенні – техніко-тактичної підготовки. 

В теоретичному аспекті змагальна діяльність футболістів - це вирішення оперативних задач, які виника-
ють в процесі взаємодій з партнерами і протидій суперникам. При цьому важливого значення набуває вміння 
приймати рішення, які б дозволили найбільш раціонально застосовувати доступну гравцям сукупність дій. 

Мета роботи: вдосконалити процес, спрямований на досягнення ефективного застосування техніч-
них прийомів на фоні постійних змін ситуації за допомогою тактичних дій, як раціональної форми організа-
ції діяльності футболістів для здобуття перемоги над суперником.. 

В змагальну діяльність необхідно включати основний арсенал техніко-тактичних дій, оволодіння 
якими дозволило футболістам максимально використати у грі свою технічну оснащеність, спеціальні якості 
і здібності, тактичну майстерність і теоретичні знання. 

Під технічною оснащеністю необхідно розуміти використання спортсменами у грі доцільної кількості 
різноманітних технічних прийомів, які б сприяли вирішенню завдань, що виникли в конкретному ігровому 
епізоді. 

Зі спеціальних якостей, які необхідні юним футболістам у грі, виділяють витривалість, швидкість, 
спритність, силу, гнучкість. Необхідно підкреслити, що вплив зазначених якостей на досягнення високого 
спортивного результату дуже неоднорідний і залежить від багатьох факторів, зокрема, від амплуа гравця. 

Змагальну діяльність можна уявити як систему застосування доцільних тактичних дій. Тактичні дії 
повинні будуватися у відповідності з тактичними знаннями і технічними навичками з рівнем розвитку фізич-
них здібностей і психологічних якостей. 

Тактична організованість у діях команди досягається за рахунок чіткого розподілу функцій (ігрова 
спеціалізація – воротар, крайні та центральні захисники, гравці середньої лінії, крайні і центральні напад-
ники) між окремими футболістами та поєднанням ігрових спеціалізацій в певний ряд, у певну систему. Се-
рйозну увагу необхідно надавати і теорії, адже високий рівень спеціальної майстерності гравців залежить і 
від теоретичних знань. Метою теоретичного навчання тактиці є засвоєння певної суми знань, які б включа-
ли сучасні тенденції розвитку футболу, тактичні знання, вміння, навички і відповідний рівень тактичного 
розуміння гри. 

Важливу роль в управлінні підготовкою футболістів відіграють вивчення закономірностей росту і 
формування організму, вдосконалення рухових та вегетативних функцій, енергетичного обміну, працезда-
тності. В цих умовах зростає роль тренера, який за допомогою знань про вікові особливості організму, 
приймаючи за основу закони спортивного вдосконалення та враховуючи індивідуальні темпи розвитку, фо-
рмує здібності футболістів. 

Таким чином, можна говорити про необхідність створення нового напрямку інноваційних перетво-
рень у системі виховання спортивних резервів, реалізація якого істотно розширить можливості покращення 
багаторічної спортивної підготовки, забезпечить формування нового покоління спортивної еліти, що воло-
дітиме істотно більшими можливостями для спортивного вдосконалення, ніж його попередники. 

Зельман Є. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Глущенко Н. В. 

ФАКТОРИ ЩО ДЕТЕРМІНУЮТЬ СПОРТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ  
В АРТИСТИЧНОМУ ПЛАВАННІ У СПОРТСМЕНОК ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Артистичне плавання – один з найбільш витончених та елегантних серед усіх видів спорту. Для того, 
щоб займатися цим видом спорту потрібно володіти не тільки витривалістю, але й гнучкістю і винятковим 
контролем дихання. Це технічно найскладніший вид плавання. 

Специфіка артистичного плавання вимагає від спортсменок певного рівня розвитку фізичних якос-
тей і здатностей – сили, загальної й спеціальної витривалості, швидкості, гнучкості, спритності, артистич-
ності, виразності, фантазії, почуття музичного супроводу й уяви. 

Результат дослідження факторів, що визначають спортивний результат у синхронному плаванні, 
свідчить про те, що специфіка даного виду спорту вимагає від спортсменок високого рівня розвитку фізич-
них якостей і здатностей.  

Найбільш значимими факторами, що визначають спортивний результат у синхронному плаванні є: 
гнучкість, вибухова сила, координаційні й швидкісні здатності, уміння орієнтуватися в просторі, почуття 
часу, силові якості. 

На підставі результатів роботи сформульований комплекс практичних рекомендацій з оптимізації 
фізичних якостей, що супроводжуються тренувальної й змагальною діяльністю високо кваліфікованих 
спортсменок-синхроністок. 

Так, для оцінки фізичних якостей, спортсменки повинні доцільно використовувати стандартні впра-
ви, складені з обліком фізичної й психологічної підготовленості спортсменок різної кваліфікації. 

Довільна програма в спортсменок високої кваліфікації більш складна, порівняно із програмами 
спортсменок більш низьких кваліфікацій і тому необхідно звертати увагу на спеціальну підготовленість 
спортсменок. 

Артистичне плавання, як вид спорту, висуває високі вимоги до фізичної підготовленості спортсме-
нок. Він вимагає від тих, що займаються досконалого володіння навичками плавання, пірнання, орієнту-
вання у воді в різних положеннях тіла, високої координації рухів, високої стійкості до гіпоксії.  
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Змагальна діяльність спортсменок в артистичному плаванні характеризується більшою кількістю 
елементів, виконуваних у водному просторі на тлі гіпоксії ускладнюється незвичним положенням тіла – 
униз головою, яке часто зустрічається в тренуваннях і виступах спортсменок.  

Кількісні характеристики компонентів структури довільної композиції вірогідно різняться в спортсме-
нок ІІ, І розрядів, КМС і МС і мають тісний кореляційний зв‟язок зі спортивними результатами. Побудова 
тренувального процесу в синхронному плаванні повинне проводиться з урахуванням функціональних мож-
ливостей спортсменок і їх кваліфікації. 

Зінченко Ф. О. 
Класичного приватного університету 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Кружило Г. Г.  

РОЗВИТОК АЕРОБНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ФУТБОЛІСТІВ 13–14 РОКІВ 

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що сучасний футбол пред‟являє великі вимоги до 
фізичної підготовки футболіста, змушуючи шукати нові, раціональні кроки у тренувальному процесі, ті, що 
підвищують рівень рухових здібностей. Так, за даними різних авторів під час футбольного матчу близько 
90% енергії виробляється аеробним шляхом (М. О. Годік, В. М. Заціорський, Я. М. Коц, Л. П. Матвєєв, 
В. М. Платонов, В. М. Шамардін та ін.). Отже розвиток аеробних здібностей юних футболістів має суттєве 
значення для досягнення високих результатів у спортивній діяльності. 

Метою роботи було розроблення тренувального процесу для розвитку аеробної працездатності фу-
тболістів 13–14 років. 

Дослідження проводилося на базі ФК «Інтер» м. Дніпро. У дослідженні брали участь футболісти  
13–14 років і тривало з січня по грудень 2019 р. та складалося з трьох етапів. 

На першому етапі був проведений аналіз навчальної та науково-методичної літератури. Була підіб-
рана методика розвитку аеробних здібностей футболістів 13–14 років, які займаються футболом на базі ФК 
«Інтер» м. Дніпро.  

Другий етап дослідження передбачав проведення експерименту. На констатуючому етапі експери-
менту проводилася діагностика рівня розвитку аеробних здібностей футболістів 13–14 років, які займають-
ся в ФК «Інтер» м. Дніпро. 

На формуючому етапі експерименту застосовувалися розроблені вправи, які виконувалися на тлі 
достатнього повного відновлення від попередньої роботи. Були створені педагогічні умови для розвитку 
аеробних здібностей у футболістів 13–14 років. 

На контрольному етапі експерименту проводилася повторна діагностика, що дозволяє оцінити ди-
наміку розвитку аеробних здібностей футболістів. На третьому етапі дослідження проводився аналіз ре-
зультатів роботи, були сформульовані висновки, розроблені практичні рекомендації.  

На підставі даних, отриманих під час дослідження, слід зазначити: 
1. Дані педагогічних експериментів виявили доцільність використання в тренувальному процесі юних 

футболістів 13–14 років застосування в основній частині навчально-тренувального заняття ігрову серію 
середнього обсягу (2x35 хв.) – як таку, що розвиває аеробну працездатність. 

2. Застосування навантажень малого обсягу ігрової серії рівної 40 хвилинам (2x20 хв.), рекоменду-
ється застосовувати у другому колі змагального періоду. Такі навантаження підтримують функціональний і 
фізичний стан організму юного футболіста в оптимальному режимі. Можливо їх застосовувати на початку 
підготовчого періоду, як такі, що підводять до великих обсягів тренувальних навантажень. 

3. Застосування навантажень великого обсягу з ігровою серією рівною 100 хвилинам (2x50 хв.) при-
зводить до значної втоми всіх досліджуваних функцій. Це може призвести до фізіологічно несприятливих 
зрушень у функціональній системі підлітка, тобто перевтоми. У зв „язку з чим, застосування даного наван-
таження в основній частині тренування вкрай не бажано. 

Зотикова Н. С. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Глущенко Н. В. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ ЗА СИСТЕМОЮ ОКСІСАЙЗ 

Дихання – найважливіша функція, в якій криється один з головних секретів схуднення. Пов‟язане це 
з активною участю кисню в спалюванні жиру. У обміні речовин найважливішу роль грає кисень. Саме ки-
сень сприяє засвоєнню поживних речовин і покращує кровообіг. Більше 90% усієї енергії організму вироб-
ляється внаслідок вступу кисню. Тому, чим більше у нас енергії, тим більше ми отримуємо кисню.  

Як відомо, в основі схуднення лежить принцип: витрачати енергії більше, ніж отримувати. Коли в ор-
ганізм потрапляє надто багато кисню, йому доводиться якось використати його. Для цієї мети в організмі 
відразу ж виникають додаткові капіляри, артерії і вени, що благотворно впливають на стан м‟язів – вони 
стають міцніше і здоровіше. 

Завдяки дихальним вправам, що перенасичують організм киснем, збільшується тонус шкіри, покра-
щується стан внутрішніх органів і нервових волокон, посилюються обмінні процеси, збільшується спалю-
вання накопичених жирів, внаслідок чого ми стаємо витриваліше і енергійніше.  

Коли ми говоримо про схуднення, то завжди обов‟язково зачіпаємо обмінні процеси в організмі. Як-
що обмін речовин у людини добрий, то вона не набирає зайві кілограми, а якщо це і сталося, то йому до-
сить просто від них позбавитися. На обмін речовин впливає безліч чинників, але коли в організм перестає 
потрапляти кисень, починають відбуватися безповоротні процеси вже через п‟ять хвилин. Тому диханню 
треба приділити особливу увагу. Дихання свіжим повітрям одна з головних складових схуднення, якою не 
варто нехтувати.  
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Марина Корпан є сертифікованим фахівцем з дихальних методик Бодифлекс і Оксисайз, що гаран-
тує схуднення, тонус м‟язів і гладку, підтягнуту шкіру. Вона є засновницею мережі авторських студій по на-
вчанню і практиці Бодіфлекса і Оксисайза. За допомогою цих дихальних гимнастик відбувається руйнуван-
ня фіброзних оболонок жирових клітин. 

Застосовуючи систему Оксісайз, ми дихаємо носом і животом. Це діафрагмальний тип дихання. Варто 
нагадати, що діафрагмальне дихання називається черевним та пов‟язане з використанням рухів діафрагми і 
черевних м‟язів для досягнення повного глибокого дихання. Таке дихання вважається найбільш правильним, 
оскільки в нім задіяні повністю легені, черевна порожнина і діафрагма. Цей тип дихання допомагає поліпшити 
роботу серця, легенів і органів черевної порожнини. Постійний рух діафрагми вгору і вниз стимулює перисталь-
тику кишечника, забезпечуючи хороше травлення і своєчасне очищення кишечника, покращує циркуляцію крові 
в черевній порожнині, масажує шлунок, печінку. При такому типі дихання краще заповнюються легені, і воно 
сприяє більшому насиченню крові киснем і видаленню вуглекислого газу. 

При виконанні вправ неоьбхідно максимально підтягувати живіт до спини під час видиху. Займатися 
можна 2 рази в день, перед вечірнім тренуванням повинно пройти 2 години після прийому їжі. Вдих на від-
міну має бути спокійним.  

Техніка дихання по системі Оксисайз: дихати по 4 рази. Виконується спокійний вдих носом і при 
цьому надувається живіт. Підтягуємо живіт до хребта. Робимо 3 довдоха, живіт підтягується. Крізь плоскі 
губи робимо сильно-потужний видих до кінця, підтягуємо максимально живіт до хребта та 3 довидоха, до 
кінця втягуючи живіт. 

Івакін О. С., Євстігнеєв М. О. 
Класичний приватний університет 

ФОРМУВАННЯ У ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ ЗАХИСНИХ ДІЙ  
НА ЕТАПІ ПОЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

На сьогодні у сучасному футболі боротьба за турнірні очки, за результат кожного матчу різко загост-
рилась. За рахунок універсалізації дій футболістів підвищилась інтенсифікація тактичних дій, жорсткішими 
стали умови боротьби за м‟яч з суперниками, що суттєво змінило завдання гравців у матчі. Захисні дії у 
футболі ведуться значною кількістю гравців. В них окрім захисників та півзахисників приймають участь і 
нападаючі. Це потребує високого рівня організації гри та чіткої взаємодії гравців. Різко зростає в таких 
умовах значення універсальних гравців, здатних у визначених фазах ефективно виконувати атакуючі та 
захисні функції. 

Труднощі в оволодінні сучасними методами ведення гри у захисті пояснюються насамперед низь-
кою індивідуальною майстерністю більшості гравців, що в свою чергу підтверджує необхідність удоскона-
лення процесу навчання захисним тактичним діям з урахуванням індивідуальних особливостей гравців . 

Відставання спортивної майстерності в захисних діях гравців пояснюється рядом причин. Перш за, 
все аналізуючи літературні джерела та статистичні дані по футболу встановлено, що 70% з них приділяють 
велику увагу грі в атаці. Необхідно відмітити, що на науково методичних семінарах, конференціях велика 
увага також приділяється проблемам удосконалення атакуючих дій в процесі змагальної діяльності футбо-
лістів. 

Разом з тим практично всі види статистичних даних під час великих змагань відображають актив-
ність та ефективність дій команд-суперниць в атаці (кількість ударів по воротах та їх точність, кількість ку-
тових ударів, час володіння м‟ячем і т.д.) 

Аналіз літературних джерел і практичного досвіду свідчить про те, що у сучасному футболі органі-
зації захисних дій надається підвищене значення. Перш за все, в зв‟язку з тим, що кожен гравець футболь-
ної команди, в силу специфіки умов сучасної гри, по черзі виконує захисні та атакуючі дії, ефективність гри 
в нападі і захисті має однакову цінність для кінцевого результату. Проте засоби та методи удосконалення 
успішності захисних дій значно рідше стають предметом уваги спеціалістів. Також необхідно зазначити 
тенденцію постійного відставання тактичної майстерності гри у захисті вітчизняних команд, про що красно-

мовно свідчать результати виступів клубних та збірних команд на європейських та світових аренах 3, 39. 
 Таким чином, тактика і тактична підготовленість значною мірою впливають на досягнення певного 

результату і обумовлені специфікою виду спорту та умовами змагальної діяльності. 
У спеціалізованій футбольній літературі подається різне розуміння терміну «тактика». Деякі автори 

стверджують, що під тактикою в спорті необхідно розуміти здатність спортсмена вирішувати завдання, які 
виникають у процесі змагальної діяльності, найбільш раціональними шляхами і способами в умовах без-
компромісної спортивної боротьби. 

Іванян Г. М. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Глущенко Н. В. 

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ  
ВЕЛОСИПЕДИСТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ГОНЦІ 

Загальновідомо, що тренувальний процес спрямований на підготовку і участь в змаганнях, проте, як 
показав науково-теоретичний аналіз, в даний час вельми слабо розроблені критерії і структура їх прове-
дення у велосипедистів. На нашу думку, при розробці програми підготовки у велоспорті необхідно врахо-
вувати: 

а) системний характер, головною метою якого є підготовка до головних стартів сезону; 
б) доцільність кількості змагань індивідуально для кожного спортсмена в залежності від різних фак-

торів і, перш за все, від функціонального стану організму. В результаті проведених досліджень нами вияв-
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лено, що енерговитрати при пересуванні в велоспорті залежать від рельєфу місцевості, тривалості диста-
нції, якості інвентарю, ефективності застосування педалювання на окремих ділянках траси, спортивної 
кваліфікації і інших чинників. 

При побудові передзмагання ефективно використовувати 2–3 тренування протягом дня у кваліфіко-
ваних велосипедистів, в той час як для менш кваліфікованих спортсменів застосування декількох трену-
вань протягом дня має носити епізодичний характер, в розвиваючих мікроциклах в умовах централізованої 
підготовки. 

Для раціональної організації двох – і триразових занять доцільно чергувати засоби тренування по 
переважної спрямованості. 

Протягом дня одне заняття є основним, інші додатковими, в окремих випадках можуть проводитися 
два основних заняття з великими або значними навантаженнями, що буде сприяти підвищенню функціо-
нальних можливостей, або два додаткових заняття для зниження сумарного навантаження і запобігання 
можливого перенапруження. 

Проведення ранніх ранкових тренувань (8–9 годин) замість зарядки з великими і значними наванта-
женнями не доцільно, в той же час бажано проводити тренування, які включають в себе легкий біг і вправи 
на розтягування; – основні заняття швидкісно-силової спрямованості ефективно проводити в першій поло-
вині дня (10–13 годин), що пов‟язано з участю в змаганнях саме в цей час доби. 

Основні заняття з розвитку аеробних можливостей у велосипедистів доцільно проводити в другій 
половині дня (15–18 годин), оскільки в цей час в крові переважають жири, які повільно окислюються і слу-
жать основним енергетичним сировиною для аеробного функціонування організму. 

Кожне заняття повинно мати тісний взаємозв‟язок з попереднім і плануватися в залежності від ньо-
го, а також має бути початком для подальшого, що дасть можливість розглядати тренування протягом дня 
як єдину фізичне навантаження. Аналіз літературних джерел і педагогічних спостережень показав, що в 
даний час немає чітко вироблених рекомендацій, що стосуються методики використання індивідуально-
групового побудови і корекції тренувального процесу з планування безпосередньої підготовки до змагань 
кваліфікованих велосипедистів в індивідуальній гонці. 

Ільїна О. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Большакова І. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОРОВЧОГО ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ЖІНОК ЗАНЯТЬ  
З ЕЛЕМЕНТАМ РІЗНИХ НАПРЯМКІВ ЙОГИ 

Розподіл на види в якійсь мірі умовно, оскільки всі ці напрями йоги фактично не існують одне без 
іншого і, скоріше, є складовими частинами один одного. Просто є різні школи, напрями або лінії спадкоєм-
ності, де по-різному розставлені акценти. В одній школі більшу увагу приділяють одному аспекту практики, 
а в іншій - іншому. Зазвичай перераховуються лише базові напрямки йоги: карма-йога,кундаліні-йога, бхак-
ті-йога, джняна-йога, раджа-йога, хатха-йога.  

Хатха-йога. Буквальний переклад слова «хатха» - міць, що не насильство, необхідність, зусилля. 
Серед інших методів самореалізації хатха-йога приділяє велику увагу роботі з органічним тілом . 

Хатха-йога - це робота зі свідомістю за допомогою тіла, і саме тому люди, практикуючі хатха-йогу, 
фізично здорові і цілком адекватні і осудні до останнього дня свого життя, але тільки при правильній прак-
тиці. Це дозволяє контролювати всі свої дії і прояви, починаючи від фізичних і закінчуючи повним контро-
лем свідомості. Практика хатха-йоги тому так і необхідна для «досягнення вершин раджа-йоги», що є вдос-
коналенням та підготовкою тіла і свідомості до функціонування в будь-яких необхідних режимах. 

Відмінність хатха-йоги від гімнастики в тому, що, хоч це і робота з фізичним тілом, але робота, оріє-
нтована на свідомість. Існує поняття внутрішня робота. Крім іншого, це певна спрямованість уваги в проце-
сі практики і століттями продумане поколіннями майстрів омолоджуюча дія на всі зв‟язки і групи м‟язів фі-
зичного тіла. Це основна і принципова відмінність хатха-йоги від спорту. Тому практикуючі хатха-йогу ма-
ють хороше здоров‟я на протязі усього життя (наскільки дозволяють старанність і карма). 

У класичній йозі тіло загартовують за допомогою асан, в даосській йозі використовують гімнастику 
Тай-цзі-цюань, або «Ігри п‟яти звірів». Ми зупинимося на хатха-йоги. Це попередняій щабель раджа-йоги. 
Згідно давньоіндійським легендам, асани в незапам‟ятні часи подарував людям бог Шива. Він продемонст-
рував мудрецям 84 000 лоз збереження молодості і здоров‟я. До наших днів дійшли близько 840 асан. Але 
в комплексі їх підбирають 10-12, рідко 15. Вважається, що цього числа досить як за кількістю, так і за різ-
номаніттям. Асани виконують в трьох варіантах, або на трьох рівнях підходу до них. Перший рівень - це 
коли асану виконують без навантаження відчуттів, це рівень акробатичний, який поширюють багато «вчи-
телів» в своїх «школах», видаючи це за йогу. Другий рівень - це коли асани освоєні відносно непогано і тут, 
виконуючи їх, учень починає прогрівати тіло. І третій рівень, коли в прогрітих зонах людина запускає цир-
куляцію внутрішньої біоенергії. На цьому рівні наступє дія асан на тіло учня. З цього моменту починається 
заняття хатха-йогоюв справжньому її сенсі. 

В даному випадку ми будемо розглядати виконання асан на всіх рівнях відразу. Більш того, перший і 
другий рівень виконання краще об‟єднати, так як це роблять в деяких школах для зручності тих, хто ви-
вчає. На третьому рівні виконання асан необхідно працювати з чакрами. Такий підхід до освоєння медита-
ції буде більш продуктивний, так як перші успіхи в тренуванні свідомості сприяють покращенню роботи з 
відчуттями і уявленнями при виконанні асан. Виконання асан, в свою чергу, сприяє зміцненню тіла, що ду-
же позитивно відбивається на виконанні психічних вправ . Виконуючи перераховані вище вправи окремо, 
важко досягти бажаних результатів в тій мірі, в якій можливо при виконанні вправ одночасно. Для зручності 
роботи з текстом перші два рівня виконання асан об‟єднаємо під загальною назвою «підготовчий» варіант. 
Третій рівень назвемо «енергетичним». Займатися асанами краще вранці, але якщо немає такої можливо-
сті, можна це робити в будь-який час.  
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ВИКОРИСТАННЯ ФІТБОЛ-АЕРОБІКИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЛІЦЕЯХ 

На даний час в нашій країні все більшої популярності набуває проблема збереження і зміцнення 
здоров‟я населення. Особливо це стосується молодого покоління. Орієнтація на здоровий спосіб життя, 
залучення до занять фізичною культурою і спортом повинні стати дієвим засобом адаптації дітей до мінли-
вих умов життєдіяльності [2].  

Фітнес-технології – це технології, що забезпечують результативність в заняттях фітнесом. Більш то-
чно їх можна визначити, як сукупність наукових методів, прийомів, сформованих в певний алгоритм дій, 
який реалізується в інтересах підвищення ефективності оздоровчого процесу та забезпечує гарантоване 
досягнення результату на основі вільного мотивованого вибору занять фізичними вправами з використан-
ням сучасних інноваційних засобів, методів, організаційних форм занять, сучасного обладнання [1]. Грамо-
тне та цілеспрямоване впровадження фітнес-технологій в заняття фізичною культурою для оздоровлення, 
розвитку і виховання дітей є в даний час одним з основних завдань модернізації освіти у мовах реалізації 
концепції Нової української школи. Ліцей – заклад середньої освіти III ступеня, що забезпечує профільну 
середню освіту, 10–11 класи. 

Фактори, що визначають актуальність застосування фітнес-технологій у навчальному процесі в умо-
вах ліцею: зниження рівня здоров‟я і фізичної підготовленості учнів; зниження інтересу в середніх і старших 
класах до традиційних форм і засобів фізичного виховання; недостатня освіченість учнів та їх батьків в 
сфері фізичної культури. Урок фізичної культури залишився головною ланкою в системі фізичного вихо-
вання ліцею. Він є для всіх учнів обов‟язковою формою занять. Зміст і форма його проведення обумовлю-
ють рівень фізичної підготовленості та спортивної захопленості школярів [3]. 

Одним із популярної різновидів фітнес-технологій є фітбол-аеробіка. Це новий, сучасний напрям 
оздоровчої аеробіки, який передбачає використання великих гімнастичних м‟ячів – фітболов. Виконання 
вправ на фітболі дозволяє досягти оздоровчого ефекту. В процесі занять вирішується цілий комплекс за-
вдань за рахунок включення в роботу одночасно рухового, вестибулярного, слухового, зорового, тактиль-
ного і нюхового аналізаторів, що позитивно впливає на фізичний і психоемоційний стан школярів і викликає 
неперевершений інтерес у дітей.  

Фітбол-гімнастика дозволяє вирішувати найрізноманітніші оздоровчі, лікувальні, виховні та освітні 
завдання. Тому фітбол-гімнастика, як сучасна форма занять має перевагу перед традиційними підходами. 

Таким чином, комплекси вправ з різних напрямків фітнесу можна включати в школі, як у позакласну 
роботу (гуртки, секції, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального та подовженого дня тощо), так 
і в основну форму навчально-виховної роботи – урок. Програми із застосуванням різних напрямків фітнесу 
і його технологій сприяють залученню школярів до систематичних занять фізичною культурою, поліпшенню 
стану їх здоров‟я, профілактиці різних захворювань; підвищенню рівня фізичної підготовленості й ефектив-
ному розвитку рухових здібностей.  
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КООРДИНАЦІЙНІ ЗДІБНОСТІ СПОРТСМЕНІВ У ГРЕКО-РИМСЬКІЙ БОРОТЬБІ 

В якості відправної точки при визначенні поняття «координаційні здібності» може виступати термін 
«координація» (від латів. coordination – узгодження, поєднання, упорядковування). 

Що ж до самого визначення «координаційні здібності», то зміст цього поняття набагато більш різно-
манітний, ніж буквальний переклад з латинської мови. Нині існує велика кількість визначень цього поняття. 
Усі вони, тією чи іншою мірою, підкреслюють якісь окремі аспекти даного складного поняття (фізіологічні, 
біомеханічні, нейрофізіологічні, кібернетичні). 

Більшість тренерів з різних видів єдиноборств відмічають, що для якісного процесу підготовки тих, 
хто займається спортом, необхідно розглядати різноманітні підходи до розвитку координаційних здібностей 
та їх рухових якостей. Високий рівень координаційних здібностей дозволяє спортсменові швидко опанувати 
нові рухові навички, раціонально використати наявний запас навичок і рухових якостей – спритність, стій-
кість і рівновагу, силу, швидкість, гнучкість, точність та ін., а також проявляти необхідну варіативність рухів 
відповідно до конкретних ситуацій з тренувальної і змагальної діяльності не лише у греко-римської бороть-
бі, а й у спорті в цілому. 

З літературних джерел нами було виявлено, що вправи для вдосконалення координаційних здібнос-
тей будь-якого спортсмена, і особливо борця, займають одне з провідних місць в процесі фізичного вихо-
вання і спортивного тренування. До групи координаційно-складних вправ відносяться різноманітні вправи: 
на рівновагу, спритність, стійкість, координованість тощо. 

Сучасні науковці зазначають, що координаційне тренування є однією з найважливіших і невід‟ємних 
частин комплексного тренувального процесу і саме тому воно повинно становити не менше 10 хвилин від 
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загального часу тренування, притому, що тренуватися треба два рази на день. Це дозволяє розвинути такі 
координаційні здібності і рухові якості, як: спритність, швидкість, рівновага, точність, які є невід‟ємними для 
борців з греко-римської боротьби. 

Було виявлено основні положення, яких необхідно дотримуватись під час розвитку координаційних 
здібностей у борців з греко-римської боротьби. До них входять вимоги до спортсмена та тренувального 
заняття, а саме: займатися необхідно в хорошому психофізичному стані; навантаження не повинні викли-
кати значного стомлення; в структуру окремого заняття, завдання, пов‟язаного з удосконаленням коорди-
наційних здібностей, координаційні вправи бажано планувати на початку основної частини; інтервали між 
повтореннями окремих порцій навантаження повинні бути достатніми для відносного відновлення працез-
датності. 

Тренери повинні пам‟ятати, що виховуючи координаційні здібності борця, важливо дотримуватись 
всіх без винятку методичних принципів, які в сукупності визначають основні аспекти їх вдосконалення. 

У навчально-тренувальний процес юних борців необхідно включати комплекси спеціальних засобів і 
методів розвитку координаційних здібностей, що застосовуються на тлі вестибулярних навантажень, оскі-
льки їх застосування сприяє більш ефективному розвитку цих якостей, а також підвищенню рівня статокі-
нетичної стійкості. 

Найважливішим методичним положенням при вихованні координаційних здібностей у здорових ді-
тей є облік вікових і статевих закономірностей та індивідуальних особливостей розвитку різних видів даної 
здібності. Тому при розвитку координації у спортсменів-борців слід враховувати всі наявні методичні поло-
ження. 

Калашнікова А. В.  
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – викладач Мінжоріна І. Л.  

ЗАСТОСУВАННЯ ВПРАВ БОДІФЛЕКСУ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТУДЕНТАМИ  

Актуальними пошуками заохочення та зацікавлення студентів заняттями фізичними вправами – є 
пошук нових методик та впровадження їх в сучасну систему регулярних занять фізичними вправами та 
спортом [2, с. 25]. Серед молоді дуже популярні фітнес-програми, тому що переважна більшість людей все 
ж таки розуміє користь для організму фізичних навантажень. Це сприяє поліпшенню стану здоров‟я, праце-
здатності та розумової діяльності.  

Однією з цих програм є програма Бодіфлекс, яка спрямована на схуднення та набуття бажаних 
форм тілобудови. Створена програма у 70-х роках минулого сторіччя американкою Гріг Чайдлерс і описана 
у її роботі «Чудова фігура за 15 хвилин в день». 

Бодіфлекс (bodyflex) – це дихальна гімнастика що сприяє схудненню та оздоровленню організму. В 
процесі діафрагмального дихання кров збагачена киснем, цілеспрямовано переміщується в зону напруже-
ної групи м‟язів і спалює в цій ділянці тіла жирові відкладення в конкретній зоні. [1, с. 16]. При цьому треба 
розуміти механізм дії (він дуже простий): при затримці дихання на 8–10 секунд у крові накопичується вугле-
кислий газ, що сприяє розширенню артерій та готує клітини до більш ефективного засвоєння кисню [4, 
с. 69]. 

Метою роботи було з‟ясувати вплив бодіфлексу на організм студенток при його використанні на за-
няттях з фізичної культури.  

Щоб дізнатися як ця система насправді впливає на організм , був проведений експеримент, у якому 
взяли участь студентки 2 курсу факультету дошкільної освіти. Дівчатам було запропоновано використову-
вати вправи даної системи на заняттях по фізвихованню 1 раз на тиждень під керівництвом викладача та 
самостійно щоденно вдома.  

При організації дослідження ми керувалися необхідністю забезпечення умов комфортного виконан-
ня вправ та врахування функціональних можливостей студенток.  

Під час дослідження нас цікавили нестандартні та неординарні методи проведення занять. Це на наш 
погляд, у подальшому можливо б зацікавило їх та мотивувало до подальших регулярних занять спортом.  

Студенти керувалися наданими їм практичними рекомендаціями по правильному виконанню вправ 
при щоденних самостійних тренуваннях.  

При заняттях бодіфлексом ми запропонували учасницям таку схему: 
Р→П→З 
Р – регулярність 
П – потреба 
З – задоволення 
На жаль, відсутність регулярних щоденних самостійних занять бодіфлексом, що за умовами експе-

рименту було обов‟язковим, не дала змогу студенткам сформувати потребу, а потім і задоволення від да-
них занять.  

Методика застосування технології бодіфлекс на заняттях з фізичного виховання показала підви-
щення інтересу до занять ним та позитивний вплив регулярності виконання системи бодіфлекс на рівень 
фізичного стану. 

Визначено, що вправами бодіфлекс можуть займатися як фізично непідготовлені студентки, так і ті 
що віднесені по стану здоров‟я до спеціальної та підготовчої групи.  

Підводячи підсумки, ми змогли довести, щоб досягти певного результату потрібно займатися недов-
го, але кожен день та змогли визначити, що у 90% студенток обхватні параметри не змінилися і лише 10% 
мали зменшення на 2 см.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення 
здоров‟я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармоній-
ного формування її особистості. Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової 
активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби 
взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. 

Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення та уніфікованого 
порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки 
шляхом змагальної діяльності. Соціальна цінність спорту визначається його дійовим стимулюючим впли-
вом на поширення фізичної культури серед різних верств населення. 

Основними показниками стану фізичної культури і спорту є рівень здоров‟я і фізичного розвитку різних 
верств населення; ступінь використання фізичної культури в різних сферах діяльності, рівень розвитку системи 
фізичного виховання, самодіяльного масового спорту; високі досягнення спортсменів України в окремих видах 
спорту; рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами, спортивними спорудами та майном. 

На підставі зазначених показників розробляється державна програма розвитку фізичної культури і 
спорту в Україні. 

Сферами впровадження фізичної культури є виробнича, навчально-виховна, соціально-побутова 
сфери.Держава створює необхідні умови для підготовки наукових та викладацьких кадрів, розвитку науко-
вих досліджень у галузі фізичної культури та стимулює впровадження їх у суспільну практику.Основними 
напрямами впровадження фізичної культури є фізкультурно-оздоровча діяльність, фізичне виховання та 
розвиток масового фізкультурно-спортивного руху. 

Фізкультурно-оздоровча діяльність спрямована на підтримання та зміцнення здоров‟я у виробничій, 
навчально-виховній і соціально-побутовій сферах.Основні напрями щодо організації фізкультурно-
оздоровчої діяльності у цих сферах визначаються в державній програмі розвитку фізичної культури і спор-
ту в Україні. 

Громадяни мають право займатися фізичною культурою і спортом незалежно від ознак раси, кольо-
ру шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майново-
го стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 

Це право забезпечується шляхом: 

 вільного вибору видів спорту та фізкультурно-спортивних послуг; 

 доступності та безпечності занять фізичною культурою і спортом; 

 захисту прав та законних інтересів громадян; 

 створення закладів фізичної культури і спорту; 

 об‟єднання громадян у громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості; 

 здобуття спеціальної освіти та здійснення відповідної професійної діяльності. 
Державі необхідно забезпечити можливості залучення найширших верств населення до активних 

занять фізичної культури та спорту. Для цього необхідно: 

 фізкультурно-оздоровча діяльність у соціально-побутовій, навчально-виховній сферах та фізич-
не виховання; 

 фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність серед інвалідів; 

 особливості фізкультурно-спортивної діяльності щодо окремих категорій громадян; 

 самодіяльний масовий спорт; 

 фінансове та матеріально-технічне забезпечення фізичної культури і спорту; 

 правове та інформаційне забезпечення фізичної культури і спорту; 

 стимулювання державою розвитку фізкультури і спорту; 

 науково-методичне забезпечення фізичної культури і спорту. 

В першу чергу, необхідно змінити саме ставлення людей  заняття фізичною культурою повинні ста-
ти потребою самої людини. Пріоритетним є дитячий спорт, і перш за все – система фізичного виховання в 
школі. Навички ведення активного рухового способу життя необхідно прищеплювати дітям, підліткам і мо-
лоді, використовуючи усі можливості системи фізичного виховання. 
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВАЖКОАТЛЕТІВ 14–17 РОКІВ 

Важка атлетика – один з основних видів спорту, при занятті якою ставиться задача всебічного фізи-
чного розвитку. 

Як відомо, у важкій атлетиці переважають вправи з обтяженнями, тому найбільший вплив на орга-
нізм вона робить у напрямку максимального розвитку опорно-рухового апарата та сили м‟язів. 

Доцільно підкреслити те, що заняття важкою атлетикою не обмежуються тільки підніманням ваги, 
крім цього, у широкому обсязі використовуються вправи на швидкість, гнучкість, спритність та витрива-
лість. Тільки при сполученні всіх цих вправ забезпечується всебічний фізичний розвиток, що є основою 
спортивного удосконалювання. 

Основою для росту спортивних результатів являється неперервний розвиток функціональних мож-
ливостей організму, котрий досягається за рахунок постійного та систематичного підвищення навантажен-
ня в процесі цілорічного та багаторічного тренування [10]. Побудова структури процесу підготовки спорт-
сменів ґрунтується на об‟єктивних закономірностях становлення майстерності, специфічних для кожного 
конкретного виду спорту. Плануючи тренувальний процес у важкій атлетиці протягом річного макроциклу 
необхідно враховувати максимально допустимий рівень для конкретного етапу занять важкоатлета. 

При плануванні тренувального навантаження необхідно варіювати його дозування. У важкій атлети-
ці необхідно враховувати такі показники: 

 кількість тренувальних занять; 

 кількість тренувальних днів; 

 кількість підйомів штанги; 

 інтенсивність навантаження; 

 обсяг загальної фізичної підготовки; 

 основні засоби відновлення організму; 

 кількість стартів у річному циклі тощо. 
Варто наголосити на тому, що на різних тренуваннях використовують як мале і середнє, так і велике 

навантаження. Мале навантаження використовують для активного відпочинку та підтримки рівня тренова-
ності. Середнє є гарним засобом для підтримки результату. Велике навантаження найкраще сприяє на 
розвиток спортивних результатів. Отже, для гарного спортивного розвитку необхідно чергувати наванта-
ження з фазами відпочину при побудові мікроциклу. 

Необхідно зазначити те, що загальні закономірності побудови тренувального процесу, у тому числі й 
раціональні структури об‟єму та інтенсивності навантаження, можуть залишатися обов‟язковими для всіх 
спортсменів, які займаються важкою атлетикою. 

Також рекомендовано звертати увагу на морфо-функціональні особливості організму та рівень ква-
ліфікації спортсмена, а підготовка кожного атлета повинна відрізнятися своїми індивідуальними особливо-
стями. 

Кліщевський Л. А.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Большакова І. В.  

КОНДИЦІЙНЕ ТРЕНУВАННЯ ЧОЛОВІКІВ  
ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СИЛОВОГО ФІТНЕСУ  

В сучасних умовах гіподинамії зростає роль різних форм і видів оздоровчого фітнесу. У зв‟язку з цим 
величезне значення набувають, відповідним чином, організовані заняття, спрямовані на поліпшення цілого 
ряду показників функціонального стану організму та підвищення рівня фізичного стану. Вчені стверджують, 
що 30 хвилин рухової активності в день дозволяє зберегти і зміцнити своє здоров‟я. 

На підставі проведеного дослідження, фітнес визначено як складне, багатогранне, поліфункціона-
льне соціальне явище, яке можна розглядати як процес і результат поліпшення фізичного вдосконалення 
людей, підвищення рівня їх фізичної працездатності та стану здоров‟я; як сукупність матеріальних і духов-
них цінностей; як складну динамічну, керовану систему; як специфічний продукт надання населенню оздо-
ровчих та видовищних послуг. 

Незважаючи на стрімке розширення засобів сучасного оздоровчого фітнесу за рахунок нових про-
грам, як правило, аеробного спрямованості, досить популярними сьогодні залишаються програми силового 
формату. Відмічена з одного боку популярність занять оздоровчим фітнесом, з іншого боку відсутність нау-
ково-методичного обґрунтування з питань побудови кондиційного тренування з використанням різних на-
прямків оздоровчого фітнесу, підходів щодо контролю показників фізичного стану, оцінки успішності реалі-
зації фітнес програм. 

Особливо актуальним є підвищення рухової активності доступними засобами людям, які мають ряд 
негативних показників морфо-функціонального статусу внаслідок соціально-економічних і екологічних об-
ставин.  

Тому пошук підходів щодо підвищення рівня рухової активності чоловіків потребує спеціальних дос-
ліджень. Однак доступна інформація з питань підвищення обсягу і структури рухової активності чоловіків 
має як правило загально-рекомендуючий характер. 

В даний час на ринку фітнес-індустрії існує понад 100 різних фітнес-програм. Сучасні фітнес-
програми являють собою сукупність спеціально підібраних фізичних вправ, спрямованих на комплексну 
або вибіркову дію на певні функціональні системи організму. На сьогодні існуючі фітнес-програми за спря-
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мованістю поділяють на кардіопрограми, програми силового характеру, програми «Розумне тіло» («Mind 
Body»), комплексні фітнес-програми. 

Актуальність даної роботи визначається, з одного боку, популярністю занять оздоровчим фітнесом, 
з іншого боку, відсутністю науково-методичного обґрунтування з питань побудови програм кондиційного 
тренування з використанням різних напрямків оздоровчого фітнесу, підходів щодо контролю показників 
фізичного стану, оцінки успішності реалізації фітнес програм. 

Досвід свідчить, що люди, які займаються фізичними вправами рідше хворіють простудними захво-
рюваннями, у них менше днів непрацездатності, і, що особливо важливо, заняття фізичними вправами 
збільшують фізичну працездатність, знижують появи втоми, підвищують можливість реакції, гнучкість, ви-
тривалість, тим самим сприяють підготовці до високовиробничої праці. 

При адаптації до фізичних навантажень покращується скоротлива здатність міокарда, знижується 
потреба кисню, підвищується вміст глюкози, білку і активність ферментів, необхідних для ефективної і три-
валої роботи серця. Це призводить до економізації роботи серця і підвищенню енергетичних ресурсів. Ос-
новні фізіологічні показники в стані спокою у тренованих, знаходиться на більш «економічному» рівні, а 
максимальні можливості при м‟язовій роботі більш високі, ніж у не тренованих. 

Кожушко О. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Віндюк О. В. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ ЗАНЯТЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛУ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ 

У фізичному вихованні підлітків у процесі позакласної роботи є різнобічні організаційні форми. Одні-
єю з найважливіших форм організації і проведення з учнями активного дозвілля є спортивно-ігрова діяль-
ність, яка сприяє формуванню активної життєвої позиції, організації здорового способу життя, розвитку 
фізичних і розумових якостей. Це пояснюється тим, що вона популярна серед учнів середніх класів і є од-
нією з ефективних форм їх всебічного розвитку. Систематичне й цілеспрямоване застосування ігор допо-
магає формуванню в школярів свідомих переконань, розв‟язанню оздоровчих, освітніх та виховних за-
вдань, а також сприяє психологічній та фізичній підготовці учнівської молоді до майбутньої професійної 
діяльності. Необхідність її всебічного дослідження пояснюється, насамперед, поступовим зниженням в 
учнівської молоді інтересу до фізичного виховання, тренувань у спортивних секціях, фізкультурних гуртках 
та до самостійних занять у школі й за місцем проживання. Також вивчення науково-методичної літератури 
з теми дослідження показує, що теоретичні і практичні матеріали про ігрову діяльність тісно пов‟язані з та-
кими предметами навчального плану, як фізична культура, основи здоров‟я, біологія, а також з психологі-
єю, педагогікою, віковою фізіологією, шкільною гігієною і фізичним вихованням. 

Для реалізації мети і завдань фізичного виховання у процесі спортивно-ігрової діяльності, необхідно 
формувати в учнів підліткового віку конкретні якості особистості, що характеризують їхню фізичну вихова-
ність, а саме: гуманність, яка передбачає систему настанов щодо людей, живої природи, виражену в мора-
льних нормах і цінностях, що проявляються у свідомості через переживання, співчуття або радість, які ре-
алізуються в діяльності через акти сприяння, співучасті; активність, що характеризується особливістю вну-
трішнього стану учня безпосередньо на момент виконання ним будь-якого доручення, якої-небудь дії для 
загального блага. 

Необхідність підвищення рівня здоров‟я учнівської молоді є важливим напрямком державної політи-
ки України та всесвітніх організацій, про що свідчить розробка та впровадження відповідних програм та 
проектів (Національна стратегія з оздоровчої рухової активності до 2025 року «Рухова активність – здоро-
вий спосіб життя – здорова нація», Healthy Out-of-School Time (HOST)). У програмах вказано, що рівень 
здоров‟я дітей визначається не тільки якістю спадкової генетичної інформації і дією зовнішніх факторів на 
початкових етапах розвитку, але й умовами життєдіяльності в шкільні роки з використанням педагогічних 
освітньо-розвивальних технологій. 

Аналіз наукових досліджень показує, що найдоступнішим і найдоцільнішим засобом нормалізації фі-
зичного стану, найбільш ефективною формою оздоровлення, формування прагнення до рухової активності 
дітей є регулярні, цікаві, організовані заняття ігровими видами спорту.  

Серед великої кількості засобів оздоровлення, найбільш суттєве місце в оздоровленні і всебічному 
розвитку школярів займають спортивні ігри, зокрема футбол. Спеціалізація школярів у футболі, як і будь-
якому іншому виді спорту, сприяє їх всебічному фізичному розвитку, оволодінню та вдосконаленню життє-
во-важливих навиків і вмінь. На думку КостюкевичаВ.М., (2016) Васильчука А. Г. (2008),та інші, великий 
діапазон фізіологічного впливу засобів футболу на організм школярів, зокрема на фізичні можливості і пси-
хічні функції.Гра у футбол формує такі позитивні навички і риси характеру, як вміння підпорядковувати 
особисті інтереси інтересам колективу (класу, команди), взаємодопомога, активність, почуття відповідаль-
ності. Серед ігрових видів спорту футбол відрізняється невеликими затратами на підготовку і проведення 
навчально-тренувального процесу та високою емоційністю ігрового поєдинку. Існує велика кількість варіан-
тів проведення занять із засобами футболу, які містять значний оздоровчий ефект. Внаслідок вищезазна-
ченого стає очевидним актуальність даного наукового дослідження. 

Козлов Д. Д. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – старший викладач Воскбойник Т. А. 

ВПЛИВ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ СПРЯМОВАНИХ 
НА ПРОФІЛАКТИКУ ВТОМИ У ФУТБОЛІСТІВ 10–12 РОКІВ 

Серед багаточисельних видів спорту, які культивуються в системі фізичного виховання України, фу-
тбол займає одне з провідних місць.  
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Футбол вимагає від спортсменів високих швидкісно-силових якостей, швидкісних дій, стрибучості, 
доброї координації в поєднанні з відмінними психофізіологічними якостями – ігровим мисленням, спромож-
ністю швидко приймати рішення і реалізовувати їх раціональних рухових діях.  

Саме тому однією з найважливіших проблем сучасного футболу є підвищення працездатності 
спортсменів. Сьогодні цю проблему не можна вирішити тільки шляхом вдосконалення методів тренування 
або збільшення обсягу й інтенсивності навантажень. Зростання навантажень може негативно позначитися 
на здоров‟ї та функціональному стані спортсменів-футболістів, призвести до перетринованості, втоми. То-
му, особливої актуальності набувають питання засобів відновлення як складової тренувального процесу. 

При тривалому використанні окремих засобів настає адаптація, привикання до них організму, що 
зумовлює поступове зниження їх відновлювальної дії, тобто організм поступово перестає реагувати на 
монотонні, одноманітні подразники. Тому необхідно періодично змінювати не тільки засоби, але і їх сполу-
чення, дозування, методи застосування. 

Слід пам‟ятати, що збільшуючи адаптацію до навантажень, деякі відновлювальні засоби при трива-
лому використанні ведуть до зниження сили дії основного подразника – самого тренувального наванта-
ження, знижуючи його тренувальний ефект. Крім того, як відомо, для прогресивного збільшення спортивної 
працездатності потрібно працювати періодично на фоні деякого недовідновлення, що служить стимулом 
досягнення нового, більш високого рівня діяльності організму і за умови послідуючої компенсації не оказує 
якогось не сприятливого впливу на здоров‟я. значить не завжди потрібно намагатися до штучної стимуляції 
відновлення, тим більше що, що постійне або занадто часте і масивне використання фармакологічних і 
деяких фізичних засобів може загальмувати природній перебіг процесі відновлення. 

Раціональне і планомірне застосування засобів відновлення, визначення їх ролі і місця у тренуваль-
ному процесі, як на рівні річного циклу, так і на його визначених етапах, багато в чому визначає ефектив-
ність всієї системи підготовки спортсменів. Ефективне розподілення відновлювальних засобів на різних 
умовах структури тренувального процесу у значній мірі обумовлений досконалістю фізичної підготовки 
спортсмена. 

Дія цих засобів націлена на відновлення затрачених при навантаженні енергетичних ресурсів орга-
нізму, відновлення та кровопостачання, збільшення ферментної та імунної систем і тим самим забезпе-
чення протікання процесів відновлення, збільшення захисних сил організму, його стійкості відносно до дії 
різних несприятливих та стресових факторів. 

Аналіз науково-методичної літератури показав, що в планах навчально-тренувального процесу 
спортсменів в 10–12 років відводиться місце для реабілітації та відновлювальних заходів. Насправді цей 
компонент не використовується, що нерідко призводить до стомлення, недостатнє відновлення до наступ-
них тренувальних навантажень, що в слідстві знижує працездатність. 

Комплексне застосування методів і засобів фізичної реабілітації допомагає збільшити адаптивні ме-
ханізми і може служити серйозною перешкодою на шляху цілого ряду проблем. 

Колеснік І. Ф. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Кружило Г. Г. 

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СТРІЛЬЦІВ ПРИКЛАДНОЇ 
ТА ПРАКТИЧНОЇ СТРІЛЬБИ З БОЙОВОЇ ЗБРОЇ 

Питання вдосконалення системи бойової підготовки у Національній гвардії України стає актуальним 
та потребує концептуальних змін. 

Метою дослідження є порівняння спеціальних вправ та методів підготовки стрільців прикладної та 
практичної стрільби з бойової зброї та визначення ефективності паралельного застосування вказаних ме-
тодів у програмі підготовки стрільців Національної гвардії України. 

За результатами дослідження факторів, які забезпечують показники виконання вправ із практичної 
стрільби, слід сказати, що підготовка у випадку прикладної стрільби, спрямована на виконання вправ на 
витривалість, також вимагає високої координації рухів. Натомість у практичній стрільбі потрібне комплекс-
не застосування рухових і фізичних навичок, необхідних для найбільш успішної зміни ситуацій під час ви-
конання вправ. 

Під час підготовки й виконання вправ з практичної стрільби в стрільців формуються прикладні знан-
ня й навички щодо поводження зі зброєю; виховується психологічна стійкість; розвиваються швидкісні й 
силові якості, а також готовність до оперативного використання зброї. 

З метою ефективної підготовки стрільців, що спеціалізуються в практичній стрільбі, необхідні фізичні 
й умовні вправи більш силового та швидкісного спрямування, а також технічні засоби. У навчальній і нау-
ковій літературі для розвитку практичної стрільби виділяють два специфічні методи: 1) регламентовані 
вправи; 2) змагальні. 

Необхідно відзначити, що основною особливістю практичної стрільби є доповнення методів один 
одним, – тобто в даному виді бойової підготовки не існує відокремлених методів. Слід відзначити, що для 
досягнення високих результатів у практичній стрільбі необхідно використовувати методи в сукупності, ак-
центуючи увагу на одному з них на певних етапах підготовки бійців. 

Найбільш ефективним і основним методом кожного тренування стрільця, що спеціалізується в прак-
тичній стрільбі, є відпрацьовування пострілу «вхолосту», що являє собою набір тренувальних вправ, необ-
хідних для відпрацьовування техніки пострілу. Зазвичай, вказаному вище методу тренувань повинно при-
ділятися більше половини часу. Так для стрільців-початківців це має складати близько 80% часу, а інші 
20% – стрільба із застосуванням бойових патронів. Також для підвищення результату в змаганнях із прак-
тичної стрільби необхідно розвивати швидкість рухової реакції шляхом виконання різноманітних вправ по-
вторно. 
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На першому етапі технічної підготовки стрільця до змагань з практичної стрільби робиться акцент на 
формуванні нової техніки стрільби та доведенні до автоматизму рухи. Другий же етап полягає в поглибле-
ному засвоєнні навичок і стабільності виконання вправ. Основним показником стабільності стрільця є здат-
ність виконання різних прийомів у складних ситуаціях. 

Для обґрунтування розробленої методики організації системи тренувального процесу був проведе-
ний педагогічний експеримент, у якому взяли участь 30 стрільців, що не мають істотних відмінностей у за-
гальній фізичній та вогневій підготовці. 

Результати проведеного дослідження показали високу ефективність розробленої програми трену-
вальних занять. Так у вправі ПМ-7 (швидкісна стрільба) середні арифметичні показники виконання вправи 
у бійців експериментальної групи (ЕГ) є кращими за аналогічні у контрольній групі (КГ) на 2,64, а відповідно 
середні арифметичні показники кількості влучень у мішень в ЕГ є більшою, ніж у КГ на 5 одиниць. На підс-
таві отриманих даних можна зробити висновок про те, що застосування розробленої програми в тренува-
льному процесі стрільців підвищує технічну підготовленість, відповідає завданням підготовки стрільців з 
практичної стрільби, а також дозволяє й надалі досягати високого рівня їх виконавчої майстерності. 

Колкотіна Т. П. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Добродуб Є. З. 

ВПЛИВ МЕНТАЛЬНОГО (ІДЕОМОТОРНОГО) ТРЕНУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ  
ВИКОНУВАНОЇ РОБОТИ В СПОРТИВНОМУ СКЕЛЕЛАЗІННІ У СПОРТСМЕНІВ 16–17 РОКІВ 

Спортивне скелелазіння – це один із молодих олімпійських видів спорту, який швидкими темпами розви-
вається, тому, спираючись на дослідження зарубіжних і вітчизняних авторів, які проводилися у сфері менталь-
ного тренування, ми спробуємо дослідити його роль і місце в системі спортивної підготовки скелелазів. 

Цікавий факт – з 1990 року всі офіційні змагання найвищого рангу із спортивного скелелазіння від-
бувалися в закритих приміщеннях на штучному рельєфі. Це сприяло залученню глядачів, спонсорів, пред-
ставників засобів масової інформації та вирішило проблему збереження природного середовища. 

Аналіз науково-методичної літератури щодо впливу ментального (ідеомоторного) тренування на те-
хніку і ефективність виконання певних фізичних вправ виявив, що ідеомоторна настройка є частиною зага-
льного процесу психологічної підготовки спортсменів до виступу на змаганнях з ациклічних видів спорту із 
складно-координаційним характером рухів. Це зумовлює необхідність впровадження ідеомоторної на-
стройки в навчально-тренувальний процес для розвитку психомоторних здібностей спортсменів у виду 
спорті скелелазів. 

Проведене дослідження щодо впливу ментального (ідеомоторного) тренування на ефективність 
вдосконалення технічної підготовленості і зростання спортивної майстерності спортсменів-скелелазів роз-
ширює уявлення про методи і засоби навчально-тренувального процесу, спрямовані на вдосконалення 
спортивної майстерності скелелазів та підвищення рівня їх технічної підготовки. Результати порівняльного 
аналізу динаміки розвитку ідеомоторних здібностей скелелазів довели, що ментальне тренування під час 
проведення навчально-тренувального процесу та змагальної діяльності спортсменів-скелелазів віком від 
16 до 17-ти років не тільки підвищує їх мотивацію та інтерес до цілеспрямованих та інтенсивних занять, а й 
ефективно впливає на підвищення рівня їх спортивної майстерності. 

Дані рухово-м‟язових уявлень на першому етапі дослідження показали невисокий рівень відтворен-
ня зорових образів як у контрольній групі – 12,5 балів (64,5%), так і у експериментальній – 13 балів (65%) 
(p<0,1); кінестетичних відчуттів – 11 балів (55%) і 11,5 балів (57,5%) відповідно. При цьому спортсмени-
скелелази обох груп краще відтворювали зорові і кінестетичні образи, ніж стан свого настрою та навколи-
шні звуки. В результаті повторного тестування після застосування програми ідеомоторного тренування ці 
показники у скелелазів експериментальної групи збільшилися на 26% щодо відтворення зорових образів і 
на 23% – м‟язово-рухових відчуттів (р <0,1). В контрольній групі істотних змін не відбулося (показники збі-
льшилися на 5%). Це свідчить про позитивний вплив застосування ідеомоторного тренування на розвиток 
нервово-м‟язової координації і, як наслідок, на підвищення рівня технічної майстерності та ефективності 
застосування прийомів лазіння. Результати повторного лазіння довели, що приріст показника висоти ла-
зіння в контрольній групі становить 6,7%, а в експериментальній 17% (р <0,05). Тож, ми дійшли висновку, 
що метод ідеомоторного тренування є важливим у системі підготовки скелелазів. Але, слід зазначити, що в 
основі технічної майстерності лежить «руховий запас» спортсмена. Зокрема, чим більше скелелази лази-
тимуть по скелях, тим більшим числом навичок і технічних прийомів вони оволодіють. Тож, ідеомоторне 
тренування виступає одним із засобів розвитку психомоторних здібностей спортсменів-скелелазів віком від 
16 до 17-ти років, що знаходяться на шляху до перемог у змаганнях найвищого рангу.  

Кондраков Д. С. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Кружило Г. Г.  

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ 

Одним із головних завдань, які стоять перед українським суспільством є зміцнення і збереження 
здоров‟я нації, в першу чергу дітей, учнівської та студентської молоді – майбутнього держави. На сьогодні-
шній день наявна система фізичного виховання перебуває в кризовому стані не може задовольнити пот-
реби населення.  

Фізичне виховання молоді у загальноосвітніх навчальних закладах – невід‟ємна частина системи 
освіти, складова гуманітарного виховання, умова оптимізації фізичного та психічного стану, фізичного роз-
витку особистості, підготовка до умов життєдіяльності. 
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Істотною проблемою вітчизняного футболу стало комплектування національної збірної команди з 
футболу через практичну відсутність конкуренції серед футболістів за право представляти Україну у прес-
тижних спортивних змаганнях. Провідні футбольні клуби України здебільшого залучають до складів команд 
гравців вихідців з інших країн, оскільки система резервного (дитячо-юнацького та молодіжного) футболу не 
забезпечує ефективної підготовки футболістів високої кваліфікації.  

Станом на 1 січня 2018 р. в Україні функціонує 952 відділення футболу у дитячо-юнацьких спортив-
них школах, в яких займається понад 150 тис. юних футболістів. Для порівняння зазначимо, що у Нідерла-
ндах, населення якої майже у три рази менше ніж в Україні, до системи занять футболом залучені практи-
чно усі діти країни. У Німеччині з 2002 року успішно реалізується національна програма з футболу «Підго-
товка юних талантів». А у Великій Британії відповідна програма була прийнята 2011 році. 

У зв‟язку із цим виникає потреба в розробці та організації таких форм спортивних занять які були б 
привабливі, відповідали інтересам і потребам даної групи населення. Тому вважаємо актуальним тему 
нашого дослідження: «Розвиток рухових здібностей у хлопців старшого шкільного віку засобами футболу». 

Особливості тренування як педагогічного процесу зумовили специфічні принципи, характерні для 
цього процесу. Спрямованість до вищих досягнень. Як вид спорту футбол немислимий без змагань. Отже, 
закономірно і прагнення до найвищих результатів у спортивних змаганнях, до перемог над сильними супе-
рниками. А це накладає відбиток на весь навчально-тренувальний процес: використовуються найбільш 
ефективні засоби і методи, поглиблена спеціалізація взагалі і з ігрових функцій зокрема, цілорічні і багато-
річні заняття, варіанти планування і цілий ряд інших факторів. 

Розвиток рухових здібностей є найважливішими у навчально-тренувальному процесі хлопців старшого 
шкільного віку які займаються футболом. Самі заняття з футболу на уроках фізичної культури ставляться до 
числа ефективних засобів розвитку сили, витривалості, швидкості, гнучкості та координаційних здібностей. Для 
того щоб заняття з футболу були яскраві, та якісні необхідно комплексне використання різноманітних вправ, 
адекватних стану здоров‟я, рівню фізичної підготовленості та індивідуальних особливостей. 

Хлопці, які займаються в футболом набагато сильніші у фізичному та духовному плані. Вони більш 
витривалі на заняттях у школі, менш підтвердженні простуді та іншим захворюванням у них більш за все 
розвити координаційні здібності, силові якості, швидкість та витривалість.  

Одним з головних завдань фізичного виховання є розвиток рухової функції і уміння керувати своїми 
рухами. Таким чином окрім рухових здібностей, у старшому шкільному віці не менш важливе удосконален-
ня всіх рухових здібностей. Тим більше, що цей вік є найбільш сприятливим у цьому відношенні. 

Кондрашов В. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Глущенко Н. В. 

ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМ  
ПЛАВАННЯМ ЧОЛОВІКІВ ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ 

Для підвищення ефективності процесу занять плаванням чоловіків першого зрілого віку була розро-
блена програма оздоровчого плавання, яка спрямована на поступову адаптацію організму до фізичного 
навантаження, на розвиток і подальше збереження високого рівню функціонального стану та фізичної під-
готовленості та проведена ії експериментальна оцінка. Впровадження в систему занять плаванням чолові-
ків першого зрілого віку розробленої програми оздоровчого плавання сприяло суттєвому поліпшенню їх-
нього фізичного стану.  

Отримані в ході експерименту результати свідчили про те, що застосування в процесі занять фізич-
ною культурою та спортом чоловіків першого зрілого віку в експериментальної програми з оздоровчого 
плавання сприяло істотному поліпшенню їх загальної й спеціальної фізичної підготовленості й функціона-
льного стану провідних фізіологічних систем організму (серцево-судинної й дихальної). 

Встановлено, що к моменту закінчення річних занять за експериментальною програмою з оздоров-
чого плавання у чоловіків спостерігалися достовірно (р<0,05; р<0,01; р<0,001) більше високі, ніж у контро-
льній групі, величини практично усіх параметрів, що характеризують стан спеціальної фізичної підготовле-
ності й кардіо-респіраторної системи організму: 

 для чоловіків експериментальної групи були характерні більше високі, ніж у представників з кон-
трольної групи, рівні спеціальної швидкісної (на 19%–43%), силової (на 27%–43%), технічної (на  
21%–36%) підготовленості, гнучкості (на 21%–79%) і спеціальної витривалості (на 62%–73%); 

 у чоловіків експериментальної групи к моменту завершення дослідження реєструвались достові-
рно більш кращі, ніж у контрольній групі, величини показників серцево-судинної системи (на 4%–26%), сис-
теми зовнішнього дихання (на 12%–27%) і показників, що характеризують ступінь напруги регуляторних 
систем організму (на 42%–48%); 

 у чоловіків експериментальної групи спостерігалося поліпшення фізичного стану їхнього організму. 
Отримані результати свідчили про високу ефективність розробленої й використаної серед чоловіків 

першого зрілого віку програми з оздоровчого плавання в процесі занять фізичною культурою.  
Отримані в процесі експерименту результати свідчили про високу ефективність розробленої і вико-

ристаної серед чоловіків першого зрілого віку програми кондиційного плавання.  

Конікова Н. О. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
наук. кер. – старший викладач Ушаков В. С.  

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Актуальною проблемою сьогодення є здоров‟я студентів і вдосконалення їх фізичної підготовки. Од-
не з головних завдань, яке стоїть перед вищою освітою на сьогоднішній день ‒ це зміцнення та збережен-
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ня здоров‟я студентської молоді. Кожний заклад вищої освіти повинен вести пропаганду здорового способу 
життя. Крім цього необхідним напрямом повинно бути прагнення до підвищення рівня фізичного розвитку 
студентів, розвиток їх спортивних навичок. У зв‟язку зі стрімким зростанням науково-технічного процесу, 
майбутнім фахівцям необхідно засвоювати колосальну кількість нової інформації, що в свою чергу робить 
навчальну діяльність студента інтенсивною і напруженою. В таких умовах зростає значення фізичної куль-
тури, що виступає засобом оптимізації режиму життя, активного відпочинку, підвищення працездатності 
студента на протязі всього періоду навчання. 

Фізичне виховання поряд з розумовою не менш важливо, оскільки є одним з фундаментальних ас-
пектів всебічного розвитку особистості. Фізична підготовка займає провідне місце в навчально-виховному 
процесі. Процес фізичної підготовки ‒ один з елементів єдиного процесу фізичного освіти. Фізична підгото-
вка ‒ це основна складова фізичного виховання людини. Вона передбачає оволодіння широким набором 
рухових навичок і умінь, які допомагають успішно спеціалізуватися в будь-який обраній діяльності. Основ-
ним змістом фізичної підготовки є найбільш важливі види руху людини, такі як плавання, подолання пере-
шкод, ходьба, стрибки, біг. Зазначене вище допомагає розвинути у студента вміння швидко опановувати 
новими видами рухів і застосовувати ці навички на практиці і в повсякденному житті. Першооснову фізич-
ної підготовленості складають систематичні заняття фізичними вправами і спортом, в результаті яких фо-
рмуються і удосконалюються різноманітні рухові навички і фізичні якості, поступово розвивається тренова-
ність, що характеризується комплексом морфологічних і функціональних зрушень діяльності організму, 
поліпшенням механізмів регулювання та адаптації до фізичних навантажень, прискорення процесів відно-
влення. 

Фізична культура і спорт у вищому навчальному закладі ‒ невід‟ємна частина формування загальної 
професійної культури сучасного фахівця, ефективні засоби соціального становлення майбутніх фахівців, 
всебічного і гармонійного розвитку особистості, збереження здоров‟я студентської молоді. Заняття з фізич-
ного виховання у закладі вищої освіти спрямовані як на оволодіння різними руховими вправами, розвиток 
основних фізичних якостей, так і на формування спеціальних знань, що сприяють виробленню в студентів 
потреби в постійному фізичному самовдосконаленні. Процес фізичного виховання також неможливий без 
свідомої та активної діяльності самих студентів. Він проходить результативно тільки в тому випадку, коли в 
наявності обопільна зацікавленість - викладач докладає зусиль, щоб навчити, а студенти прагнуть, опану-
вати новими знаннями, вміннями і навичками. 

Зниження рівня фізичної підготовленості може призвести до таких наслідків: атрофія м‟язової і кіст-
кової тканини; зменшення життєвої ємкості легенів; порушення діяльності серцево-судинної системи; застій 
крові в кінцівках. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що період студентства ‒ це час активного розквіту його фізич-
них здібностей, формування тілесної краси і рухової досконалості, досягнення близького до максимально 
можливого рівня розвитку фізичних якостей. Головне, не спізнитися з формуванням фізичного потенціалу 
молодої людини. Головне завдання викладача з фізичної культури ‒ виховати у студентів любов до фізич-
ної культури, прищепити в ньому потребу займатися фізичними вправами завжди, на протязі всього життя. 

Корнійчук В. В., Пташнік Д. В., Хрипченко В. О. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
наук. кер. – к.фіз.вих. Карабанов Є. О.  

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ 

В існуючій системі фізичного виховання учнів і студентів склався самостійний прикладний напрямок, 
одним із видів якого є професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП) до конкретної трудової діяльності. 
ППФП у навчально-виховних закладах є однією із основних завдань фізичного виховання молоді, яка приз-
вана формувати знання, сприяти розвитку фізичних і спеціальних здібностей, рухових навичок, які б забез-
печували оптимальний рівень готовності в майбутній професійній діяльності. 

В роботах цілого ряду авторів та програмно-нормативних матеріалах відмічається, що ППФП учнів 
та студентів здійснюється за наступними основними напрямками: 

 оволодіння прикладними вміннями і навичками, що складають зміст змагальних вправ окремих 
видів спорту; 

 акцентований розвиток фізичних і спеціальних моторно-педагогічних здібностей, особливо важ-
ливих для високопродуктивної діяльності у визначених сферах господарства; 

 набуття прикладних знань (знань і вмінь використання засобів фізичної культури і спорту у виро-
бничому режимі праці, побуту, вікових особливостей). 

Перший із напрямків пов‟язаний з проблемою навчання рухам, другий – з вихованням фізичних (ру-
хових) і спеціальних здібностей, третій – з набуттям прикладних знань і використання засобів фізичної ку-
льтури у виробничому режимі праці і відпочинку. 

Процес навчання руховим діям у фізичному вихованні тісно пов‟язаний з розв‟язанням освітніх, 
оздоровчих, виховних, профорієнтаційних завдань, а також з розвитком специфічних моторно-педагогічних 
здібностей. 

Розвиток сучасного виробництва потребує успішного оволодіння професійними навичками управ-
ління у швидко змінюючихся трудових операціях і процесах, а значить і оптимізації процесу навчання скла-
дним за структурою дій. Сучасною наукою і практикою розроблені правила і прийоми доцільного оволодін-
ня різнохарактерними руховими діями різної амплітуди і зусиль. Тобто процес формування рухових умінь і 
навичок повинен відбуватися у єдності фізичної і психічної діяльності в реальних умовах зовнішнього се-
редовища. Для ППФП принципово важливим є різниця між руховим вмінням і руховою навичкою, так як при 
навчанні руховим діям (особливо окремим виробничим рухам) різної складності не завжди треба доводити 
їх виконання до ступеню автоматизму. Це положення підкреслює складність у методиці добору найбільш 
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ефективних форм, засобів і методів ППФП. Вона полягає у необхідності попереднього визначення того, які 
навички мають достатньо стабільну актуальність у професійній діяльності фахівця обраного профілю. 

Данні літературних джерел та розуміння логіки організації ППФП свідчать про те, що в педагогічній 
практиці спостерігаються випадки негативного переносу рухових навичок і вмінь. Таке явище пояснюється 
наявністю у взаємодіючих навичках суттєво не однозначних фаз і прийомів у виконанні виробничих дій. 
Слід також враховувати те, що в процесі освоєння рухових дій з подібною структурою початкових фаз, та-
кож не рідко спостерігається проявлення негативної взаємодії навиків.  

Таким чином при формуванні прикладних умінь і навичок в процесі реалізації ППФП акцент уваги 
слід робити на добір спеціальних вправ за ступенем їх біомеханічної відповідності по відношенню досяг-
нення ступеню оволодіння конкретними професійно-прикладними діями. Обґрунтований добір засобів і 
методів навчання з урахуванням їх інтерферентності буде сприяти скороченню темпів, і головне, якості 
навчання. 

Корнілова Н. Ю. 
Класичний приватний університет 

Лаптєв А. В. 
Мастерская Виктор Югин, г. Санкт-Петербург 

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕСТІВ ЗА МЕТОДОМ ПЛЕЙСТІК 

Для визначення впливу на розвиток рухових якостей занять за методом Плейстік були запропоно-
вані специфічні тести, які відображають структуру, характер та біомеханіку рухів. А також комплексний рі-
вень розвитку координованості. Тести відповідають передбаченим вимогам: простота та доступність для 
людей різного віку, полу та рівню підготовленості; оперативність за часом проведення та обробці інформа-
ції, інформативне та об‟єктивне відображення досліджуваного явища; інформація доступна для користува-
чів і зручна в обробці методами математичної статистики. Всі тести були розділені на чотири групи, які ві-
дображають показники розвитку координаційних здібностей, тому що це один з найважливіших факторів 
життєдіяльності людини. Для їх оцінки орієнтувались на два види рухів: відносно стереотипні, які включа-
ють виконання вправ заздалегідь знайомих; нестереотипні, які виконуються в складних варіативних ситуа-
ціях. Здатність до збереження рівноваги. Рівновага, як здатність до збереження стійкої пози проявляється 
в статичних та динамічних умовах. Прояв рівноваги обумовлюють сомато-сенсорна та вестибулярна сис-
теми. Стійкість пози дозволяє оцінити тривалість збереження рівноваги всього тіла,. Результат визнача-
ється в секундах до втрати рівноваги: присідання на двох ногах з опором на всю стопу; присідання на двох 
ногах з опором на всю стопу з м‟ячем на голові; стійка на одній нозі 10 сек.; стійка на одній нозі 10 сек. з 
м‟ячем на голові; стійка на одній нозі і рухи ракетки з м‟ячем «Маятник» 8 повторень; стійка на одній нозі і 
рухи ракетки з м‟ячем «Ліана» по 4 рази лівою та правою руками без зупинки. Спритність – специфічна 
якість, прояв якої залежить від комплексу психічних та моторних здібностей людини. Виділяють два види 
здібностей, ручну та локомоторну. Ручна спритність характеризується вправними і точними рухами рук при 
відносно малорухомому тулубі. Для локомоторної спритності характерно переміщення всього тіла або його 
великих сегментів. Спритність вимірюється точністю та часом виконання складно-координаційних рухів. 
Ефективність визначається кількістю повторень без втрати м‟яча: кидок м‟яча лівою рукою у правого плеча, 
прийом на ракетку в правій руці 4 рази; те ж саме іншою рукою; кидок м‟яча лівою рукою над головою, при-
йом на ракетку в правій руці 4 рази; аналогічно іншою рукою. Координованість – це здатність до прояву та 
перебудови рухових дій в певних умовах на основі запасу рухових умінь та навичок. В основі контролю 
координованості лежать складні та несподівано виникаючі ситуації, які потребують швидкого реагування та 
формування раціональної структури руху для досягнення певної мети , особливо в умовах дефіциту прос-
тору та часу. Результативність визначається в бальній системі на основі рухових дій, які приблизно відпо-
відають еталонному варіанту: обмін м‟ячем з партнером по спеціальній траєкторії; обмін м‟ячами з партне-
ром по спеціальній траєкторії; обмін м‟ячем з партнером за допомоги ракетки. Просторова координація. 
Здатність до координації у просторі передбачає виконання рухового завдання, яке потребує оперативної 
оцінки ситуації та реакції на неї раціональними діями. Важливе значення має тренування вільної уваги, яка 
характеризується здатністю до визначення найважливіших подразників в певній ситуації. Показником ре-
зультативності є утримання м‟яча на ракетці: оберти на 360*ліворуч і праворуч з м‟ячем на ракетці верти-
кально; оберти на 360*ліворуч і праворуч з м‟ячем на ракетці навколо вертикальної осі. 

Запропоновані тести були апробовані в оздоровчо-рекреаційних групах для людей похилого віку 
55+, які займаються по методу Плейстік. Дослідження проводилось в три етапи з 07.10.2019р. по 
03.01.2020р., в якому взяли участь 129 осіб. Наймолодшому учаснику 55 років, найстаршому 82 роки. Ре-
зультати тестів відображають об‟єктивну картину впливу занять за методом Плейстік на зміни координова-
ності, спритності, збереженню рівноваги та просторової координації у людей 55+.  

Костючок М. Г. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
наук. кер. – старший викладач Ребар І. В.  

ВИМОГИ ДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ТРЕНУВАЛЬНИХ  
ЗАНЯТЬ ТА ЗМАГАНЬ З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 

Щоб уникнути травматизму при проведенні занять особлива увага приділяється підготовці місця 
проведення занять і організму спортсменів до виконання технічних дій, що вимагають високої координації 
їх виконання, і дисципліни в спортивній групі. 
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Вся відповідальність за безпеку студентів-спортсменів в залі покладається на тренерів, що безпосе-
редньо проводять заняття з групою. 

Допуск до занять здійснюється тільки при наявності медичного допуску із зазначенням виду спорту. 
На першому занятті необхідно ознайомити спортсменів групи з правилами техніки безпеки при проведенні 
тренувальних занять. У спортивній залі повинна бути медична аптечка з набором необхідних медикаментів 
і перев‟язувальних засобів, для надання першої допомоги. 

Тренер зобов‟язаний: 
1. Проводити шикування і перекличку в групі перед заняттями з подальшою реєстрацією в журналі. 
2. Не допускати збільшення числа спортсменів у кожній групі понад встановлену норму. 
Перед заняттям тренер зобов‟язаний перевірити справність і надійність установки і кріплення всіх 

тренажерів та спортивного обладнання. На початку тренування з метою підготовки організму спортсмена 
до майбутніх навантажень і щоб уникнути травм, необхідно провести розминку на всі групи м‟язів, приділи-
вши особливу увагу розігріву м‟язів шиї і верхнього плечового пояса. 

Необхідно передбачити можливість роботи з дітьми, що мають певну надмірну вага, неяскравий 
прояв окремих фізичних якостей і т. ін., які є наслідком умов життя (не раціональне харчування, малорух-
ливий спосіб життя і т.ін.), але яким не протипоказані заняття вільною боротьбою. 

Тренеру необхідно поступово збільшувати щільність заняття при фізіологічно виправданих нормах 
тренувального навантаження і відповідному підборі ігрових комплексів і тренувальних завдань. 

Специфіка виконання пропонованих тренером вправ дозволяє проводити заняття в групах з досить ви-
соким тренируючим ефектом. Це виправдано з позиції вікових особливостей, психіки підлітків і формування 
стійкого інтересу до систематичних тренувань, пристосування до специфіки спортивного способу життя. 

Всі спеціальні вправи борця класифіковані по відношенню до дій змагального поєдинку, які при ви-
користанні відповідних методів дозволяють вирішувати завдання підготовки зі зростаючим наближенням 
до умов змагань в цілому: вправа - фрагмент - епізод поєдинку - поєдинок - серія поєдинків. 

При розучуванні прийомів необхідно виконувати кидки від центру до краю килима, намагатися повні-
стю виключити зіткнення з сусідніми парами, які виконують кидки і перевороти. 

Спортсменам забороняється: 
 виконувати кидки, впираючись головою в килим (перш за все, кидки через спину, підхоплення, 

«млини»); 
 сідати на килим, якщо на ньому займаються інші борці; 

 боротися лежачи, якщо поруч борці проводять сутичку в стійці; 

 боротися іншим борцем, які мають істотну різницю у вазі, фізичній і технічній підготовці. 

Крюков Ю. М. 
Класичний приватний університет 

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЛАВЦІВ 

Швидке зростання результатів у сучасному спорті останнім часом висуває проблему, пов‟язану з ви-
явленням оптимальних шляхів розвитку функціональних і рухових здібностей у спортсменів. При цьому 
підготовка повноцінного спортивного резерву передбачає приведення системи спортивного тренування у 
відповідність з природним ритмом розвитку організму юних спортсменів. Дотепер накопичується все біль-
ше даних про те, що фізичні якості юних спортсменів слід якомога повніше розвивати вже на перших ета-
пах багаторічного тренування, інакше можна втратити найпродуктивніші вікові періоди їх формування. З 
огляду на це, проблема розробки науково-обґрунтованих рекомендацій з дозування обсягу та інтенсивнос-
ті навантажень на заняттях з юними плавцями має практичний інтерес.  

Установлено, що сучасному етапу розвитку спорту притаманний ряд особливостей, які істотно впли-
вають на організацію підготовки спортсменів і ставлять перед тренером і спортсменами нові завдання і 
вимоги. З‟ясовано негативний вплив істотного скорочення «спортивного резерву». Потенціал, який за ра-
дянських часів базувався і постійно поповнювався за рахунок роботи безлічі дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, зараз практично вичерпаний. Ці зміни торкнулися і спортивного плавання. Визначено необхідність 
продовження спортивної кар‟єри спортсменів, які перебувають на етапі загальної базової підготовки. Вини-
кає необхідність удосконалення засобів і методів тренувального процесу плавців. Установлено, що побу-
дова оптимального тренувального процесу значною мірою має базуватися на вивченні динаміки функціо-
нальних можливостей спортсменів у взаємозв‟язку з виконаним тренувальним навантаженням. Обґрунто-
вано, що гіподинамія, і великі обсяги тренувального навантаження призводять до напруги адаптивних про-
цесів і погіршення здоров‟я спортсменів. Щоб не допустити зриву адаптації, необхідно орієнтуватися на 
індивідуальні особливості спортсмена при виборі фізичного навантаження. Установлено, що необхідною 
умовою підвищення ефективності тренувального процесу в плаванні служить оптимізація структури трену-
вання і дозування тренувальних навантажень на основі даних про динаміку функціональної підготовленості 
та особливості протікання адаптаційних процесів на різних етапах загальної базової підготовки юних плав-
ців. Установлено, що в основі розвитку спеціальної працездатності спортсмена лежить біологічний меха-
нізм довгострокової індивідуальної адаптації – специфічного пристосування організму до фізичних наван-
тажень в умовах спортивної діяльності. 

На діапазоні педагогічних, фізіологічних, біомеханічних і біохімічних аспектах побудови і вдоскона-
лення тренувального процесу спортсменів обґрунтовано доцільність використання в тренуваннях плавців 
поєднань вправ, енергозабезпечення яких здійснюється переважно гліколітичним метаболізмом, з вправа-
ми аеробного характеру тієї самої координаційної структури з індивідуально доступним підвищенням інтен-
сивності їх виконання до рівня близького до анаеробного порогу. 

Установлено, що одним з основних показників рівня розвитку функціональних можливостей плавців, 
які характеризують ступінь концентрації молочної кислоти, інтенсивність її утилізації після виконання вправ 
переважно гліколітичного характеру, є позитивні зміни швидкості плавання на рівні анаеробного порога. 
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АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО ВПЛИВУ СПАДКОВОСТІ НА МАСУ ТІЛА ЛЮДИНИ 

Питання дослідження особливостей спадкового впливу на масу тіла залежно від статі, вивчалися 
низкою авторів. Деякі з них виявили більші коефіцієнти спадковості у чоловіків, інші в жінок (Дж. Бенедік, 
Б. Микитюк, С. Озборн, Л. Сергієнко, В. Тишина та ін.). Така відмінність у результатах пояснюється різною 
активністю дії генів, що контролюють індивідуальні зміни маси тіла у жінок і чоловіків у різні вікові періоди.  

Канадські дослідники С. Бачард і А. Трімблей виявили генетичну залежність спеціально спрямова-
ного процесу збільшення та зменшення маси тіла. Дослідження на 12 парах монозиготних близнюків, які 
протягом 100 днів надмірно харчувалися, виявили помірний вплив спадковості на процес збільшення маси 
тіла. Проте під час іншого експерименту, коли 7 пар монозиготних близнюків протягом 22 днів використо-
вували фізичні навантаження, у партнерів пар близнюків спостерігалося подібне зменшення маси тіла, що 
свідчить про значний генетичний контроль цього явища. Авторами був зроблений висновок, що зниження 
маси тіла людини більшою мірою залежить від спадкових факторів, ніж її збільшення [3, с. 947].  

У спадковій детермінованості маси тіла нас переконує також порівняно більша частота випадків 
ожиріння в парах монозиготних близнюків, ніж у гетерозиготних [5]. За даними Ю. А. Князєва та 
А. В. Картелишева, 85% повних жінок повторюють тілобудову своїх матерів. Найбільша ймовірність появи 
ожиріння трапляється в сім‟ях, де мати або обоє батьків страждають на надмірну масу тіла [1, с. 34].  

До спадкових індивідуальних особливостей відносять і відмінності в схильності до ожиріння, які ви-
являються у представників різних рас. Дослідники Чітвуд Л. Ф. і Браун С. П. встановили, що в жінок негрої-
дної раси, порівняно зі світлошкірими, знижена здатність до окислення жирів, більш виражена участь вуг-
леводів у окисних процесах і високий рівень чутливості до інсуліну. Це, на думку авторів, сприяє більшому 
прояву схильності жінок негроїдної раси до розвитку ожиріння [4, с. 462].  

Разом з тим, дослідники зауважують, що вплив спадкових чинників у різні періоди життя не однако-
вий. Найбільш сильний генетичний контроль за усіма показниками фізичного розвитку спостерігається у 
шкільному віці, а потім активність дії генів зменшується. 

При вивченні темпів зміни маси тіла у близнюків впродовж двох років Л. П. Сергієнко визначив кое-
фіцієнти наслідування, які свідчать про приблизно однаковий вплив спадковості та середовища на цей 
показник [2]. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Серед пріоритетів державної політики у сфері фізичної культури і спорту особливе місце займає ви-
рішення проблеми підвищення доступності занять масовим спортом для різних груп населення. У Націона-
льній доктрині розвитку фізичної культури і спорту зазначається, що першочергового значення набуває 
формування у громадян переконання у необхідності регулярного використання різноманітних форм фізич-
ного виховання та масового спорту. 

Сучасний стан фізичної культури і спорту різних груп населення був визначений за результатами за-
гальнонаціонального опитування населення України стосовно рівня та форм рухової активності з ураху-
ванням рекомендацій загальноєвропейського проекту COMPASS. 

Аналіз показників загальнонаціонального опитування свідчить, що відбулось у травні 2003 року, 79% 
населення України протягом останніх 12 місяців не використовували жодної форми спортивної діяльності, 
а решта населення в різній мірі займалась спортом для всіх. 

На рівень спортивної активності впливають демографічні чинники. Зокрема, тут відзначається ген-
дерна асиметрія (залучення чоловіків до занять спортом в Україні на 13% вище ніж у жінок). Аналогічна 
тенденція спостерігається в інших європейських країнах. 

В Україні більша частина молодих людей 16–24 років (52%) займається спортом для всіх, для порів-
няння в 25–34-річному віці цей показник уже у двічі менший, а в респондентів 35-44 років він складає 11%, 
45–54 років – 10%, 55–64 років – 9%; 65–74 років – 4%. Спортивна активність у представників різних віко-
вих груп відрізняється за внутрішньою структурою – за кількісними і якісними показниками. Так, для молоді 
(16–24 років) більш характерною є інтенсивна та регулярна, змагальна та організована спортивна діяль-
ність, а для людей середнього (25–54 роки) та старшого (55–74 роки) віку – рекреативна, нерегулярна та 
випадкова.  
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Місце проживання також впливає на процес і рівень охоплення населення масовим спортом. Так, 
серед жителів села спортивна діяльність має нерегулярний та сезонний характер і охоплює 16% всього 
населення, жителі міст – 22%. Найвищий рівень спортивної активності у столиці держави – місті Києві – 
25% населення. 

До основних причин пасивного ставлення до спортивних занять провідне місце належить соціально-
економічним факторам та недолікам системи фізичної культури і спорту: висока вартість послуг у спортив-
них центрах; дефіцит коштів; відсутність вільного часу; низький рівень індивідуальної фізичної культури; 
відсутність матеріальних стимулів для підтримки і покращення здоров‟я і фізичного стану; недостатній роз-
виток у суспільній свідомості значимості занять спортом для всіх. 

Отже, підвищення рівня охоплення населення України заняттями масовим спортом залежить від 
чинників зовнішнього та внутрішнього характеру у відношення до сфери фізичної культури і спорту. Серед 
зовнішніх факторів провідне місце відводиться зростанню добробуту населення та підвищенню у суспіль-
ній свідомості соціально-економічної значимості масового спорту, а серед внутрішніх факторів це – орієн-
тація системи спорту для всіх на реальне покращання здоров‟я та гармонійний фізичний розвиток особис-
тості, отримання особами, які займаються спортом, емоційного задоволення від рухової активності; розви-
ток інфраструктури масового спорту шляхом збільшення кількості розташованих біля помешкання спорти-
вних майданчиків, клубів та центрів; здешевлення фізкультурно-оздоровчих послуг; введення матеріаль-
них стимулів для підтримки та покращення здоров‟я і фізичного стану. 
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СПЕЦІАЛЬНО СИЛОВА ПІДГОТОВКА КАРАТИСТІВ 

Розвиток карате на сучасному рівні, все більше робить актуальним питання фізичної підготовки 
спортсменів на різних етапах спортивного вдосконалення, що особливо доцільно на етапі максимальної 
реалiзацiї індивідуальних можливостей, де тренувальний та змагальний процес є найактивнішим. 

Поняття сила насамперед фізичне. В механіці воно виражає міру взаємодії тіл, причину їх руху. То-
му у фізичному сенсі, як векторна величина сила розуміється в тому випадку, коли розглядається кількісна 
сторона взаємодії людини, скажімо з опорою, снарядом або іншим зовнішнім об‟єктом. Іншими словами, в 
даному випадку через силу оцінюється результат руху, його робочий ефект. 

Спецiальна силова пiдготовка в карате - це виконання силових вправ якi покращують силовi показ-
ники необхiднi для ефективної спортивної та змагальної дiяльностi. 

Тренувальні заняття каратистів на етапi максимальної реалiзацiї iндивiдуальних можливостей бу-
дуються виходячи зi змагального циклу і розкладу семінарських занять для атестації, частота занять і зміст 
плану тренування в тренажерному залі залежать від теми тренувальних занять з карате, більший ефект 
дасть цикл занять на певні м‟язові групи в поєднанні з відновними процедурами черева. 

Також на етапi максимальної реалiзацiї iндивiдуальних можливостей пicля правильно спланованого 
та реалiзованого шляху спортивого удосконалення, та завдяку процесу спортивного вiдбору ми маємо 
справу з дорослими висококвалiфiкованими спортсменами, якi вже мають загальнофізичну 
пiдготовленнicть i для покращення їх спецiальних силових здiбностей ми будемо використовувати окремi 
тренувальнi занняття у тренажерному залi, з використанням зовнiшнього обтяження, що не роблять на 
попереднiх етапах та у сенсетивнi перiоди розвитку спецiальних силових здiбностей. У так званих сенсети-
вних перiодах розвитку використовується вага власного тiла, щоб уникнути затримки росту, ускладнень 
рухового апарату та проблем з внутрiшнiми органами пiдлiткового органiзму. Карате специфічний вид спо-
рту, який пред‟являє багато вимог до органiзму спортсмена-каратиста. На етапi максимальної реалiзацiї 
iндивiдуальних можливостей спортсмени мають гарну фiзичну пiдготовленнicть, що дозволяє варiативно 
впливати на органiзм та використовувати великий спектор вправ c обтяженнями для покращення 
спецiальної силової пiдготовленноcтi, що неможливо реалiзувати у пiдлiтковому вiцi. 
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ПОЧАТКОВА ПІДГОТОВКА ХЛОПЦІВ 6–7 РОКІВ ДО ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ 

У віці 6-7 років діти вже починають свідомо підходити до поставлених перед ними завдань, можуть 
оцінювати ситуацію, керувати своїми рухами, саме тому вже з цього віку можна починати заняття у коман-
дних видах спорту. Потрібність у русі дуже висока, але рухові стереотипи вимагають більшої кількості по-
вторень для запом‟ятовування та закріплення навику рухів. Починається взаємодія у командних іграх та 
формується готовність до безпосередніх занять у ДЮСШ з футболу. 

Проведення секційних занять з футболу в загальноосвітній школі – одна з найважливіших умов реа-
лізації системи освіти дитячо-юнацького футболу в Україні, яка зможе залучити в єдину ефективну струк-
туру різні напрями навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацькому футболі. В Україні створено сис-
тему безперервної футбольної освіти: шкільний урок з футболу – змагання «Шкіряний м‟ячˮ – дитячо-
юнацька футбольна ліга. Саме у цьому й полягають основи перспектив і потенціалу суспільно значущого 
змісту програми розвитку футболу та її подальшого вдосконалення та втілення в життя. 

Розроблена нами методика попередньої підготовки (вік 6-7 років) спрямована на: зміцнення здо-
ров‟я; розвиток фізичних якостей дітей, необхідних для формування рухових навиків футболістів початків-
ців та опанування доступних технічних прийомів на базі достатньої фізичної підготовленості. Експеримен-
тальні заняття носили емоційний характер та обов‟язково включали елементи гри у футбол. В ході педаго-
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гічного експерименту були апробовані 7 блоків вправ. Діти 6-7 років, котрі вперше прийшли на заняття, 
мали велике бажання грати у футбол, але не вміли впоратися з м‟ячем. Саме тому для них підбирались 
спрощені увправи з м‟ячоем: ведення, зупинка м‟яча під час ведення, ігри в обежених складах та різні ігрові 
вправи з використанням футбольного м‟яча кожним з гравців.  

Застосовувались рухливі ігри, вправи на розвиток координації рухів, ходьба та біг, стрибки. Щонеділі 
проводились два навчально-тренувальних заняття, один день присвячувався грі у футбол за спрощеними 
правилами. Тривалість заняття складала 45-60 хв. У зв‟язку з тим, що діти вчились у загальноосвітній шко-
лі та мали два урока фізичної культури на тиждень, додаткові три тренування у футбольній школі дозволя-
ли забезпечувати їм достатній руховий режим.  

Навчально-тренувальні заняття з дітьми проводились в рамках восьмитижневих циклів. Перші сім 
тижнів планувались нами таким чином, щоб в кожній з них були два тренувальних та один ігровий (змага-
льний метод) день. Три заняття восьмого тиждня були присвячені іграм та контрольним вправам.  

Куценко А. Д. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.пед.н., професор Захаріна Є. А.  

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ КВАЛІФІКОВАНИХ БОРЦІВ ГРЕКО-РИМСЬКОГО СТИЛЮ 

У спортивному тренуванні борців значне місце займає фізична підготовка. Вона передбачає розви-
ток – і вдосконалення рухових якостей (сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості та координації), 
підвищення функціональних можливостей серцево судинної та дихальної систем у борців. Для цілеспря-
мованого управління навчально-тренувальним процесом і своєчасного внесення до нього відповідних ко-
рективів тренерам зі спортивної боротьби необхідно вести контроль за рухової підготовленістю і фізичною 
працездатністю займаються. Без вивчення рухової підготовленості неможливо правильно будувати навча-
льно-тренувальні заняття з боротьби, особливо з юнаками. Найбільша ефективність у розвитку рухових 
здібностей борців, як відомо, досягається при обліку рухових якостей, фізичної працездатності та функціо-
нального стану різних систем організму. 

В останні роки Міжнародна федерація боротьби (UWW) посилено працює над підвищенням видо-
вищності, динамічності та інтенсивності змагальних поєдинків у зв‟язку із загрозою виключення боротьби з 
програми Олімпійських ігор, яка виникла після ХХХ Олімпіади (Лондон, 2012 р.). Федерація UWW була 
змушена внести кардинальні зміни у правила змагань, зокрема було змінено саму структуру змагальної 
сутички та методику оцінювання технічних дій. Відбулися зміни щодо тривалості проведення змагань у ці-
лому, а також щодо зменшення щільності між сутичками. Як результат, значно зросло значення помилки, 
що призводить до загострення та агресивнішого ведення боротьби, а отже, інтенсифікує змагальну сутичку 
та напруженість змагальної діяльності загалом. Усе це підвищує вимоги до рівня розвитку фізичних якос-
тей, технічної і тактичної підготовки та зумовлює постійне удосконалення тренувального процесу. У квалі-
фікованих борців це тісно прив‟язане до їхніх особливостей ведення сутички під час найвищого прояву 
фізичних якостей в умовах змагального періоду. 

Актуальність даної роботи визначається тим, що досягнення високих спортивних результатів в умо-
вах зростання конкуренції вимагає постійного вдосконалення фізичної підготовки борця.В останні роки ува-
гу дослідників і педагогів спорту привертає проблема розвитку спеціальних силових якостей, які багато в 
чому визначають результативність діяльності спортсмена. Фізична, психологічна і теоретична підготовка 
борців проявляється в їхніх технічних діях, від ступеня досконалості яких залежить, в остаточному підсум-
ку, успіх виступу спортсменів у змаганнях. При цьому досліджується взаємозв‟язок надійності наступальних 
дій і здатності борців проявляти значні м‟язові зусилля в найкоротший час. Саме силові та якості бистроти, 
силова витривалість є провідними у змагальній діяльності борців. 

Для досягнення високих міжнародних результатів борець повинен проводити поєдинки у «своєму 
стилі». Такий стиль визначається, головним чином, природженими індивідуальними особливостями (задат-
ками) спортсмена. Система індивідуальних здібностей в процесі спортивної діяльності дозволяє спортсме-
нові виробити свій стиль протиборства, і лише тоді він досягає високих результатів. 

 Важливість акцентування уваги на вивченні індивідуальних особливостей функціональної підготов-
ки борців визначається тим, що спортивна боротьба характеризується багатофакторністю і високою різно-
сторонністю вимог до різних сторін можливостей організму. Це передбачає більший, ніж в інших видах 
спорту діапазон індивідуальних можливостей кваліфікованих борців та передусім – можливостей функцій і 
метаболізму, що лежать в основі їх спеціальної витривалості. Водночас, вивчення питання індивідуалізації 
підготовки борців до теперішнього часу зосереджено, головним чином, на оцінці особливостей борців, яких 
розрізняють за стилями діяльності і їх техніко–тактичним арсеналам. Виділяють три найбільш яскраво ви-
ражених стилі: ігровий, темповий і силовий. 

Ларіна А. Д. 
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 
наук. кер. – к.фіз.вих. Сологубова C. B. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Мета дослідження: дослідити перспективи розвитку спортивного туризму в Україні. 
Як відомо, спортивний туризм передбачає подолання маршруту активним способом, тобто, без ви-

користання механічних транспортних засобів, покладаючись лише на свої власні сили, реалізуючи вміння і 
навички пересування пішки, на лижах, плавання на плотах і човнах, їзди на велосипеді. Окрім того, він міс-
тить у собі не тільки спортивну складову, а й особливу духовну сферу, і спосіб життя самих аматорів манд-
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рівок. У відповідності до основних потреб, виділяють оздоровчо-спортивний і пізнавальний туризм, які, 
здебільшого, об‟єднуються в єдине ціле [3]. 

Головною особливістю спортивно-оздоровчого туризму є те, що він, на відміну від більшості інших 
видів туризму, не потребує відносно великих матеріальних видатків та не вимагає значних капіталовкла-
день для підготовки спеціальних споруд, аби задовольнити потреби туристів. Матеріально-технічне й орга-
нізаційне забезпечення подорожей загалом здійснюється силами та засобами самих туристів [1]. 

Спортивно-оздоровчий туризм відновлює фізичні і психологічні сили людини, знімає побутову і ви-
робничу втому, також є профілактикою певних захворювань. Головне місце в структурі рекреаційної діяль-
ності займають туристичні походи, коли туристи долають природні перешкоди і, часто, зазнають впливу 
екстремальних природних умов. Спортивний туризм є суворо регламентованим та здійснюється виключно 
за маршрутним листом, але, іноді, туристи вилучають спортивну частину і більше уваги приділяють екскур-
сійним програмам [3]. 

Основною тенденцією розвитку спортивного туризму є помітна демократизація відносин між люди-
ною, державою й природою, зникнення одних і поява інших заборон і обмежень, і, як наслідок, помітне 
зниження керованості в русі. Одним з напрямків розвитку спортивного туризму є сповільнення зростання 
складності походів, а також потреба в пошуку нових маршрутів у вже давно відомих і доступних регіонах 
країни. Іншою особливістю розвитку спортивного туризму є те, що він, як і вся Україна, входить у смугу ве-
ликого державного регулювання всіх процесів, що призводить до збільшення уваги держави до його розви-
тку [2]. 

Більше того, спортивний туризм став зоною боротьби зацікавлених у його розвитку міністерств і ві-
домств, які курирують питання спорту, туристичного бізнесу й освіти [4, 2]. Перспективними містами оздо-
ровчо-пізнавального туризму є природні (національні) парки і інші пам‟ятні місця, які сприяють в найбіль-
шому розвитку інтелектуальних сил і духовного потенціалу особистості здебільшого шляхом сприймання 
екскурсійних об‟єктів і ландшафтів [4]. 

Висновок: перспективами розвитку спортивного туризму в Україні є: демократизація відносин між 
його суб‟єктами, помітне зниження керованості в русі, сповільнення зростання складності походів, пошук 
нових маршрутів, а також використання територій національних парків та пам‟ятних місць, що сприяє збі-
льшенню духовного потенціалу особистості. 
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ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ 

Під швидкісно-силовими якостями розуміються такі властивості організму учня, які обумовлюють 
можливість прояву граничних і біля граничних зусиль в найкоротший проміжок часу при збереженні опти-
мальної амплітуди рухів. Ступінь прояву швидкісно-силових якостей залежить не тільки від величини 
м‟язової сили, а й від здатності учня до високої концентрації нервово-м‟язових зусиль, мобілізації функціо-
нальних можливостей організму. 

Швидкісно-силові здібності відносяться до силових здібностей поряд із власне силовими здібностя-
ми і силову витривалість. Вони проявляються в рухових діях, в яких поряд зі значною силою м‟язів потрібно 
і стрімкість рухів (стрибки в довжину і у висоту з місця і розбігу, метання снарядів і т.п.), при цьому, чим 
значніше зовнішнє обтяження, яку долає учень (наприклад , при штовханні ядра або виконанні ривка гирі 
досить велику вагу), тим більшу роль відіграє силовий компонент, а при меншому обтяженні (наприклад, 
при метанні малого м‟яча) зростає значимість швидкісного компоненту. 

З фізіологічної точки зору швидкісно-силові якості відносяться до якостей, прояв яких зумовлено 
тим, що м‟язова сила має тенденцію до збільшення за рахунок підвищення швидкості скорочення м‟язів і 
пов‟язаної з цим напруги. 

До числа швидкісно-силових здібностей відносяться такі їх прояви як: 
1. Швидка сила ‒ характеризується ненасичених напругою м‟язів, що проявляється у вправах, що 

виконуються зі значною швидкістю, не досягаючи граничної величини. 
2. Вибухова сила ‒ здатність людини по ходу виконання рухової дії досягати максимального показ-

ника сили в можливо короткий час. Вибухова сила характеризується двома компонентами: стартовою си-
лою і прискореною силою. Стартова сила ‒ характеризується здатністю м‟язів до швидкого розвитку робо-
чого зусилля в початковий момент їх напруги. Прискорена сила ‒ здатність м‟язів до швидкості нарощу-
вання робочого зусилля в умовах їх початкового скорочення. 

3. Амортизаційна сила ‒ здатність якомога швидше закінчити рух при його здійсненні з максималь-
ною швидкістю (наприклад, зупинка після прискорення). 

У практиці фізичного виховання кількісно силові можливості оцінюються двома способами: 
1) за допомогою вимірювальних пристроїв ‒ динамометрів, динамографів, тензометричних сило-

вимірювальних пристроїв; 
2) за допомогою спеціальних контрольних вправ, тестів на силу. 
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Для визначення рівня розвитку швидкісно-силових здібностей і силової витривалості учнів старшої 
школи використовуються наступні контрольні вправи: стрибки через скакалку, підтягування, віджимання на 
паралельних брусах, від підлоги або від лавки, піднімання тулуба з положення лежачи з зігнутими коліна-
ми, виси на зігнутих і напівзігнутих руках, підйом переворотом на високій перекладині, стрибок в довжину з 
місця з двох ніг, потрійний стрибок з ноги на ногу (варіант ‒ тільки на правій і тільки на лівій нозі), підніман-
ня і опускання прямих ніг до обмежувача, стрибок вгору з помахом і без помаху рук (визначається висота 
вистрибування), метання набивного м‟яча (1-3 кг) з різних вихідних положень двома і однією рукою та ін. 
Критеріями оцінки швидкісно-силових здібностей і силової витривалості служать число підтягуванні, віджи-
мань, час утримання певного положення тулуба, дальність метань (кидків), стрибків і т. ін. 

Литвинов С. І. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Глущенко Н. В. 

ВИКОРИСТАННЯ СТРИБКОВИХ ВПРАВ У ПІДГОТОВЦІ ВОРОТАРІВ 17–19 РОКІВ У ФУТБОЛІ 

Вимоги світового спорту, що постійно ростуть, націлюють кожного тренера на пошук нових форм ор-
ганізації занять, на використання додаткових резервів для якісного підйому результатів своєї роботи. 

Підготовка футбольних воротарів є ключовою складовою обороноздатності будь-якої команди. Його 
майстерність і надійність підвищують і зміцнюють бойову міць всієї команди. Воротар грає в самій гарячій 
зоні перед воротами, де боротьба нападників і захисників досягає межі. Всі компоненти майстерності фут-
болістів з найбільшою силою проявляються саме при боротьбі перед воротами, а це вимагає від воротаря 
особливих якостей.  

Воротар повинен бути атлетичної статури, володіти високим зростом і стрибучістю, що забезпечує 
йому особливі переваги при грі в штрафній площі, бути рухливим, сильним, спритним, як акробат, вміти 
випередити суперника, зупинити і зловити м‟яч в будь-якому положенні або відбити його кулаками. Він по-
винен володіти сильним ударом підйомом і сильним кидком, вміти перекинути м‟яч через поперечину або 
направити його повз бічній штанги. 

Воротареві необхідно вміти вибирати правильну позицію у воротах, впевнено грати на виходах, ор-
ганізувати оборону перед воротами, швидко почати контратаку. 

В экспериментальній групі на протязі трьох місяців з воротарями використовувались стрибкові 
вправи у різних напрямках (вперед, назад, праворуч, ліворуч) поштовхом однієї та обох ніг (правої, лівої та 
двома) та їх сполучення.  

На кожному тренуванні (до 2-х годин) кількість стрибків складала від 25 до 35 вправ у підготовчій та 
від 20 до 40 стрибкових вправ та їх серій в основной частині навчально-тренувального заняття. При цьому 
використовується різне поєднання стрибкових вправ, як з м‟ячем, так й без м‟яча, з ловлею м‟яча та відби-
ванням (однією та двома руками, головою та ногою).  

Також в процесі занять ми використовували скіпінг (з англ. skipping, rope-skipping) – це вправа, яка 
виконується за допомогою стрибків через скакалку.  

Техніка рухів роуп-скіппінгу заснована на виконанні базових елементів стрибків: на двох ногах; по-
вертаючи стопи вправо, вліво (твіст); згинаючи коліна вправо, вліво (слалом); ноги разом, ноги нарізно; 
поперемінно попереду права, ліва нога (степ); на двох ногах, права вперед на п‟яту; на двох ногах, права 
назад на носок; ноги схресно (поперемінно); з подвійним обертанням скакалки; з переміщенням; обертаю-
чи скакалку назад; з поворотом на 180°; з поворотом на 360°. Також ми застосовували два комплекси 

стрибкових вправ вибухового характеру.  
Застосовуючи описану вище програму,ми мали змогу підтвердити ефективність розробленої та 

впровадженої нами експериментальної програми з використанням стрибкових засобів на успішність захис-
ту воріт та рівень стрибучості тих, що займаються. 

Ломоносова Н. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.пед.н., професор Захаріна Є. А.  

ВДОСКОНАЛЕННЯ ГНУЧКОСТІ ДІВЧАТ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ  
ХУДОЖНЬОЮ ГІМНАСТИКОЮ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Сучасна система багаторічної підготовки спортсменок у художній гімнастиці розвивається у відпові-
дності з тенденціями та законами розвитку олімпійського спорту. За даними Ж. А. Білокопитової, Т. В. Не-
стерової, в якості системо утворюючих тенденцій у розвитку художньої гімнастики виступають наступні: 
рання спеціалізація, індивідуалізація вищої спортивної майстерності, постійне зростання спортивно-
технічних результатів, загострення конкуренції за високі спортивні титули, підвищення престижності вищих 
спортивних досягнень, підвищення мотивації щодо довготривалого перебування на заключних етапах ба-
гаторічної підготовки. 

Сучасний етап розвитку художньої гімнастики характеризується зростанням складності змагальних 
програм, підвищенням виконавчої майстерності у суворо обмежених параметрах часу, що обумовлене 
правилами змагань Міжнародної федерації гімнастики (FIG) (Т. С. Лисицька, Н. І. Царькова, 1981; 
Т. В. Нестерова, 1999; Ж. А. Білокопитова, 2002). Загострення спортивної конкуренції національних збірних 
команд світової художньої гімнастики змушує звернути особливу увагу на подальше підвищення ефектив-
ності спортивного тренування та пошук додаткових засобів, які сприяють більш ефективному оволодінню 
руховими вміннями і навичками юними спортсменками (Л. О. Карпенко, 2001; А. А. Корнішов, 2003; 
В. А. Леонова, 2003; І. В. Цепелевич, 2007). 
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На думку Н. І. Кузьміної (1989), М. П. Попова (2003), Н. О. Шевчук (2004), Л. В. Волкова (2005) на 
етапі попередньої базової підготовки, слід достатньо уваги приділяти різносторонній фізичній підготовці, 
використовуючи здатність дітей опановувати складні у технічному відношенні рухи. Необхідно значну час-
тину тренувального часу приділяти розвитку раціональної техніки з використанням комплексу спеціальних і 
підготовчих вправ у часі. 

Художня гімнастика належить до групи складно координаційних видів спорту і особливістю майстер-
ності в цьому виді спорту є оволодіння складною і тонкою координацією рухів, вміння передавати емоції за 
допомогою різних предметів. 

Тренувальний процес на етапі попередньої базової підготовки – важливий на шляху становлення 
майстерності спортсмена, і від того, наскільки ефективно він побудований, в більшості буде залежати реа-
лізація наміченої цілі. 

В складнокоординаційних видах спорту, в тому числі художній гімнастиці, основою тренувального 
процесу є технічна підготовка, якій приділяється значна частина уваги, однак в першу чергу вона залежить 
від рівня фізичної підготовленості спортсмена. Зокрема, в художній гімнастиці оволодіння технікою деяких 
вправ взагалі не можливе, якщо спортсмен не здатний виконувати рухи з великою амплітудою. У практиці 
спортивного тренування давно помічено, що однією з причин травматичних ушкоджень є недостатній рі-
вень розвитку фізичних якостей. В роботах В. П. Філіна (1987), Л. П. Матвєєва (1999), В. Н. Платонова 
(1997) доведено, що ефективність тренувального процесу в значній мірі залежить від раціонального вико-
ристання засобів і методів спортивного тренування, як в річному, так і в багаторічних циклах. 

Одночасно спостерігається недостатня кількість спеціальних досліджень, щодо розвитку фізичних 
якостей саме у дівчат-художниць на етапі попередньої базової підготовки, що й обумовлює актуальність 
теми нашого дослідження. 

Багаторічна підготовка гімнасток – це педагогічний процес, єдина система, із властивими їй особли-
востями. Тому дуже важливо забезпечити послідовність та взаємозв‟язок завдань, засобів і методів трену-
вального процесу на всіх його етапах.  

Лук’янов М. Г. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Кружило Г. Г. 

РОЗВИТОК ШВИДКІСНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЮНАКІВ 
13–14 РОКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ БАСКЕТБОЛОМ 

Одним з найважливіших специфічних завдань фізичної культури є гармонійний розвиток властивих 
кожній людині фізичних якостей і пов‟язаних з ними здібностей і на цій основі забезпечення плідної трудо-
вої діяльності і довголіття. 

Провідна роль у ряді фізичних або рухових здібностей людини належить швидкості рухів, останнім 
часом зважаючи на специфічність окремих її проявів частіше званою «швидкісними здібностями». Багать-
ма дослідниками наголошується, що в розвитку швидкісних здібностей є сенситивні періоди, в які приріст 
досліджуваної якості є найвищим, і, як вважається, педагогічну дію надає найбільший вплив. В той же час, 
єдності у визначенні термінів сенситивних періодів немає, що зв‟язане, очевидно, з різними темпами ста-
тевого дозрівання дітей в різних регіонах, їх індивідуальними особливостями. Також деякі автори застері-
гають від спрощеного розуміння сенситивних періодів і припинення розвитку фізичних здібностей в «несе-
нситивні» періоди, що може привести до їх зниження. 

Таким чином, практика трудової, побутової і спортивної діяльності людини вимагає прояву значного рівня 
різних форм швидкості, що є специфічними здібностями. Тим часом в практиці фізичного виховання в загально-
освітній школі вихованню різних форм прояву швидкості приділяється недостатньо уваги, що буває неможливо 
заповнити в пізнішому віці, теоретичні і методичні (у тому числі і нормативні) положення цього процесу є слабо 
розробленими. Сказане дозволяє вважати актуальним вирішення завдань ефективного виховання різних форм 
прояву швидкості учнів загальноосвітніх шкіл різного віку. При цьому, в середньому шкільному віці, поки не ви-
значений вид майбутньої професійної діяльності учнів, виховання швидкості повинне носити усесторонній хара-
ктер і бути напрямлено як на формування елементарних різновидів швидкості, так і на вдосконалення здатності 
реалізовувати високі швидкісні здібності в швидкості цілісних рухових дій. 

Середній шкільний вік характеризується інтенсивним зростанням і збільшенням розмірів тіла. Річний 
приріст довжини тіла досягає 4–7 см головним чином за рахунок подовження ніг. Маса тіла додається що-
річно на 3-6 кг. Найбільш інтенсивний темп зростання хлопчиків відбувається в 13–14 років, коли довжина 
тіла додається за рік на 7–9 см. А у дівчаток відбувається інтенсивне збільшення зростання в 11–12 років в 
середньому на 7 см. 

У підлітковому віці швидко ростуть довгі трубчасті кістки верхніх і нижніх кінцівок, прискорюється 
зростання у висоту хребців. Хребетний стовп підлітка дуже рухомий. Надмірні м‟язові навантаження, прис-
корюючи процес окостеніння, можуть уповільнювати зростання трубчастих кісток в довжину. 

У цьому віці швидкими темпами розвивається і м‟язова система. З 13 років наголошується різкий 
стрибок в збільшенні загальної маси м‟язів, головним чином за рахунок збільшення товщини м‟язових во-
локон. М‟язова маса особливо інтенсивно наростає у хлопчиків в 13–14 років, а у дівчаток – в 11–12 років. 
Спостерігаються істотні відмінності в термінах статевого визрівання дівчаток і хлопчиків. Звідси очевидно 
що у підлітковому віці набуває особливої актуальності проблема індивідуального навчання в умовах колек-
тивних форм виховання. 

Численними дослідженнями встановлено, що швидкість є комплексною руховою якістю, яка прояв-
ляється через швидкість рухових реакцій, швидкість виконання необтяжених поодиноких рухів, частоту 
(темп) необтяжених рухів, швидкий початок рухів. У фізичному вихованні та спорті важливішим є вихован-
ня здатності до прояву швидкості в цілісній руховій діяльності.  
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Лячко Г. С. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

наук. кер. – д.б.н., професор Христова Т. Є.  

ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІВЧАТ 
СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОЖИРІННЯМ 

За останні роки значно підвищилися темпи зростання числа людей з ожирінням: приріст за кожні 10 
років становить 10% від попередньої кількості. В Україні ситуація з зайвими кілограмами відображає світові 
тенденції; надлишкову масу тіла мають майже половина дітей шкільного віку [2].  

З метою нормалізації маси тіла у світовій практиці використовують різноманітні чинники: дієтологічні 
заходи, фізіотерапевтичні процедури, фізичні навантаження, масаж тощо. У більшості випадків вони не 
дають позитивного і довготривалого ефекту, оскільки, як правило, застосовуються одноразово або впро-
довж невеликого проміжку часу [1]. 

Враховуючи негативний вплив ожиріння на здоров‟я дітей, високий ризик виникнення чисельних за-
хворювань та ускладнень, необхідно виробити відповідний підхід до стійкого зниження маси тіла. Особливо 
це стосується молодих людей, зокрема дівчат старшого шкільного віку, у яких неправильно сформовані 
моделі поведінки (соматичної, психічної, харчової) в майбутньому можуть стати основою прогресування 
різноманітних патологічних станів.  

Режим дня старшокласниць характеризується високою інтенсивністю навчального процесу, перева-
жно сидячим способом життя, нераціональним харчуванням, наявністю шкідливих звичок, низьким рівнем 
фізичної активності. Очевидно, такий нездоровий спосіб життя сучасної учнівської молоді сприяє швидкому 
набиранню ваги під час навчання у школі. 

Важливим етапом комплексної реабілітації старшокласниць з ожирінням є корекція харчової поведі-
нки та фізичної активності. Для створення негативного енергетичного балансу в організмі добова калорій-
ність раціону зменшується на 500 ккал (повинна становити 1000–1200 ккал/добу).  

За сучасними уявленнями, до ключових компонентів стратегії боротьби з ожирінням належить інтегрова-
ний підхід до фізичного виховання. Без фізичних навантажень, що сприяють значним енергетичним втратам, 
неможливо досягти суттєвого і стабільного зниження маси тіла. Аеробні вправи – кращий тип фізичних вправ 
для початку програми зниження ваги в осіб з ожирінням через їх позитивний вплив на серцево-судинну систему 
та обсяг калорій, що спалюються. Аеробні навантаження поліпшують здатність організму окислювати жири, під-
вищують втрату жирової тканини. Найефективнішими для здійснення програми схуднення є фізичні вправи по-
мірної інтенсивності, які виконуються впродовж тривалого часу і досить часто. У заняттях доцільно також вводи-
ти вправи для розвитку гнучкості, координації рухів та з використанням зовнішнього опору, що сприяє збільшен-
ню сили, тонусу і витривалості м‟язів. Оптимальний діапазон інтенсивності навантаження повинен бути в серед-
ньому на рівні 55-69% від максимальної частоти серцевих скорочень. Займатися необхідно не менше, ніж три 
рази на тиждень із середньою тривалістю занять 30–40 хв.  

Таким чином, інтегрований підхід до фізичного виховання дівчат старшого шкільного віку з ожирін-
ням передбачає впровадження систематичних фізичних тренувань, що містять різноманітні види аеробних 
навантажень у поєднані з фізичними вправами на розвиток гнучкості, сили, координації. 
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наук. кер. – старший викладач Воскобійник Т. А.  

ЗНАЧЕННЯ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ 

Успішність навчання школяра за багатьма чинниками визначається рівнем стану здоров‟я. Розпочи-
наючи навчання у школі, 60% дітей мають проблеми зі станом здоров‟я. І лише четверта частина дітей 
розпочинають навчання здоровими. 28,7% молодших школярів – умовно здорові. Від першого класу до 
випускного кількість дітей з відхиленнями у здоров‟ї зростає у понад 5 разів. Половина всіх захворювань 
припадає на молодший шкільний вік, окрім того спостерігається найбільший відсоток функціональних від-
хилень. За результатами окремих дослідників у молодших класах високим є показник захворюваності ГРВІ 
і простудних захворювань (60–80%). 

Загалом здоров‟я людини на понад 50% залежить від умов і способу життя. На думку Н. М. Амосова, 
ефективність діяльності установ охорони здоров‟я, що спрямована на повернення здоров‟я або ж на запо-
бігання розвиткові окремих захворювань, складає 15%. За час навчання в школі список дітей із хронічними 
захворюваннями зростає у 1,5–2 рази. Гіподинамія негативно впливає на розвиток рухових властивостей 
(витривалості, сили, швидкості, спритності, гнучкості), засвоєння знань, знижує розумову працездатність, 
опірність організму до несприятливих чинників довкілля. У цьому випадку низьким є рівень функціональної 
підготовленості дітей, тривалішими – відбудовні процеси. 

Педагогічно правильно організоване фізичне виховання формує здорове підґрунтя для розвитку фі-
зичних якостей, формування рухових навичок і умінь під час шкільних занять фізичною культурою і в поза-
урочний час. 

У 1991 р., визнаючи пріоритетність інтересів дітей протягом їхнього розвитку і значення підростаю-
чого покоління для забезпечення добробуту країни, Україна приєдналася до підписання Конвенції прав 



335 

дітей, схваленої ООН у 1989 р. А також підписала Всесвітню декларацію про забезпечення виживання, 
захисту і розвитку дітей, прийняту в Нью-Йорку. 

Питання здоров‟я і фізичного розвитку дітей розглядалися на Міжнародній конференції з проблем 
народонаселення і розвитку, що відбулася в Каїрі. Фізична культура є основним засобом формування, змі-
цнення, удосконалення здоров‟я усього населення й особливо дітей. 

Рухова активність сприяє всебічному навчанню дітей здорової життєдіяльності. Однак рухова актив-
ність дітей початкової школи порівняно до дошкільного віку знижується на 50%, 60–65%. 

Соціально-економічні і політичні зміни в Україні протягом останніх років істотно вплинули на загаль-
ний стан фізичної культури і спорту в державі. За цей час прийнято Закон України «Про фізичну культуру i 
спорт», у якому вперше були визначені загальні правові, соціально-економічні й організаційні основи фізи-
чної культури і спорту.  

З огляду на це фізична культура є засобом специфічної спрямовуючої дії, що проводить біохімічне, 
фізіологічне, психологічне стимулювання розвитку потенціал0у здоров‟я. Здоров‟я людини – поняття бага-
токомпонентне, педагогічні аспекти здорового способу життя різноманітні, обсяг і ємність завдань вимагає 
спільної роботи всього педагогічного колективу, особливо шкільного лікаря і учителя фізичної культури. 

Таким чином, фізична культура розглядається як найважливіший, іноді вирішальний чинник у зміц-
ненні здоров‟я підростаючого покоління і подоланні несприятливих умов довкілля.  

Заняття фізичною культурою, спортом завжди розглядалися як найважливіша частина всебічного розвитку 
людини, як частина загальної культури. Фізична культура історично зумовлена і несе в собі соціально-політичну 
спрямованість суспільства, а також залежить від економічних умов. Фізичне виховання виникло в житті суспільства 
як історична потреба підготовки людини до умов існування й щонайперше до трудової діяльності. 

Малоок Д. В. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – к.б.н., доцент Марчик В. І.  

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ 

В Україні склалася тривожна ситуація, яка несе в собі велику загрозу національній безпеці, соціаль-
ній і демографічній сферам. Критичний рівень здоров‟я, фізичної підготовленості й фізичного розвитку ді-
тей та молоді є наслідком зниження їхньої рухової активності у режимі дня при зростаючому статичному і 
психоемоційному напруженні процесу навчання, впровадження інноваційних комп‟ютерних технологій у 
повсякденний побут, несприятливих екологічних умов навколишнього середовища. Така ситуація стано-
вить реальну загрозу генофонду нації, безпеці України та стала пріоритетною проблемою загальнодержа-
вного значення і вимагає адекватного вирішення. Національні інтереси потребують нагального вжиття 
ефективних заходів для розв‟язання соціально значущої проблеми запобігання захворюваності шляхом 
зміцнення здоров‟я дітей як найвищої соціальної цінності. 

Досягти цієї мети можна лише за умови здійснення освітнього процесу на принципах, що забезпе-
чують оздоровчу спрямованість, враховують рівень індивідуального розвитку учня. Отже, необхідність орі-
єнтації на кожну дитину актуалізує проблему індивідуального підходу в організації особистісно орієнтова-
ного фізичного виховання. Індивідуальний підхід базується на тому, що будь-який освітній вплив здійсню-
ється через призму індивідуальних особливостей кожної дитини. Диференційований підхід також базується 
на знанні індивідуальних особливостей. Отже, індивідуалізація і диференціація процесу фізичного вихо-
вання дітей  не мета, а засіб розвитку індивідуальності кожного школяра. Учні суттєво відрізняються за 
багатьма показниками: станом здоров‟я, рівнем фізичного розвитку, рівнем сформованості і функціонуван-
ня різних органів і систем організму тощо.  

Як вчитель фізичної культури для дослідження цієї мети реалізовую такі завдання: диференціація 
учнів за рівнем підготовленості в організації навчальної фізкультурно-оздоровчої роботи; удосконалення 
індивідуальних життєво важливих рухових навичок і вмінь учнів; підвищення ефективності занять фізичною 
культурою; зміцнення здоров‟я підростаючого покоління. 

Отже, диференційований підхід до дітей відповідно до індивідуальних особливостей – ефективний 
метод поліпшення навчального процесу на уроці фізичної культури у школі. Основне завдання диферен-
ційного навчання на уроці фізичної культури полягає в тому, щоб забезпечити максимально-продуктивну 
діяльність кожного учня, надати оптимальний руховий режим, повніше мобілізувати їх здібності. Самостій-
ність у роботі, зростання її ролі в системі особистісно орієнтованого навчання сприяє повнішому розкриттю 
потенційних можливостей учнів, забезпечує формування в них інтересу до вивчення предмета, активізує 
мислення, спонукає до глибокого знання програмного матеріалу, виробляє вміння активно набувати знання 
та навички. Оптимальний добір різних видів вправ для самостійної фізичної діяльності учнів, на мою думку, 
може бути одним з основних показників роботи 

Тому я й прагну того, щоб моя робота з дітьми дала реальну можливість знайти кожному для себе 
ту сферу діяльності, яка імпонує їм найбільше і в якій вони найповніше реалізуються.  

Отже, процес фізичного розвитку особистості учня організований мною таким чином, що індивідуа-
льний досвід школяра не витісняється, а навпаки, розширюється і наповняється шляхом постійного узго-
дження використання всього того, що накопичене учнем у його власній життєдіяльності. 

Манзюк К. О. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – Куліш О. О. 

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ – ОСНОВА РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Що таке фізичка реабілітація взагалі? Фізична реабілітація - це використання з лікувальною і профі-
лактичною метою фізичних вправ і природних чинників у комплексному процесі відновлення здоров‟я, фі-



336 

зичного стану і працездатності хворих та інвалідів. В основі реабілітації можуть лежати знання з специфіки 
різних видів спорту, найбільш важливих якостей необхідних для запобігання повторних травм і досягнення 
максимальних результатів. Так ви можете на стадії відновлення займатися на спеціальних імітаційних тре-
нажерах, що дозволяють моделювати фізичні навантаження різних видів спорту, відновлювати правильний 
стереотип руху в різних видах спорту. 

Як засоби реабілітації можна використовувати такі фізичні вправи: 
1. Вправа на розтягування м‟язів особливо корисні, при їх виконанні потік імпульсів від опорно-

рухового апарату направляється в нервові центри, що призводить до переважання в ЦНС збуджувального 
процесу. Це сприяє відновленню фізичної працездатності при сильному стомленні після великих фізичних 
навантажень. 

2. Силові і швидкісно-силові вправи використовуються для поліпшення кровообігу, посилення обміну 
речовин, відновлення втраченої сили і швидкості скорочення м‟язів, надають зміцнювальний вплив на сер-
цево-судинну і дихальну системи. 

3. Вправи на координацію русі використовуються для відновлення трудового і спортивного ритму і 
темпу, а також для створення оптимального настрою на професійну та фізкультурно-спортивну діяльність. 

4. Вправи на рівновагу сприяють поліпшенню функцій вестибулярного апарату, вихованню правиль-
ної постави, активізують і відновлюють трофічні (обмін речовин і живлення тканин) і вегетативні (регуляція 
внутрішніх органів) рефлекси. 

5. Коригуючі вправи використовуються для відновлення хребта, грудної клітки, стоп і інших частин 
тіла до нормального стану після різних деформацій. У цих рухах локального впливу, які виконуються з пев-
ного вихідного положення, поєднуються силова напруга з розтягуванням. Наприклад, виправлення сутуло-
сті можливо при виконанні кругових обертань в плечових суглобах, вправ на розтягування грудних м‟язів і 
зміцнення м‟язів спини. 

Щоб скласти максимально ефективну програму реабілітації, важливо дотримуватися таких правил: 

 Поступово збільшувати фізичне навантаження. Кількість вправ, їх інтенсивність, кількість підхо-
дів і складність повинні поступово наростати, як всередині кожного заняття, так і в ході всієї програми, ін-
акше результату не буде. 

 Систематичність. Процес реабілітації може тривати місяці і навіть роки, тому тільки систематич-
не застосування її засобів може дати стійкий, позитивний результат. 

 Циклічність. Важливо чергувати фізичне навантаження з відпочинком. 

 Черговість. Вправи повинні послідовно впливати на різні групи м‟язів. 

 Різноманітність. Важливо регулярно доповнювати комплекси вправ новими елементами. Не 
менш 10-15% вправ завжди повинні бути новими, інші 85-90% повторюються для закріплення результату. 

Спорт впливають на людину яка реабілітується. Фізичні вправи зміцнюють здоров‟я і вони є профі-
лактикою захворювань. Так само у людей заняття фізичними вправами можуть сприяти уповільненню ін-
волюційних процесів, попередження прогресування хронічних захворювань і ускладнень. Фізичні вправи в 
залежності від спрямованості, інтенсивності і тривалості можуть викликати тренує, оздоровчий, відновлю-
вальний або лікувальний ефект. 

Мартиненко М. Я. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н. Євстігнеєва І. В. 

РОЗИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ БОКСЕРІВ 12–14 РОКІВ 

Успіх підлітка в боксі у великій мірі залежався від правильного початкове навчання, 17% травм у бо-
ксі викликані недолікамі в методиці навчання i організації занять. Швидкісно-силова підготовка боксерiв 
займає ведуче місце, так як рівень розвитку швидкісно-силових якостей в більшості визначає досягнення 
високих результатів в класичних вправах або боксер повинен володіти не тільки великою силою, але і зді-
бності проявити її в короткий проміжок часу. Плануючи роботу груп початкової підготовки з боксу, тренер 
повинен враховувати фізіологічні зміни, які проходять в організмі 12-14-літнього підлітка.  

Аналіз даних літературних джерел і тренерського досвіду дозволяє відмітити, що оптимальний роз-
виток швидкісно-силових здібностей спортсменів-початкiвцiв, які спеціалізуються з боксу може бути забез-
печений за умов виявлення оптимальних параметрів швидкісно-силових якостей у боксерів на всіх етапах 
багаторічної спортивної підготовки та обґрунтування ефективної методики розвитку даних здібностей у 
конкретному тренувальному періоді. В боксі, на етапі початкової підготовки, найефективніше вдосконален-
ня швидкісно-силових якостей спортсменів здійснювати протягом базового тренувального мезоциклу. 

Рівень розвитку швидкісно-силових якостей у боксерів відображають наступні показники: стрибки у 
довжину з місця, стрибки у висоту з місця, штовхання набивного м‟яча масою 3 кг однією рукою, стрибки з 
відштовхуванням рук зі грифом 5 кг з максимальною швидкістю, біг на 30 м, згинання рук в упорі лежачи, 
згинання рук на перекладині та на брусах, піднімання тулуба із положення лежачи протягом 30 с, вис на 
перекладині, піднімання прямих ніг до перекладини, час нанесення 10 ударів двома руками (секунд) у «по-
вітря» і у боксерський мішок. 

Розроблено методику розвитку швидкісно-силових здібностей боксерів протягом експериментально-
го базового мезоциклу на етапі початкової підготовки. Основними методами є наступні: 1) сполученого 
впливу; 2) варіативного впливу; 3) короткочасних зусиль і повторний. 

Виявлено статистичні зрушення (р<0,05) у показниках рівня швидкісно-силової підготовленості бок-
серів на етапі початкової підготовки протягом експериментального базового тренувального мезоциклу, що 
дозволяє контролювати вдосконалення рухових якостей зі спрямованістю до максимальної реалізації 
спортивних можливостей. Встановлено приріст у досліджуваних показниках: стрибок у довжину з місця – 
5,93%, стрибок у висоту з місця – 18,92%, штовхання набивного м‟яча масою 3 кг однією рукою – 5,02%, 
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стрибки з відштовхуванням рук зі грифом 5 кг з максимальною швидкістю – 13,89%, біг на 30 м з високого 
старту – 1,72%, згинання рук в упорі лежачи – 15%, згинання рук на перекладині – 30% та на брусах – 
16,67%, піднімання тулуба із положення лежачи протягом 30 с – 17,86%, вис на перекладині – 7,88%, під-
німання прямих ніг до перекладини – 22,22%, час виконання 10 ударів двома руками (секунд) у «повітря» – 
3,41% і у боксерську подушку – 3,68%. 

Марусич І. С. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – к.б.н., доцент Марчик В. І.  

РОЛЬ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ПРОФІЛАКТИЦІ СТРЕСОВИХ СТАНІВ 

В процесі діяльності в найбільш складних і важких умовах у людини природно виникає стан психіч-
ної напруги, що мобілізує ресурси організму на виконання завдання. Дослідження механізмів впливу 
керування емоційним станом під час стресової ситуації допоможе людині не тільки покращити психічний 
стан, але й уникнути розладів у фізичному здоров‟ї.  

З давніх часів людству відомі закономірності впливу психологічних факторів, що перевищують адап-
таційні можливості, на виникнення соматичних захворювань, а також використання фізичних вправ у регу-
люванні емоційного стану. Фізичні вправи, являючись біологічним стимулятором реакцій, в першу чергу, 
здійснюють загальну неспецифічну дію на організм, що проявляється у покращенні динаміки основних не-
рвових процесів: збудження і гальмування, збільшенні їх рухомості, врівноваженості та сили.  

Фізичні вправи являються розрядкою, яка сприяє нормалізації зрушень, що виникають при негатив-
них емоціях. Систематичні заняття фізичними вправами створюють у центральній нервовій системі потуж-
ну домінанту, а правильно організовані заняття фізкультурою, зазвичай, супроводжуються позитивними 
емоціями, які утворюють позитивний фон для діяльності функціональних систем. 

Сеймчук О. та співавтори зазначають, що значні нервово-емоційні навантаження в період сесії, не-
достатність рухової активності та нераціональний режим праці і відпочинку негативно впливають на стан 
здоров‟я студентів, що потребує систематичного використання фізичних вправ та використання нових здо-
ров‟язберігаючих технологій у фізичному вихованні.  

Засоби, які дозволяють здійснювати коригувально-профілактичні заходи для подолання стресу за-
пропоновані Довгалюк Д. Серед них такі: формування здібності до більшої фізичної мобільності, особливо 
за рахунок мікрорухів, регульованого використовування поєднань фізичного навантаження і розслаблення; 
оволодіння технікою релаксації; оволодіння прийомами активного дихання, що сприяють підвищенню як 
розумової працездатності, так і опірності до стресу; володіння елементами аутотренінгу. 

В наукові роботі Слухенської Р. і співавторів зазначаються методи керування напруженням через 
роботу з тілом (метод «прогресивної м‟язової релаксації», аутогенне тренування, метод біологічного зво-
ротного зв‟язку), а у психотерапії згадується можливість вивільнення емоцій через фізичну активність (ті-
лесно-орієнтований та танцювально-руховий напрямки психотерапії). 

Ляшевич А. М. запропонував комплекс фізичних вправ, спрямованих на профілактику стресу, що ро-
зділений на три групи. Перша група, це вправи, що знижують збудливість центральної нервової системи 
при нервовому і емоційному напруженні і повертають її до оптимального тонусу: довільні м‟язові розслаб-
лення, заспокійливі дихальні гімнастики тощо. Друга група це вправи, що нормалізують мозковий і пери-
феричний кровообіг: гімнастика для голови і шиї, вправи з глибоким диханням, чергування напруг і розсла-
блень м‟язових груп. Третя група це вправи, що сприяють підвищенню збудливості нервової системи впра-
ви з динамічними навантаженнями: стрибки, біг, ходьба, інтенсивні нахили, присідання, ізометричні вправи 
з напругою окремих груп м‟язів та тонізуючі дихальні вправи з затримкою дихання на вдиху. 

Отже, в час інформаційних технологій та швидкого технологічного розвитку одним з найкращих 
шляхів профілактики стресових станів людини є формування в неї цінностей і норм у доцільності викорис-
тання засобів фізичної культури та спорту.  

Медведєв М. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.пед.н., професор Захаріна Є. А.  

КРИТЕРІЇ СПОРТИВНОГО ВІДБОРУ ДІТЕЙ У ФУТБОЛІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ 

Особливістю сучасного футболу є ефективний (а значить науково обґрунтований) пошук таланови-
тих дітей і молодих людей, яким «по плечу» великі, а найчастіше величезні тренувальні та змагальні нава-
нтаження, і найвищі темпи спортивного вдосконалення. При максимальній інтенсифікації фізичних наван-
тажень, боротьбі рівних суперників, граничних емоційних переживаннях, напруженою діяльності систем 
організму тільки кращі з кращих можуть досягти високих результатів в сучасному спорті вищих досягнень. 

Фахівці (Лапшин О. Б. 2014; Губа В. П. 2015; Лексаков А. В. 2015 та ін.), вбачають, що подальший 
прогрес футболу ймовірен, якщо неординарні природні можливості спортсменів будуть удосконалюватися 
за допомогою ефективних методів підготовки. Саме це мається на увазі, коли йдеться про підвищення 
спортивних досягнень за допомогою відбору спортивних талантів. 

Характеризуючи сучасний стан системи спортивного відбору більшість авторів (В. Н. Платонов, 
2005; Л. П. Сергієнко 2013; В. К. Бальсевіч 2009; В. П. Губа, 2008, 2012 та ін.), відзначають, що в даному 
питанні як і раніше переважають емпіричні дослідження, які орієнтовані, в основному, на оцінку кондицій-
них здібностей спортсменів, що, на їхню думку, дає можливість тільки констатувати і узагальнювати досяг-
нення практики, і не в змозі забезпечити процес обновлення теоретично-методологічної бази і створення 
сучасних науково обґрунтованих концепцій вдосконалення системи спортивного відбору. 

Природний відбір не дозволяє вирішити проблему підготовки кваліфікованого резерву, оскільки, згі-
дно зі статистичними даними Міністерства молоді та спорту України, відомо, що в ДЮСШ, СДЮШОР, УФК, 
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УОР, спеціалізованих футбольних класах відбувається значне «відсіювання» дітей. Близько 70% юних фу-
тболістів взагалі припиняють заняття футболом через невідповідності програмним вимогам, системи добо-
ру і процесу підготовки кваліфікованих спортсменів. 

Недостатньо адекватна система спортивного відбору юних футболістів обумовлена безліччю при-
чин, в тому числі і тим, що не існує обґрунтованої інформації про значущість конкретних факторів процесу 
становлення спортивної майстерності гравців на різних етапах багаторічної підготовки. До того ж, недоста-
тньо вивчені надійність та інформативність методів відбору дітей для навчання і вдосконалення у футбо-
льних секціях, групах, класах. Практично відсутні наукові дані про дозволені граничні тренувальні і змага-
льні навантаження для юних футболістів різного віку. 

Дослідники (Л. Семенов, 2005; В. Флерчук, 2008), виходять з того, що досягнення високих спортив-
них результатів багато в чому залежить від якості спортивного відбору. У зв‟язку з цим, одною з актуальних 
проблем у нашій країні є здійснення відбору обдарованих дітей для занять певним видом спорту та розро-
бка критеріїв, які дозволяють оцінити та дати прогноз потенційним можливостям молодих гравців. 

Футбол пред‟являє найвищі вимоги до комплексного прояву гравцями фізичних якостей (швидкість, 
витривалість, сила, спритність і гнучкість). Виходячи з цього однією з тенденцій сучасного футболу є пода-
льший пошук і відбір фізично обдарованих спортсменів, здатних під час гри вчиняти від 10 до 12 км різних 
рухових дій, підтримувати частоту серцевих скорочень в межах 140–200 уд./хв. Переносити великі наван-
таження і досить швидко відновлюватися. Футболісти «ростуть» на наших очах – середній зріст гравців 
провідних європейських і українських команд – 182 см і вище. Збільшується швидкість. 

Футбол в найближчому майбутньому стане ще більш динамічним за рахунок вдосконалення швид-
кості техніки пересувань, збільшення швидкості польоту м‟яча при здійсненні передач та зменшення часу 
на прийняття тактичного рішення 

Мельник О. М. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Глущенко Н. В. 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ОЗДОРОВЧОГО БІГУ  
В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ УЧНІВ 16–17 РОКІВ 

З великого розмаїття видів рухової активності ми зупинимось на оздоровчому бігу. При бігу набагато 
зростає кровообіг звідси і енергонабір із навколишнього середовища; дихання – видалення шлаків, глибока 
промивка всього тіла чистою кров‟ю, а інерційні зусилля досягають значно більших значень ніж при ходьбі. 
Якщо біг достатньо тривалий, то виникає дихальний ацидоз, – тому покращується біосинтез в клітинах. 
Багаторазово виникає оздоровчий ефект, який був давно, відзначений людьми, з стародавньої Еллади до 
нас прийшли чудові слова, викарбувані на камені: «Якщо хочеш бути сильним – бігай, хочеш бути краси-
вим – бігай, хочеш бути розумним – бігай». 

Біг повинен приносити радість, задоволення, інакше тренування втрачає сенс. Бігти потрібно легко, 
так як дозволяє стан фізичної підготовки. Це означає, що темп бігу повинен бути природнім, ненапруже-
ним. Потрібно підібрати для себе оптимальну швидкість, яка підходить тільки вам, і нікому більше. Наван-
таження не повинно викликати вираженої втоми, особливо на перших заняттях. Організм укріпляють не 
перевантаження, а розумні навантаження.  

Програма оздоровчого бігу базується на трьох складових, а саме засвоєння техніки бігу, методики 
навчання бігу та самоконтролю. Методика оздоровчого бігу складається з чотирьох етапів підвищення до-
зованого навантаження з поступовим переходом від ходьби до бігу. Тривалість освоєння програми – від  
6 міс до 1 рік. Цикл занять складається з трьох днів тренування на тиждень. Для дівчат запропоновані дис-
танції бігу скорочуються на 20–25%, а частота пульсу може бути на 2–5 ударів/хв. вищим, ніж у юнаків. Як-
що фізичне навантаження є адекватним рівню фізичної підготовленості, то частішання пульсу має відпові-
дати зазначеному в програмі. Через 15-20 хвилин пульс має відновлюватися не менш ніж на 75%. Пропо-
новану тривалість етапів з необхідно коректувати відповідно до стану здоров‟я і самопочуття  

Дозування бігу проводиться за такими показниками: тривалість (довжина дистанції); інтенсивність 
(швидкість пересування); тривалість інтервалів відпочинку; характер відпочинку (активний, пасивний); кіль-
кість повторень; координаційна складність. Фізична підготовка під час занять оздоровчим бігом базується 
на трьох спеціальних принципах: повторюваності; поступовості; індивідуалізації.  

На нашу думку, включення у процес фізичної культури у школі занять оздоровчим бігом є цілком ви-
правданим та може бути рекомендованим, як дієвий засіб розвитку та корекції фізичного стану учнівської 
молоді. 

Мішин Д. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., Євстігнеєва І. В. 

РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ КВАЛІФІКОВАНИХ БОКСЕРІВ  
НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛЬНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Невпинне зростання досягнень у сучасному спорті визначає необхідність постійного наукового по-
шуку, спрямованого на вдосконалення усіх компонентів тренувальної і змагальної діяльності спортсменів. 
Прогрес сучасного спорту пов‟язаний з удосконаленням методики підготовки висококваліфікованих спорт-
сменів та забезпеченням рівня їх підготовленості у відповідності з вимогами змагальної діяльності. Трива-
лість і структура довготривалої підготовки спортсменів залежить від багатьох факторів. Вони визначають 
загальну тривалість багаторічної підготовки, час для досягнення високих спортивних результатів, вікові 
зони, в яких ці результати показуються. 
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Згідно з загальною теорією підготовки спортсменів в олімпійському спорті довготривала спортивна 
підготовка поділяється на п‟ять етапів: 1) початкова підготовка, 2) попередня базова підготовка, 3) спеціа-
лізована базова підготовка, 3) максимальна реалізація індивідуальних можливостей, 5) збереження висо-
ких досягнень.  

Кожний етап багаторічної підготовки має достатньо строго окреслені мету, задачі і зміст. При побу-
дові багаторічної підготовки повинна забезпечуватися така організація тренувального процесу, яка дозво-
лила б помітно ускладнювати тренувальну програму від одного етапу підготовки до іншого. Лише в цьому 
випадку можна досягти росту фізичних здібностей і вдосконалення технічних дій спортсмена, підвищення 
функціональних можливостей організму. 

В. М. Заціорський наводить наступну класифікацію силових якостей: власне силові якості (статична 
сила) – умови прояву: статичний режим і повільні жимові рухи; швидкісно-силові якості: 

 динамічна сила – умови прояву – швидкі рухи 

 амортизаційна сила – умови прояву – поступливі рухи. 
Таким чином, недостатній рівень розвитку фізичних якостей (у першу чергу м‟язової сили) є причи-

ною багатьох технічних помилок - порушується раціональна струкура рухів, що негативно позначається на 
кінематичних та динамічних показниках спортивної техніки. Тому фахівці в теорії і практиці фізичної куль-
тури все частіше приходять до висновку, що не тільки загальний рівень фізичної підготовки, але й рівень 
розвитку окремих груп м‟язів, які знаходяться у визначених взаєминах зі структурою технічних дій, впливає 
на ефективність спортивної техніки. Враховуючи ці обставини, для засвоєння складної техніки боксу варто 
виділити «найбільш важливі» (специфічні) групи м‟язів, рівень розвитку яких обумовлює успішність навчан-
ня, і як наслідок спортивний результат. 

Отже, результати досліджень структури м‟язевих волокон боксерів, свідчать про те, що основний 
об‟єм роботи для досягнення розвитку максимальної і вибухової сили повинен виконуватися на етапі спор-
тивної спеціалізації. На етапі спортивного вдосконалення (МС МСМК) основна задача – підтримання висо-
кого рівня вибухової сили і підвищення силової витривалості з метою отримання можливості ефективної 
реалізації досягнутого рівеня швидкісно-силової підготовки на змаганнях. 

Мосійко Ю. А. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Большакова І. В.  

РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЇ УЧНІВ 12–13 РОКІВ ЗАСОБАМИ БАСКЕТБОЛУ 

Розвиток координації спрямований на підготовку дітей до ускладнення умов сучасного виробництва 
і високого темпу життя. Не дивлячись на велику кількість методик та засобів розвитку координаційних здіб-
ностей дітей та молоді актуальним залишається пошук нових шляхів, що здатні зацікавити та урізноманіт-
нити навчальний процес з фізичної культури у школі. Одним з таких підходів є використання засобів баске-
тболу, як популярного виду спорту серед сучасної молоді. В свою чергу ефективність використання засобів 
баскетболу з метою розвитку координації учнів є недостатньо вивченою та потребує ретельного розгляду 
та дослідження. 

Новизна дослідження полягає в тому, що визначені доцільні обсяги спеціальних вправ, що застосову-
ються в розвитку координаційних здібностей учнів. Реалізована спроба підбору ефективного комплексу вправ 
для розвитку координаційних здібностей і включення його в уроки фізичної культури учнів 12–13 років. 

Гра у баскетбол вчить тих, хто займається бути фізично розвиненими, уміти обмірковувати ігрову 
ситуацію й швидко приймати рішення, а також бути психологічно стійкою й сильною людиною. У сучасному 
житті процес занять фізичними вправами спрямований скоріше не на досягнення високих спортивних ре-
зультатів, а на підвищення їхнього оздоровчого впливу на широкі маси населення. Для рішення цієї глоба-
льної проблеми найбільш ефективними засобами є, насамперед, спортивні ігри.  

Варто зазначити, що сучасний баскетбол перебуває в стадії бурхливого творчого підйому, спрямо-
ваного на активізацію дій, як у нападі, так і у захисті. Баскетбол є одним із засобів фізичного розвитку й 
виховання молоді. Відповідно до комплексної програми фізичного виховання школярів баскетбол є одним 
із засобів фізичного виховання. Техніка гри в баскетбол різноманітна. При заняттях баскетболом усі фізич-
ні якості, а саме сила, витривалість, гнучкість, спритність і швидкість, розбудуються в тому ступені, у якому 
це потрібно для освоєння технікою гри й успішних виступів у змаганнях даного виду спорту. Важливо від-
значити, що саме розвиток основних фізичних якостей юних школярів сприяє успішному подальшому осво-
єнню техніки захисту й нападу, кидка й приймання м‟яча, тактичної підготовки. Та навпаки засоби баскет-
болу здатні якісно розвинуті усі рухові якості людини у тому числи й її координаційні здібності.  

При заняттях баскетболом усі фізичні якості, а саме сила, витривалість, гнучкість, спритність і швид-
кість, розбудуються в тому ступені, у якому це потрібно для освоєння технікою гри й успішних виступів у 
змаганнях даного виду спорту. Важливо відзначити, що саме розвиток основних фізичних якостей юних 
школярів сприяє успішному подальшому освоєнню техніки захисту й нападу, кидка й приймання м‟яча, так-
тичної підготовки. 

При підготовці баскетболістів середнього шкільного віку необхідно враховувати їхні анатомо-
фізіологічні особливості. Відповідно до цих критеріїв спортивний керівник розробляє методи й засобу роз-
витку фізичних якостей у юних школярів. Фізична підготовка в баскетболі складається із двох видів загаль-
ної й спеціальної фізичної підготовки. Загальна фізична підготовка –це процес різностороннього виховання 
фізичних здібностей і підвищення рівня загальної працездатності організму учня. Спеціальна фізична під-
готовка – це процес виховання фізичних здібностей і функціональних можливостей учнів, що відповідають 
специфіці баскетболу. 

Специфіка фізичної підготовки школярів полягає в тому, що спочатку необхідно створити базу, фун-
дамент для нарощування сили, а потім постійно її накопичувати. Для цього спочатку працюють над розвит-
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ком основних фізичних якостей людини. В свою чергу пошук інноваційних шляхів, котрі здатні мотивувати 
до занять спонукає перевірити ефективність баскетболу на якісний розвиток координаційних здібностей 
учнів середніх класів. 

Москальова Г. О. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
наук. кер. – к.пед.н. Проценко А. А.  

НОРМУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ  
З АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ З ЮНАКАМИ СТАРШИХ КЛАСІВ 

Для реалізації програми варіативного модуля «Гімнастика» в загальноосвітніх школах необхідна на-
явність спеціалізованої спортивної зали та її сучасне матеріально-технічне забезпечення. Заняття в групах 
атлетичної гімнастики необхідно проводити з урахуванням вікових особливостей вихованців.  

Вчитель фізичної культури повинен вміти правильно оцінювати навантаження, яке відчувають учні. 
Вчасно помітити ознаки перевтоми і своєчасно запобігти надмірному перенапруженню, так як, під впливом 
азарту, прагнучи не відстати від товаришів, хлопці часто виконують непосильні для себе вправи, змушують 
себе показувати хороші результати всупереч сильному стомленню, за рахунок мобілізації всіх сил, що не-
рідко може призвести до шкідливих наслідків. 

Нормування навантаження визначається ступенем зниження працездатності після тренувальних за-
нять (чим більше часу буде потрібно на відновлення працездатності, тим більший вплив на організм надає 
те чи інше навантаження). 

Необхідно також пам‟ятати, що кожну вправу, спрямовану на розвиток будь-якої рухової якості (си-
ли, швидкої сили, спритності, гнучкості, силової і загальної витривалості) залишає за собою слід різної три-
валості в вигляді зміни працездатності. 

Навантаження повинне визначатися на основі реакції організму, що виникає після тренувальних за-
нять або тривалості відновлення працездатності до даного навантаження, наприклад: 

 до малих навантажень можна віднести ті вправи, після яких відновлення працездатності до даної 
роботи настає в цей же день (силові вправи з малими вагами і в малому обсязі, вправи на розвиток гнучкості, 
координації, спортивні ігри навчального характеру, нетривалий спокійний біг, вивчення елементів техніки);  

 до середніх навантажень слід віднести ті вправи, після яких відновлення працездатності до даної 
роботи настає на наступний день (силові вправи в середньому обсязі, кросовий біг до 20 хв);  

 до великих навантажень слід віднести ті вправи, після яких відновлення працездатності настає 
не раніше другого дня (силові вправи великого обсягу і високої інтенсивності);  

 до граничних навантажень слід віднести ті вправи, після яких відновлення працездатності настає 
не раніше, ніж через 3–4 дні, участь в змаганнях (але при умові, що на наступний день такі навантаження 
не роблять негативного впливу на навчання в школі). Такі навантаження можуть бути не частіше ніж один 
раз на 3–4 тижні; 

 до надмірних навантажень відносяться такі навантаження, після яких на наступний день спосте-
рігається загальна млявість, сонливість, спостерігаються об‟єктивні зміни з боку серцево-судинної системи 
і органів дихання, що негативно позначається на навчанні в школі. Застосування таких навантажень недо-
цільно і шкідливо для здоров‟я.  

При проведенні занять з атлетичної гімнастики педагог повинен знати об‟єктивні і суб‟єктивні показ-
ники стомлюваності вихованців і вміти її визначати, керуючись існуючими критеріями. Для вирішення за-
вдання правильного дозування навантажень, а також підвищення якості тренувального процесу велике 
значення має добре організований контроль і облік. Він сприяє визначенню найбільш ефективної методики 
тренування і виявлення негативних і позитивних сторін її, що дозволить своєчасно внести необхідні попра-
вки в план занять. Контроль здійснюють керівник занять (педагогічний контроль), лікар (лікарський конт-
роль) і сам вихованець (самоконтроль). 

Мудрук А. О. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – к.б.н., доцент Марчик В. І. 

СУЧАСНИЙ СТАН ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

Фізична культура і спорт (ФКС)  одна з найбільш швидко змінних за останні десятиліття галузей со-
ціальної сфери в усьому світі. Дана галузь має свою специфіку, яка проявляється в двосторонню природу 
послуг ФКС: споживчому початку, з одного боку і виробничо-інвестиційному, з іншого. 

За даними вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як Булатова М. О., Дутчак М. В., Жолдак В. И., 

здоров‟я людини тільки на 10–15% залежить від діяльності закладів охорони здоров‟я. А на 50‟55%  від 
умов і способу життя людей, важливою складовою частиною якого є активний відпочинок і фізичне вдоско-
налення. 

За останні роки в зв‟язку з професіоналізацією і комерціалізацією спорту загострилася конкуренція 
на міжнародній арені, а наша країна продовжує втрачати провідні позиції в багатьох видах спорту. Науко-
вий аналіз результатів роботи спортивних шкіл, проведений фахівцями з дитячо-юнацького спорту показує, 
що сучасний розвиток спорту вищих досягнень в Україні цілком і повністю спирається на дитячо-юнацький 
спорт. Наразі, по території України розміщені дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ), спеціалізовані ди-
тячо-юнацькі школи олімпійського резерву (СДЮШОР) та школи спортивної майстерності (ШВСМ). Нині в 
Україні функціонує 1483 ДЮСШ (охоплено 551,2 тис. осіб), 189 СДЮШОР (охоплено 52,63тис. осіб) та 34 
ШВСМ (навчаються більше 4 тис. осіб).  
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Матеріали досліджень вказують про те, що хоча кількість ДЮСШ в Україні за досліджуваний період 

збільшилось на 59 одиниць, проте охоплено ними дітей на 86,6 тис. осіб менше. Для того щоб залишатися 
провідною спортивною державою, необхідно створити умови для успішної роботи дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл та якісної підготовки спортивного резерву.  

Однак, останнім часом в країні спостерігається позитивна динаміка за показниками стану сфери 
ФКС, за думкою Колиненко Е. А до таких тенденцій належать: 

 зростання мережі фізкультурно-спортивних споруд, а також зростання числа населення, що за-
ймаються фізичною культурою і спортом; 

 зростання середніх витрат на 1 учня в спортивній школі; 

 зростання коштів, виділених з державного бюджету на проведення всеукраїнських і забезпечен-

ня участі в міжнародних змаганнях спортсменів-інвалідів; 

 зростання чисельності кадрів ФКС, кількості присвоєних спортивних розрядів і звань; 

Змістовий аналіз фізичної культури свідчить про те, що вона, як кожен вид культури, має великі по-
тенційні можливості у формуванні всебічно розвинутої особистості. Однак у реальній фізкультурній прак-

тиці ці можливості використовуються далеко не повною мірою. При формуванні здорового способу життя 
особистості повинен здійснюватися її розвиток з урахуванням особистого ставлення до змісту занять, за-
своєння норм і способів діяльності. 

Отже, що в даний час в країні є всі передумови і можливості для подальшого розвитку фізичної ку-
льтури і спорту, в тому числі матеріально-технічні, правові, наукові, освітні, організаційно-управлінські. Ра-

зом з тим, в першу чергу, необхідно змінити саме ставлення людей  заняття фізичною культурою повинні 
стати потребою самої людини. Пріоритетним є дитячий спорт, і перш за все – система фізичного вихован-
ня в школі. Навички ведення активного рухового способу життя необхідно прищеплювати дітям, підліткам і 

молоді, використовуючи усі можливості системи фізичного виховання. 

Мухаєв О. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Кружило Г. Г.  

ВІДБІР БІЙЦІВ ДО ПІДРОЗДІЛУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ 

Актуальність теми дослідження полягає в тому що, успішність змагальної діяльності кожного бійця 
залежить від рівня його спеціальної витривалості. Професійна підготовка для розвитку спеціальної витри-
валості необхідна кожному співробітнику підрозділу спеціального призначення України. Особливо ця фізи-

чна якість потрібна бійцям спецпідрозділу. 
Вимоги відбору на курс спецпризначенців надзвичайно високі. 

Метою роботи було розроблення комплексів вправ для досягнення фізичного вдосконалення та під-
вищення спеціальної витривалості й результативності у період курсу виживання бійців спецпідрозділу. 

Дослідження проводилося на базі Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 

серед кандидатів, які мають досвід практичної служби в Збройних Силах, органах внутрішніх справ, Націо-
нальній поліції України та інших державних силових структурах. 

Дослідження проводилося з 17 жовтня 2018 р. по 08 червня 2019 р. У групу було відібрано 17 кан-

дидатів, що мають високий рівень теоретичної та фізичної підготовки, а також бойовий досвід. Досліджен-
ня проводилось у 3 етапи. 

На першому етапі дослідження вирішувалося завдання: провести аналіз тестування рівня спеціа-
льної витривалості та зробити самоаналіз над помилками тих, хто займається, під час тестування. 

Було проведено загальне анкетування кандидатів. Обробка і аналіз отриманих даних показали, що з 

17 кандидатів було допущено 5 кандидатів до другого етапу відбору. Потім кандидатів перевіряли на фізи-
чний рівень підготовки. Було проведено тести з фізичної підготовки:  

 Тест Купера. Біг – на довгу дистанцію (час – 12 хв., дистанція – не менше 2800 м). 10 хвилин пе-

рерва. 

 Комплекс вправ загально-фізичного характеру (час виконання 3.30 хвилин). 10 хвилин перерва. 

 Підтягування на перекладині ( час – необмежений, кількість разів – не менше 18). 

У подальшому кандидати їхали до м. Києва. Для підтвердження своїх фізичних даних перед комісі-
єю Київського Департаменту. Та повторно здавали тести, які було наведено вище. 

Проведене дослідження підтвердило, що не всі кандидати пройшли до наступного етапу у зв‟язку з 

недостатньою фізичною підготовкою, яка вимагалась від кандидатів у спецназ. 
На другому етапі дослідження була розроблена та впроваджена програма виживання в екстрема-

льних умовах. Кандидати їхали знову до м. Київ. Тепер вже для проходження п‟ятиденного курсу виживан-

ня. Тут вони здавали безліч дисциплін. 
На третьому етапі дослідження. Третій етап дослідження – червень 2019 р. – включав у себе об-

робку фактичного матеріалу результатів, порівняння з відповідними показниками початкового тестування 
спеціальної витривалості, проведення анкетування, проведення психологічних тестів. 

На підставі даних, отриманих під час дослідження, слід зазначити, що при застосуванні прове-

дених тестів з фізичної підготовки 16% кандидатів пройшли до другого етапу відбору, а наприкінці до-
слідження дійшли до фіналу тільки 2%. Таким чином слід зазначити, що діяльність спецпідрозділу На-
ціональної поліції України спрямована на вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких є настільки 

високим і складним, що може перевищити можливості сил оперативного реагування або оперативно-
розшукових підрозділів. 
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Непша Я. Ю. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

наук. кер. – старший викладач Суханова Г. П. 

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП 

Заняття з фізичного виховання зі студентами спеціальних медичних груп рекомендується проводити 
2–3 рази на тиждень з урахуванням загальної тривалості кожного заняття 45-65 хвилин. Кількість студентів, 
що займаються в групі варіює від 12 до 20 осіб, але оптимально рекомендовано кількістю студентів є 15. 

Крім безпосередньо практичних занять, зі студентами спеціальної медичної групи в обов‟язковому 
порядку проводяться бесіди і лекції про необхідність дотримання режиму та інших складових здорового 
способу життя, даються рекомендації по здійсненню самоконтролю здоров‟я і функціональних можливос-
тей. Також рекомендується видавати студентам спеціально розроблені комплекси фізичних вправ при різ-
них патологіях для самостійного виконання в домашніх умовах. Успішність оцінюється по відвідуваності 
занять, відношенню до них, якості виконання комплексів вправ домашніх завдань, вмінню здійснювати са-
моконтроль здоров‟я і функціональних можливостей. 

Особливості проведення занять зі спеціальною медичною групою наступні: 

 на заняттях одночасно присутні студенти з різними захворюваннями; 

 частина студентів мають по дві, а іноді і по три патології; 

 більшість з них на період навчання в школі були звільнені від занять фізичною культурою, в ре-
зультаті у таких студентів відсутні необхідні практичні навички з техніки виконання більшості вправ з арсе-
налу ЗФП; 

 групи зазвичай змішані, тобто дівчата і юнаки займаються разом; 

 емоційний компонент, довірчі відносини, акцент на хоч і невеликі успіхи студента дуже важливі 
для прогресування результатів, відповідно необхідний елемент індивідуального підходу до кожному з сту-
дентів; 

 рекомендується поступове ускладнення вправ, відмова від підвідних вправ, в результаті близько 
60–70% комплексу залишається незмінним, решту 30-40% вправ поступово замінюються на більш складні. 

Основні засоби фізичної культури, що використовуються на заняттях ‒ фізичні вправи, обмежено ‒ 
природні фактори (сонце, повітря). 

Найбільш часто у студентів спеціальної медичної групи зустрічаються захворювання наступних сис-
тем: опорно-рухового апарату (плоскостопість, сколіози); серцево-судинної системи (гіпертонічна хвороба, 
набуті вади серця, варикозна хвороба); шлунково-кишкового тракту (дискінезії жовчовивідних шляхів, гаст-
рит і виразка шлунка); зорового аналізатора (висока ступінь міопії); нирок і сечовивідних шляхів (пієлонеф-
рит, цистит); органів дихання (бронхіальна астма, хронічні бронхіти), рідше зустрічаються захворювання 
нервової системи, обміну речовин і шкіри. 

Основними завданнями фізичного виховання студентів, що займаються в спеціальних медичних 
групах, є: зміцнення здоров‟я; підвищення функціонального рівня органів і систем організму студентів, 
ослаблених хворобою; підвищення фізичної і розумової працездатності; навчання правилам ортопедично-
го режиму; навчання раціональному диханню; освоєння основних рухових навичок і умінь; вдосконалення 
координації рухів, рівноваги; навчання раціональному зоровому режиму; виховання інтересу і звички до 
самостійних занять фізичними вправами і впровадженням їх в режим дня. 

Загальними протипоказаннями до занять фізичною культурою є: гострий період захворювання; ви-
сока температура тіла; небезпека сильної кровотечі; загальний важкий стан студента, виражене больовим 
синдромом; частота серцевих скорочень на початок заняття більш 100 ударів за хвилину, загальне погане 
самопочуття. 

Носаньов А. Г. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Большакова І. В. 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТОК 

Досконале оволодіння раціональною технікою гри-основне завдання підготовки волейболістів. Від 
вирішення цієї задачі значно залежить вирішення інших задач. Оволодіння технікою залежить від вмілого 
застосування підвідних вправ. 

Технічна підготовка - це навчання техніки рухів і дій, що є засобом ведення спортивної боротьби, та 
методів удосконалення її. Рівень технічної підготовленості кожного гравця й команди в цілому повинен бу-
ти достатньо високим, щоб забезпечити ефективне застосування різноманітних засобів за будь-якої ігрової 
ситуації. Техніка гри у волейболі характеризується різноманітністю прийомів, що виконуються в умовах 
швидких переміщень по ігровому полю. Тому спортсменки мають уміти виконувати прийом і передачу 
м‟яча, дії у захисті та блокуванні, подачу м‟яча та нападаючі удари. При цьому окремі прийоми потрібно 
вміти використовувати у різних варіантах. 

Успішна змагальна діяльність у волейболі вимагає від гравців високого рівня універсальної підгото-
вленості (вміння добре виконувати подачу та приймати м‟яч, стабільно виконувати передачі та блокування 
в захисті).  

Волейбол – один із видів Олімпійських ігор. Волейбол вимагає від гравців вміння ефективно викону-
вати технічні прийоми в умовах, що швидко змінюються, ліміту простору і часу, протиборства з боку супер-
ників. Сучасні тенденції розвитку волейболу пред‟являють більш високі вимоги до технічної підготовленості 
юних волейболістів починаючи з етапу початкової підготовки, оскільки недостатній їх рівень негативно поз-
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начається як на оволодінні технічною майстерністю в майбутньому, так і на ефективності змагальної дія-
льності Отже, усе це ставить високі вимоги до технічної підготовленості юних волейболістів. 

В США волейбол ще довго залишався своєрідним атакуючим. Намагались зробити гру більш захоп-
люючою і наповнену несподіваністю , вирішили повністю «ізолювати» команди одна від одної. Замість сітки 
повісили полотно. Таким чином, поперек майданчика виникла суцільна стінка, і за всім ходом гри могли 
слідкувати лише суді і вболівальники. 

Створення міжнародної федерації означало визнання волейболу, як виду спорту. Зростало його мі-
жнародне значення. 

В історії розвитку волейболу, як виду спорту можна виділити декілька етапів. 
I етап – 1895–1920 рр. – становлення гри, правила стають єдині для всіх, неофіційне міжнародне 

визнання. 
II етап – 1921–1947 рр. – набуває чітко виражена, спортивна спрямованість, а саме, технічні при-

йоми, які пов‟язані з перебиванням м‟яча на сторону суперника, носять агресивний нападаючий характер, 
створюється єдина міжнародна організація – Міжнародна федерація волейболу. 

III етап – 1948-1963 рр. – волейбол широко розповсюджується. Регулярно проводяться чемпіонати 
континентів, світу. 

IV етап – 1964 р. по сьогодні – волейбол – Олімпійський вид спорту, вдосконалюється техніка і та-
ктика гри, суттєві зміни вносяться в правила гри. Волейболу притаманний комбінаційний стиль ведення 
гри. Нині Міжнародна федерація волейболу об‟єднує 216 національних федерацій усіх континентів. 

Загальновідомі успіхи українських волейболістів на міжнародній арені – це результат масовості во-
лейболу в нашій Державі і систематичності його розвитку. 

Отже, сучасний волейбол – це атлетична гра, для якої характерно висока рухома активність волей-
болістів. На протязі однієї зустрічі кожний гравець виконує багато стрибків для блокування і нападаючих 
ударів, кидків, падінь для прийому м‟ячів в захисті, багаторазові переміщення і зміною напрямку. 

Овчаров С. С., Соловйова М. І., Шульга Т. О. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

наук. кер. – к.фіз.вих. Карабанов Є. О.  

ЄДНІСТЬ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ ДИТИНИ  
В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 

Навчання є складовою частиною цілісного педагогічного процесу, спрямованого на форму-
вання всебічного і гармонійно розвиненої особи. У фізичному вихованні навчання рухам здійснюєть-
ся шляхом безпосереднього керівництва вчителем фізичної культури і самостійної діяльності дітей 
під його спостереженням. В ході навчання руховим діям відбувається розвиток пізнавальних, вольо-
вих і емоційних сил дитини та формування його практичних, рухових навичок. Навчання рухам на-
дають цілеспрямований вплив на внутрішній світ дитини, його відчуття, думки, погляди, що поступо-
во складаються, етичні якості; рухові дії, що виконуються дітьми, корисні для здоров‟я і загального 
фізичного розвитку.  

Зміст навчання складають фізичні вправи, зокрема рухливі ігри, підібрані відповідно до програми. В 
процесі виховання рухових дій, враховуючи психофізіологічні особливості розвитку дитини, спираючись на 
його можливості, вчитель послідовно ставить перед ним нові рухові програми. Конкретно це виражається у 
вимогах програми фізичного виховання, спрямованих на формування рухових навичок і фізичних якостей, 
рівень яких поступово підвищується. 

Засвоєння нового вимагає від дитини певних фізичних і психічних зусиль, подолання труднощів. У 
кожному окремому випадку нова програмна вимога є суперечливою по відношенню до реального рівня 
розвитку рухів, до вже досягнутих рухових умінь і навиків. Подолання цієї суперечності і складає рушійну 
силу розвитку. 

Навчання вимагає у дитини зібраності, уваги, конкретності уявлення, активності думки, розвитку 
пам‟яті: емоційною, якщо процес навчання викликає зацікавленість і пов‟язаний з цим емоційний відгук; 
образною – при сприйнятті наочного зразка рухів вихователя і виконання вправ дітьми; словесно-логічною 
– при осмисленні завдання і запам‟ятовуванні послідовність виконання всіх елементів вправи, змісту і дії в 
рухливих грі і самостійного їх виконання; рухово-моторною – у зв‟язку з практичним виконанням вправ са-
мими дітьми; довільною, без якої неможливе свідоме, самостійне виконання вправ. 

Навчання дітей тісно пов‟язане з етичним вихованням, формуванням моральних відчуттів і свідомо-
сті дитини, розвиток його морально-вольових якостей: доброзичливості і взаємодопомозі, цілеспрямовано-
сті, чесності. 

Таким чином, в процесі навчання руху у дітей розвиваються розумові здібності, етичні і естетичні ві-
дчуття, формується свідоме відношення до своєї діяльності і у зв‟язку з цим цілеспрямованість, організо-
ваність. Все це у взаємозв‟язку є здійсненням комплексного підходу до процесу навчання, який сприяє фо-
рмуванню всебічно розвиненої особи. 

На заняттях фізичними вправами діти отримують елементарні уявлення про будову власного тіла, 
функції і призначення внутрішніх органів і систем організму. Через систему спеціальних вправ та ігор діти 
знайомляться з ознаками здоров‟я (правильна постава, хода), вчаться захищатися від мікробів, уникати 
небезпечних місць, при необхідності надавати собі й іншим елементарну допомогу.  

Рухова діяльність активізує етичний розвиток особи дитини. Перш за все вона сприяє формуванню 
таких позитивних особових якостей, як співчуття, прагнення до надання допомоги, дружньої підтримки, 
відчуття справедливості, чесності, порядності.  

Таким чином, заняття фізичними вправами – важливий чинник формування всебічно розвиненої 
особистості школяра. 
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Омельченко Т. С. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Крюков Ю. М.  

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ МЕНТАЛЬНИМ ФІТНЕСОМ НА ПОКАЗНИКИ 
ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ 

Сучасний погляд на здоровий стиль життя викликав останніми роками інтерес до східних оздоров-
чих систем, а так само західних методів тренування, заснованого на нерозривному зв‟язку тіла і свідомості. 
В результаті інноваційного розвитку вказаних систем створився самостійний напрям, що отримав назву 
«Ментальний фітнес», «розумне тіло», або як його називають за кордоном «Body & Mind». 

До ментального фітнесу відносять в першу чергу, відносять систему йоги, китайську гімнастику, ушу 
і її різновиди, корейські і японські оздоровчі системи. Особливістю ментальних напрямів у фітнесі є викори-
стання візуалізації, а так само медитації і релаксації. 

До даного напряму відносяться і деякі західні оздоровчі системи, найбільшою популярністю в даний 
час користується система Пілатеса, інноваційні програми які представлені у форматі «Метворк» (вправи в 
партері) і «Пілатес Реформер» (із застосуванням спеціальних тренажерів). Досить сказати, що існує біль-
ше 500 різних вправ Пілатес і їх різновидів. І багато хто з цих вправ може виконуватися як на матах, так і з 
використанням спеціального інвентарю. 

Не дивлячись на свою складність, метод Пілатеса пропонує виняткову різноманітність в плані мож-
ливостей складання програм, призначених для широкого круга тих, що займаються, – починаючи від літніх 
людей і закінчуючи спортсменами високого класу. 

Не дивлячись на широке використання системи Пілатеса в області фітнесу, наукові досліджень по 
цій темі проведені украй мало. Проблема тут полягає в розробці програми, яка б підходила тим, що за-
ймаються для всіх рівнів і не залишала ні у кого з них відчуття розчарування і нудьги. Для вирішення цієї 
проблеми необхідний достатній рівень професійної майстерності і підготовка з боку інструкторів, а також 
розробка питань регламентації навантажень в заняттях по методиці Пілатес залежно від віку і рівня фізич-
ного стану жінок. В даний час на вивчення особливості прояву ефекту тренування при використанні вибір-
кових по спрямованості дій, що в цілому обумовлює актуальність проведення дослідження в даному на-
прямі. 

У жінок 36-55 років спектр інволюційних змін наростає; значно знижується здатність управляти тілом 
у просторі та часі. Певну трудність для цієї вікової групи представляють складно-координовані рухи при 
дефіциті часу. В той же час, у віці 30-50 років зберігається здібність до формування нових, простих по ру-
ховій структурі навиків. Інволюційні процеси, що протікають в нервово-м‟язовому апараті, негативно позна-
чаються на відносній силі основних м‟язових груп, що необхідно враховувати при побудові програми оздо-
ровчого тренування. Топографія сили різних м‟язових груп, що сформувалися до закінчення періоду стате-
вого дозрівання, зберігається в основному до 40-50 років. Показники відносної сили знижуються раніше, в 
30-40 років. Найбільш виражено це зниження при згинанні і розгинанні тулуба, згинанні стегна і приведенні 
плеча. Зменшення силових можливостей з віком відбувається в результаті зниження рівня фізичної актив-
ності і об‟єму м‟язової маси. 

Сучасний етап сфери рекреації і оздоровчої фізичної культури характеризується динамічним роз-
ширенням вживаних засобів, практичним матеріалом нових, нетрадиційних програм і технологій. Пілатес 
сьогодні один з найпопулярніших видів фітнеса. Метод вдосконалення тіла по Пілатесу – це унікальна сис-
тема вправ на витягування і зміцнення м‟язів, розроблена більше дев‟яноста років тому. Вона направлена 
на зміцнення і тонізацію м‟язів, поліпшення постави, гнучкості і відчуття рівноваги, на єднання тіла і розуму 
і створення стрункішої фігури. 

Онищенко В. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Добродуб Є. З.  

ПЕРВИННИЙ ВІДБІР У БОКСІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПУ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

У суспільстві склалася думка, що діти, зазвичай, приходять займатися в різні спортивні секції випад-
ково, і є багато різних факторів, які впливають на цей вибір: разом з товаришами, за бажанням батьків, 
учитель фізичної культури в школі порадив займатися яким-небудь видом спорту або тренер з найближчої 
дитячо-юнацької спортивної школи, дитина випадково потрапила на змагання і побачила спортивну діяль-
ність та модні спортивні напрямки сьогодення. Тому багато хто з дітей займається «не своїм» видом спор-
ту, витрачає роки і, не досягнувши високих результатів, йдуть зі спорту розчарованими. В той час, як в ін-
шому виді спорту вони, можливо, змогли б досягти кращих результатів. Тому багато спортивно обдарова-
них дітей так і не приходять в спорт взагалі, оскільки вони просто не спрямовані на це, не знають про свої 
здібності та можливості. 

Рівень результатів в сучасному спорті настільки високий, що для їх досягнення спортсмену необхід-
но володіти рідкісними морфо-функціональними даними, унікальним поєднанням комплексу фізичних і 
психічних здібностей, що знаходяться на найвищому рівні розвитку. Таке поєднання навіть при найбільш 
сприятливій побудові багаторічної підготовки і наявності усіх необхідних умов трапляється дуже рідко. То-
му однією з центральних в системі підготовки спортсменів вищої кваліфікації є проблема спортивного від-
бору та орієнтації підготовки спортсменів. 

Починається спортивний відбір в дитячому віці на початковому етапі спортивної підготовки на основі 
анкетування, тестування і обстеження під час тренувальних занять та учбово-тренувальних зборів, а також 
на основі вивчення змагальної діяльності в дитячо-юнацькому спортивному колективі. Велике розмаїття 
видів спорту у сучасний час розширює можливість юного спортсмена досягти майстерності в одному з ви-
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дів спортивної діяльності. Менш прийнятні ознаки в одному виді спортивної діяльності можуть виявитися 
сприятливими чинниками і забезпечити високу результативність в іншому виді спортивної діяльності. У 
зв‟язку з цим прогнозування спортивних здібностей можна здійснювати лише стосовно окремого виду спо-
рту, спираючись при цьому на дані загальних станів, характерних для системи відбору, а також на наукові 
засади і методики відбору дітей для створення спортивних груп. 

Аналізуючи доступні літературні джерела було виявлено, що багато авторів розглядають це питання 
впродовж тривалого часу. Питанню первинного відбору приділяють багато уваги не тільки у боксі, а й у 
спорті взагалі. Підготовка спортсменів на початковому етапі спортивної підготовки є дуже важливою скла-
довою ваших майбутніх досягнень. Також зазначимо, що при первинному відборі слід аналізувати не тільки 
рівень фізичної підготовки, а також слід враховувати і психічну підготовку дітей, особливо у такому виді 
спорту, як бокс. Ми можемо також стверджувати, що слід враховувати генетичні дані кожного спортсмена 
при первинному відборі на початковому етапі спортивної підготовки. 

Було виявлено три групи критеріїв первинного відбору на початковому етапі спортивної підготовки. Пер-

ший критерій – це анкетування та педагогічне спостереження. На нашу думку, воно є дуже важливим при пер-
винному відборі, оскільки деякі особливості дитини можна виявити тільки спостерігаючи за нею або дізнатись зі 
слів батьків. Другий критерій – це тестування психо-емоційного здоров‟я. У такому виді спорту, як бокс, де суть 
тренувального процесу полягає у тому, щоб два спортсмена змагалися один проти одного, дуже важливо ви-
явити ще на початковому етапі навчання дітей, які можуть контролювати свій страх перед поєдинком та намага-
тися бути переможцями, докладаючи для цього всі зусилля. Третій критерій – це тестування фізичного розвитку 
дитини та час, за який можна спостерігати за покращеннями у фізичному розвитку. 

Павлов В. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Глущенко Н. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТРІЛКІВ З ЛУКУ  
НА ЕТАПІ БАЗОВОЇ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Стрільба з луку – вид спорту, у якому проводиться стрільба з лука стрілами на точність або даль-
ність. Переможцем є спортсмен або команда, яка набере більше очків, згідно із правилами змагань. Техні-
чна підготовка – це процес оволодіння технікою стрільби з луку й придбання високого рівня спортивної 
майстерності, що забезпечує досягнення найвищих результатів у змагальних умовах. Стрільба з луку на-
лежить до технічно складних видів спорту. Основними завданнями технічної підготовки є: освоєння основ-
них елементів пострілу з луку; удосконалювання техніки стрільби.  

Результативність техніки забезпечується можливостями стрільців із луку до правильного відтворен-
ня ритмічної, динамічної структури, збереження стабільності кінематичних характеристик рухових дій під 
час виконання пострілу в цілому та в усіх його фазах. 

У методиці навчання стрільбі з лука однією з важливих ланок є робота над помилками в техніці ви-
конання пострілу. У стрільбі з лука, як і в інших видах спорту, зустрічаються всілякі помилки у виконанні 
того або іншого елемента. 

Помилки розділяються на: основні, що порушують основний механізм вправи; часткові, що порушу-
ють вимоги до якості виконання вправи при правильному виконанні основного механізму. 

У зв‟язку із цим нами пропонується схема послідовності аналізу і дій по виявленню й попередженню 
технічних помилок: констатація характеру розподілу влучень; виявлення « помилки-підстави»; визначення 
(аналіз) мікроструктури помилки; виявлення помилки по зовнішніх ознаках (візуальний контроль, технічні 
засоби, аналітичні обчислення). 

Варто зауважити, що впровадженню засобів експериментальної програми приділялась перша половина 
основної частини тренування тричі на тиждень. Також експериментальний процес з корекції технічної підготов-
леності досліджуваного контингенту проходив й під час їхньої теоретичної та психологічної підготовки. 

Ми можемо достовірно стверджувати, що експериментальна програм з корекції технічної підготов-
леності зі стрільби з лука є ефективною та має істотний вплив на процес виправлення технічних помилок 
та успішність змагальної діяльності лучників. 

Павлюк М. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Глущенко Н. В. 

ФОРМУВАННЯ ШВИДКІСНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ СПОРТСМЕНІВ  
15–17 РОКІВ У БІГУ НА ДИСТАНЦІЇ 800 М 

Витривалість є немов би зворотньою стороною втоми. Більш витривалим є той, хто за інших рівних 
умов менше втомлюється, або втома в нього наступає пізніше. 

Отже, фізична витривалість як рухова якість людини це її здатність долати втому у процесі рухової 
діяльності. 

Фізична витривалість має велике значення для життєдіяльності людини, бо дозволяє: тривалий час 
підтримувати високий рівень інтенсивності рухової діяльності; виконувати значний обсяг роботи; швидко 
відновлювати сили після навантажень. 

Багаторічне тренування це безперервний процес, де чітко взаємозалежні всі сторони підготовки бі-
гуна. Циклічність, систематично і хвилеподібно підвищуються тренувальні навантаження, їхня інтенсив-
ність – найважливіші риси учбово-тренувального процесу. 
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В основі підготовки спортсменів в бігу на 800 м лежить комплексний розвиток основних та спеціаль-
них фізичних якостей, високий рівень прояву функціональних та психічних можливостей тих, що займають-
ся, для формування у бігуна таких показників роботоздатності органів й функцій, для протистояння втом-
ленню в организмі при роботі. 

На протязі 10 місяців навчально-тренувальних занять спортсмени бігуни 15-17 років, що спеціалізу-
вались на дистанції 800 м, з тижневим навантаженням 8-10 годин розвивали швидкісну витривалість. З 
цією метою та згідно завданням дослідження серед юнаків 15-17 років у бігу на 800 м застосовували різно-
манітні методи тренування: безперервний; інтервальний; контрольний (змагальний). 

У річному тренувальному циклі етап попередньої базової підготовки був основним для бігунів на ди-
станції 800 м. Основными засобами досягнення мети кваліфікаційної роботи, з контингентом досліджува-
них, були: формування стійкого інтересу до бігу на 800 м; вибір ведучих мотивацій до тренувальної та зма-
гальної діяльності; перевірка ефективності засобів та методів тренування юнаків 15-17 років у бігу на 800 
м; вибір оптимальних форм різнобічної підготовки з врахуванням індивидуальних здібностей; розвиток 

швидкісної витривалості, функціональних та рухових можливостей, що характерні для бігу на 800 м для 
юнаків 15-17 років; організація змагальної діяльності 

Починаючи удосконалення швидкісної витривалості у у досліджуваних 15-17 років в бігу на 800 м, ми 
дотримувались загальних закономірностей у поєднанні з индивидуально побудованим тренуванням. Це 
раціональне сполучення в заняттях індивідуально підібраних фізичних навантажень й пауз відпочинку між 
повтореннями різної фізіологічної спрямованості, що й призвело до підвищення показників тренованості 
наших досліджуваних. 

Павук К. І. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.пед.н., професор Захаріна Є. А. 

РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ  
У ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ 13-14 РОКІВ 

Сучасний футбол характеризується швидкоплинністю ігрових дій, що вимагають від спортсмена ма-
ксимальних м‟язових зусиль в умовах дефіциту часу. Прояв м‟язової сили і швидкості в грі сприяють повній 
реалізації технічної та тактичної арсеналу гравця. Аналіз тенденцій розвитку світового футболу свідчить 
про підвищення інтенсивності ігрових дій, високому рівні фізичної підготовленості. 

У сучасній методичній і науковій літературі більш детально розроблена методика розвитку шви-
дкісно-силових якостей у дорослих футболістів. Крім того, більшість наявних результатів наукових 
досліджень і методичні рекомендації носять загальний характер, без урахування відмінностей юнаць-
кого і дорослого організмів. Однак, дослідження останніх років показують, що вміло застосовуються 
вправи в системі швидкісно-силової підготовки юних футболістів, значно знижують вірогідність отри-
мання травм і сприяють зростанню спортивних результатів в майбутньому. Тому рішення задачі по 
вихованню даних якостей в сенситивний період розвитку швидкісно-силових здібностей у юних футбо-
лістів набуває першочергового значення. 

На сьогоднішній день футбол є одним з найпопулярніших видів спорту в світі. У нього грають люди 

різного віку і різного рівня фізичної підготовленості. Однак цей спорт вимагає від осіб, що займаються ним 
професійно, високого рівня розвитку фізичних здібностей, серед яких важливе місце займають швидкісно-
силові здібності. 

Розвиток швидкісно-силових здібностей пов‟язано з необхідністю гравців виконувати руху з м‟ячем і 
без м‟яча в дуже короткі відрізки часу. 

Швидкісно-силові здібності підлітків, що визначають для становлення дитини як спортсмена, в тому 

числі і футболіста. Головна увага приділяється швидкості і силі, при цьому необхідний тандем цих двох 
якостей в оптимальних співвідношеннях. Крім того, ці дві властивості тісно взаємопов‟язані з руховою ак-

тивністю, безпосередньо впливають на неї визначають її основні характеристик. 
Швидкісно-силові здібності є своєрідним поєднанням силових і швидкісних можливостей. Під термі-

ном «швидкісно-силові якості» розуміється здатність людини до прояву зусиль максимальної потужності в 

найкоротший проміжок часу при збереженні оптимальної амплітуди руху. 
Фахівці з футболу визначають, що високий розвиток швидкісно-силових здібностей позитивно поз-

начається на всіх видах підготовки футболістів і в першу чергу на здатності спортсменів до концентрації 

зусиль в просторі і в часі, результативності рухової діяльності. Тому, можна зробити висновок, що основ-
ними спортивними якостями в грі в футбол є швидкісно-силові. Від рівня розвитку цих здібностей залежить 

успішність досягнень юних футболістів. У сучасній грі для виконання технічних прийомів: різних передач і 
прийому м‟яча, ударів, пред‟являються високі вимоги до розвитку швидкісно-силових можливостей м‟язів 
рук і плечей, м‟язів тулуба і ніг. 

Слід також зазначити, що ефективність прояви швидкісно-силових здібностей, на думку фахівців фі-
зичного виховання, залежить від рівня розвитку сили, а також від таких характеристик руху, як максималь-

на швидкість, здатність до швидкого початку, градієнт м‟язового напруги. 
В літературі приділяється велика увага питанню про розвиток здатності у юних футболістів проявля-

ти значні зусилля за обмежений проміжок часу. При цьому розглядається компонентний склад швидкісно-

силових якостей, що відображає такі специфічні «елементарні» здібності, як абсолютна сила м‟язів, абсо-
лютна швидкість рухів, стартова сила м‟язів, прискорює сила м‟язів. У своєму розвитку вони відносно неза-
лежні і в зв‟язку зі зміною зовнішніх умов реалізації робочого руху знаходяться в певних відносинах. 
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Палагічева О. Ю., Тахмазов В. І. 
Класичний приватний університет 

РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДЗЮДОЇСТІВ НА ПОЧАТКОВУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ 

Побудова тренування в спортивних єдиноборствах і його реалізація завжди привертали увагу фахі-
вців, що працюють в дитячо-юнацьких спортивних школах і в спорті вищих досягнень. В даний час у спор-
тивних єдиноборствах накопичений досить великий експериментальний матеріал і великий практичний 
досвід, який обумовлює можливість більш ґрунтовно і детально розробляти тренування в єдиноборствах. 

В останнє десятиліття змінюється методика тренування, вдосконалюється технічна та тактична 
майстерність борців, підвищується рівень розвитку фізичних і психічних якостей. Боротьба стає більш аг-
ресивною і темпової, що вимагає підвищення техніко-тактичної, психологічної та фізичної підготовленості 
спортсменів. Однією з основних якостей фізичного розвитку спортсменів є координаційна здібність. 

Єдиноборства відносяться до складно – координаційних видів спорту. Вивчення техніки ускладню-
ються тим, що партнер чинить опір, який значно ускладнює проведення технічних дій. Під час спортивного 
поєдинку атакуючі та захисні дії можуть бути використані в різних комбінаціях і послідовності, тому саме 
єдиноборство вимагає прояву координаційних здібностей.  

Координаційне тренування являє собою складний педагогічний процес, що забезпечується функці-
ями різних систем організму і розділів підготовки. Особливе значення має вибір спрямованості педагогіч-
них впливів і підбору засобів тренування. Питання засобів тренування при розвитку координаційних здіб-
ностей у спортивних видах єдиноборств вивчалися багатьма фахівцями. Однак спрямованість педагогічних 
впливів тренування при розвитку координаційних здібностей у дзюдоїстів, що займаються в дитячо-
юнацьких спортивних школах в групах початкової та навчальної підготовки, вивчена недостатньо. 

Координаційні здібності дзюдоїста багато в чому обумовлюються умінням об‟єктивно приймати і 
оперативно переробляти інформацію під час поєдинків. Ефективність управління своїми рухами тісно 
пов‟язане з рівнем вдосконалення спеціалізованих сприйнять. На практиці широко використовуються впра-
ви з фітболами, що ставлять підвищені вимоги до м‟язового відчуття за рахунок включення або обмеження 
зорового і слухового контролю за руховими діями. Рівновага як здатність до збереження стійкої пози може 
проявлятися як у статичних, так і в динамічних умовах за наявності опори чи без неї. 

Спритність і координацію рухів необхідно розвивати та вдосконалювати на кожному тренувальному 
занятті. Засобами для виховання цих важливих якостей можуть бути вправи для загального розвитку, які 
готують організм спортсмена до основного навантаження. Це насамперед імітаційні вправи, ігри – спорти-
вні за спрощеними правилами (ручний м‟яч, баскетбол, регбі, бій «півнів»), рухливі, з набивними м‟ячами, 
естафети тощо. Успішне виконання прийомів дзюдо потребує як розвитку координаційних здібностей, так і 
вдосконалення фізичних якостей борця. Так, наприклад, зачеплення залежить від сили й координації, 
швидкості й спритності, рішучості й настирливості спортсмена. Цей перелік ціннісних якостей спортсмена 
не випадковий. Застосування окремих прийомів вимагає цілеспрямованого розвитку певних якостей, над 
якими треба працювати на тренуваннях. 

Для вдосконалення вестибулярної стійкості дзюдоїстів групи початкової підготовки рекомендується 
застосовувати різні перекиди зі зміною положення рук і ніг. Також доцільно у тренувальному процесі новач-
ків більше уваги приділяти навчанню здатності до розслаблення м‟язів. Вправи на розслаблення застосо-
вувати після вправ з максимальними м‟язовими напруженнями і регулярно – в заключній частині навчаль-
но-тренувального заняття. Для виявлення ступеня ефективності координаційної підготовки дзюдоїстів, не-
обхідно регулярно проводити її оцінку за допомогою спеціальних контрольних вправ. 

Паніченко К. А. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
наук. кер. – к.фіз.вих. Рибачок Р. О.  

СИЛОВІ ВИДИ СПОРТУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

Поряд з різними формами спрямованого використання фізичних вправ все більш популярними се-
ред студентської молоді стають заняття силовими видами спорту: пауерліфтингом, гирьовим спортом, бо-
дібілдінгом, армреслінгом та ін. Їх об‟єднує те, що головним засобом для розвитку сили та інших фізичних 
якостей є обтяження. 

Силові види спорту ‒ одна із сторін фізичної підготовки людини, що визначає його потреба в розвит-
ку і вдосконаленні м‟язових форм і пропорцій тіла. До засобів розвитку силових здібностей відносяться 
шість груп вправ: 

 вправи з подоланням ваги власного тіла (ланки), виконуються без обтяжень і предметів; 

 вправи з партнером (в парах, в трійках);  

 вправи на гімнастичних снарядах (брусах, перекладині); 

 вправи з допоміжними засобами і пристосуваннями певної конструкції (амортизатори, експанде-
ри, гумові джгути, м‟ячі, палиці і т. ін.); 

 вправи з вільними обтяженнями (штанга, гантелі, гирі); 

 вправи, які виконуються на тренажерах і спеціальних пристроях. 
З усіх перерахованих вище засобів силової підготовки, на думку фахівців, найбільш ефективними є 

вправи, що виконуються з вільними обтяженнями. 
Наукою і практикою давно доведено, що вправи з обтяженнями здійснюють позитивний вплив на по-

ставу, дозволяють скорегувати дисгармонійний фізичний розвиток юнаків і дівчат, сприяють нормалізації 
маси тіла, підвищуючи рівень їх фізичної підготовленості. Поліпшується кровообіг головного мозку та внут-
рішніх органів, створюються сприятливі умови для роботи центральної нервової системи. Удосконалюєть-
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ся серцево-судинна система, збільшуються розміри серцевого м‟яза, рідше стає пульс, збільшується єм-
ність легенів, поліпшується діяльність шлунково-кишкового тракту. Особливий вплив надають заняття си-
ловими вправами на укріплення опорно-рухового апарату. Аналіз досліджень свідчить про велику користь 
занять вправами з обтяженнями. Результати досліджень вказують, що силові види спорту: 

 збільшують м‟язову силу і силову витривалість; 

 є ефективним засобом формування статури; 

 збільшують міцність кісток і зв‟язок, товщину хрящів і число капілярів в м‟язах; 
 зміцнюють серце, інтенсифікують рівень метаболізм і нормалізують тиск крові; 

 збільшують рівень гемоглобіну в крові; 

 допомагають контролювати вагу і знижувати відсоток жиру; 

 збільшують гнучкість і рухливість суглобів; 
 підвищують такі фізичні якості, як потужність сили і швидкість; 

 покращують здоров‟я і фізичну підготовленість; 

 підвищують результативність в спорті; 

 знімають стрес і напруження в повсякденному житті; 
 підвищують самооцінку, знижують агресивність і схильність до асоціальної поведінки; 

 прищеплюють дисциплінованість, збільшують мотивацію до занять фізичною культурою і спортом; 

 покращують якість і тривалість життя. 
Таким чином, силові види спорту є популярними видами фізичної активності і вирішують завдання 

формування гармонійної будови тіла, розвитку сили, зміцнення здоров‟я, залучення студентської молоді до 
здорового способу життя. Використання силових видів спорту дозволяють забезпечувати різнобічність 
впливу на організм студентів і формувати особистість студентів 

Плієв А. Р. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – старший викладач Воскобойник Т. А.  

РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ ТА СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ  
ЗАСОБАМИ КРУГОВОГО ТРЕНУВАННЯ В ДЗЮДО 

Практика розвитку боротьбі дзюдо постійно вимагає конкретних науково обґрунтованих рекоменда-
цій, спрямованих на підвищення ефективності навчально-тренувального процесу та змагальної діяльності 
спортсменів. 

Актуальність даної проблеми є в тому, що розробка та впровадження нових технологій підвищення 
ефективності тренувального процесу є необхідною умовою для досягнення успіхів у сучасному спорті. 

Розвиток та вдосконалення провідних якостей дзюдоїстів може бути забезпечено спеціальним під-
бором тренувальних засобів і методів, а також шляхом суворої регламентації параметрів фізичного наван-
таження. Ретельно підібрані та науково обґрунтовані плани підготовки дозволять підвищити ефективність 
тренувального процесу, а також уникнути зайвих витрат часу, сил і матеріальних засобів, низької якості 
навчально-тренувальної роботи , стихійності в діях тренера і спортсменів. 

Удосконалення процесу підготовки кваліфікованих спортсменів неминуче пов‟язане з пошуком оп-
тимальних шляхів підвищення фізичної працездатності. Вона є фундаментом для розвитку рухових якос-
тей, становленню техніко-тактичної майстерності та інших сторін підготовки, що сприяють реалізації інди-
відуальних здібностей і потенційних рухових можливостей спортсмена. 

Результати дослідження розширюють теоретичні знання в основі пріоритетних шляхів використання 
кругового тренування в навчально-тренувальних заняттях з спортсменами 17–18 років, які займаються 
дзюдо. Вкладом в практику є розробка комплексів спеціальних вправ кругового тренування для розвитку 
спеціальних рухливих якостей – витривалості. 

Методичною основою «кругового тренування» є багаторазове виконання певних рухів, в умовах то-
чного дозування навантаження і точно встановленого порядку його зміни і чергування з відпочинком. Тому 
кругове тренування являє собою організаційно-методичну форму занять фізичними вправами, які направ-
лені, в основному, на комплексний розвиток рухових якостей. 

Сучасні правила спортивної боротьби, відносно короткий період часу ведення поєдинку, необхід-
ність забезпечення результативності технічних дій при високому темпі ведення сутички та протидію супер-
ника – ці та інші фактори визначають формування специфічної структури підготовленості спортсменів. 

Зміни правил змагань, що торкнулися, перш за все активності ведення поєдинку, змінили модель 
змагальної діяльності в дзюдо і вплинули на структуру фізичної підготовленості. Змагальна діяльність у 
сучасному дзюдо придбала повторно інтервальний алгоритм, закріплений у змінах правил змагань, стиму-
люючих до підвищення видовищності та інтенсифікацію поєдинку. 

В силу специфіки міжнародного календаря змагань, річний цикл дзюдоїстів ділиться на два макро-
цикли, усередині яких як би в стислому вигляді повторюються великі етапи. Тривалість макроциклів скла-
дає 5-6 місяців, кожен з яких закінчується участю в чемпіонаті Європи, світу або міжнародним турніром 
серії «Гран-прі» і «Grand Slam». 

Ю.В. Верхошанським була запропонована блокова система тренування спортсменів. Це нетради-
ційна форма організації тренувального процесу в річному циклі, що включає три блоки і призначена ви-
ключно для спортсменів високого класу, як в любительському, так і в професійному спорті. 

Дана форма виходить з відомих загальних закономірностей довготривалої адаптації організму до 
напруженої м‟язової діяльності. Принципова модель блокової системи протягом року повторюється двічі і 
передбачає підготовку до основних змагань. 

Аналіз результатів досліджень показав, що дана форма організації тренувального процесу широко 
використовується вітчизняними тренерами в річному циклі підготовки спортсменів. 
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Плієва Л. Б. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Віндюк О. В. 

ВПЛИВ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ  
ДЗЮДОЇСТІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Повсюдне поширення вітчизняної школи боротьби, а також збільшені можливості науки й техніки, 
що дозволяють основним конкурентам детально вивчати особливості техніко-тактичної майстерності про-
відних борців, зумовили необхідність постійного пошуку й ретельного вивчення, аналізу й узагальнення 
всього того величезного досвіду, який накопичений як у нас у країні, так і за кордоном із проблем розробки 
й наукового обґрунтування змісту та методики формування й вдосконалення технічної майстерності борців 
на різних етапах багаторічного тренування. 

Основні положення багаторічного тренування борців, її етапи й зміст частково відображені в робо-
тах А. Н. Ленца, А. А. Новікова й А. І. Колесова, Р. Петрова, Г. С. Туманяна, Р. А. Пілояна, Я. К. Кобльова, 
В. М. Ігуменова, А. В. Шахмурадова та ін. При значному числі досліджень і методичних робіт по техніці і 
тактиці боротьби необхідно відзначити, що однією з проблем теорії та практики спортивної боротьби зали-
шається відсутність розробленої методики навчання техніці на початкових етапах підготовки і питання вдо-
сконалення змісту та послідовності вивчення базової техніки боротьби. Ця проблема має велику актуаль-
ність, яка пояснюється постійним гострим суперництвом борців на міжнародних змаганнях, розширенням 
арсеналу технічних і тактичних дій, наявністю великої кількості шкіл з різною спрямованістю в технічній і 
тактичній підготовці спортсменів і частою зміною правил змагань. 

Досягнення високих результатів у боротьбі неможливе без вдосконалення системи початкового на-
вчання, де важливо закласти основи правильного виконання техніко-тактичних дій. На жаль, у теорії боро-
тьби цьому питанню приділено мало уваги, переважна більшість досліджень проведена із спортсменами 
високої кваліфікації. Методика початкового навчання в недостатній мірі враховує вікові особливості юних 
борців, багато в чому повторює методику навчання, яку використовують дорослі. 

До цього часу мало дослідженими залишаються питання: яким прийомам, захистам та контрприйо-
мам необхідно навчатися протягом; у якій послідовності, скільком прийомам, скільки разів слід повторюва-
ти прийом, що вивчається, в одному занятті; скільки разів виконувати його до засвоєння оптимальної стру-
ктури й вживання не лише в учбово-тренувальних боях, але й в умовах змагань. 

Боротьба дзюдо відноситься до видів спорту з надзвичайно складною та різноманітною технікою ру-
хів. Складовими техніки боротьби є основні прийоми та стойки, їх модифікації, складні техніко-тактичні дії 
(комбінації й контрприйоми), елементарні дії (пересування, захвати, виведення з рівноваги, страхування 
партнера й самострахування). 

Завдання, що витікають з особливостей діяльності змагання дзюдоїстів, ускладнюються ще й тим, що най-
більше відставання українських борців від провідних дзюдоїстів світу знаходиться саме в технічній підготовці. 

Передбачається, що необхідно приділити більше уваги технічній підготовці на початковому етапі 
тренувального процесу. Значущість доцільної побудови процесу технічної підготовки юних борців загост-
рюється тим, що недоліки в цьому компоненті не дуже помітні в юному віці. Це відбувається тому, що цей 
недолік компенсується за рахунок високого рівня фізичної підготовки. Проте недоліки в юнацькому віці та 
помилки в техніці виявляються навіть у спортсменів високого класу. Причому недоліки, припущені на ран-
ніх етапах надолужити важко, а інколи неможливо. Адже, з одного боку, неправильно сформована навичка 
заважає створенню нової, правильної (негативне перенесення навичок); з іншого боку, час, зручний для 
формування спритності (сенситивний період), який є основою техніки, втрачено. Таке положення накладає 
велику відповідальність на технічну підготовку юного спортсмена. 

Позняков I. I. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Добродуб Є. З. 

ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В умовах життя нашої країни, проблеми взаємодії родини і школи є особливо актуальними. Батьки і 
педагоги – дві найпотужніші сили в процесі становлення особистості кожної дитини, роль яких неможливо 
перебільшити. Все більшого значення набуває взаємодія, заснована, перш за все, на взаєморозумінні, 
взаємодоповненні, співтворчості школи і сім‟ї у вихованні та освіті підростаючого покоління. 

Фізичне виховання в системі «сім‟я-школа» повинно бути спрямованим на педагогічний упорядкова-
ний процес активного використання чинників фізичної культури у спільній діяльності всіх суб‟єктів освітньо-
виховного процесу в напрямку їх гармонійного фізичного розвитку. Саме родина повинна формувати у ди-
тини звички до регулярних, обов‟язкових занять з фізичної культури і здорового способу життя, а школа 
лише повинна продовжувати формувати ці звички. Тому одним з дієвих засобів зміцнення взаємин між 
сім‟єю та школою слід розглядати спільну фізкультурну діяльність в умовах сім‟ї та школи. Крім цього, фіз-
культурні заняття – це один з видів спільної діяльності, основним елементом якої є взаємопізнання і вплив 
один на одного. 

У науково-педагогічній літературі представлено розгляд питань щодо взаємодії сім‟ї та школи в осві-
тньому процесі, проте вирішення даної проблеми в процесі фізичного виховання практично не розгляда-
ється. Фізичне виховання представлено у школі лише на уроках з фізичної культури, а всі позакласні фор-
ми фізичного виховання у школі є платними для дітей шкільного віку. Тому, на нашу думку, слід впрова-
джувати нові форми фізичної культури в школі, де і батьки і школа будуть співпрацювати разом. 

Анкетування школярів визначило, що найуживанішими формами самостійних занять з фізичного ви-
ховання в сім‟ї є виконання дітьми домашніх завдань, прогулянки на свіжому повітрі та виконання ранкової 
гімнастики (навіть такі незначні вправи гартують здоров‟я дитини). 
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При цьому за результатами анкетування було виявлено, що оцінка їх використання з боку дітей і ба-
тьків не зовсім збігаються. Так 66% дітей відповіли, що виконують домашні завдання з фізичної культури, і 
тільки 59% батьків підтвердили це. Так само 39% дітей вважають, що регулярно виконують ранкову гімнас-
тику, і тільки 25% батьків погоджуються з цим. Повністю думка дітей і батьків збігається лише в оцінці про-
гулянок на свіжому повітрі. 

На основі анкетування дітей можна зробити наступні висновки: 93%, дітей з бажанням відвідують 
уроки з фізичного виховання в школі, а 71% дітей, подобається займатися спортом. Подобається спільна 
спортивна діяльність з батьками 86% дітей, проте спільно з дітьми займаються фізичною культурою і спор-
том лише 35% батьків. 

В якості основної причини недостатньої участі в фізичному вихованні своїх дітей 84% батьків визна-
чили недолік знань в галузі фізичного виховання. Вирішенню даної проблеми має сприяти цілеспрямована 
взаємодія сім‟ї та школи в процесі фізичного виховання. Лише за активної участі батьків може існувати в 
галузі фізичного виховання співпраця «сім‟я – школа». 

За результатами відповідей анкетування було виявлено, що займаються фізичною культурою і спо-
ртом 71% дітей і лише 48% батьків. При цьому батьки віддають перевагу волейболу (59%) і легкій атлетиці 
(36%), а діти – рухливим іграм, пов‟язаним з бігом (32%) і киданням м‟яча (55%). 

Також було виявлено, що 93% дітей подобаються уроки з фізичного виховання. Позитивній мотива-
ції до занять з фізичною культури сприяють використання рухливих ігор на уроках (83% дітей) і активних 
пересувань (18%). Негативно на бажанні відвідувати уроки з фізичної культури позначилась необхідність 
виконання зарядки (54%), негативна оцінка вчителя (23%) і тривалі пояснення вчителя (23%). 

Понятенко В. Б. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Крюков Ю. М. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ БОРЦІВ  
14–16 РОКІВ ВІЛЬНОЇ ТА КЛАСИЧНОЇ БОРОТЬБИ 

Спортивна боротьба на сучасному етапі її розвитку відрізняється високими вимогами до різних сто-
рін підготовки спортсменів. Багато фахівців вважають, що фізична, психологічна і теоретична підготовка 
борців виявляється в їх технічних діях, від міри досконалості яких залежить, зрештою, успіх виступу спорт-
сменів на змаганнях. 

Актуальні питання – що розвивати (завдання) і як розвивати (рішення), ніколи не отримають одноз-
начних відповідей. Це обумовлено розвитком науки і тренерською майстерністю, а можливо і інтуїцією. 

Як і в більшості інших видів спорту, зростання спортивних результатів в боротьбі залежить від рівня 
розвитку фізичних якостей, технічної, тактичної і психологічної підготовки, а також від освіти і інтелекту. 
Вирішити приватні завдання можна за допомогою великої різноманітності методів підготовки, які реалізу-
ються ще більшою різноманітністю тренувальних засобів. 

Розвиток людини пов‟язаний з безперервною зміною морфологічної структури і функцій організму. 
Молоді борці відрізняються від дорослих не лише зовнішніми ознаками статури, але і своєрідністю своєї 
функціональної психічної діяльності. Нерівномірний розвиток організму обмежує в деякій мірі його силу і 
витривалість при великих фізичних навантаженнях і вимагає специфічної методики і послідовності при ро-
звитку різних якостей і формуванні складних рухових навиків. 

Спеціалізована підготовка борців здійснюється в групах від 14–16 років (у так званій середньовіковій 
групі), причому вимоги до всебічної підготовки і тут надзвичайно актуальні. 

Методика навчання і тренування, система спортивних змагань і спортивного відбору дітей і юнаків 
потребують глибшої розробки. Кожне нове вирішення цих проблем внесе свій внесок до майбутніх успіхів 
спортивної боротьби. 

Метою даної роботи є порівняльний аналіз розвитку силових якостей борців 14–16 років вільної і 
класичної боротьби. Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що недостатньо досліджено особли-
вості розвитку силових якостей борців різних стилів. 

В процесі експерименту виявлено достовірно вищі показники силових якостей верхнього плечового 
поясу борців класичного стилю ніж у борців вільного стилю. Це пояснюється особливостями змісту змага-
льної діяльності. 

Результати дослідження підтверджують значний вплив занять боротьбою на рівень розвитку сило-
вих якостей. Показники школярів достовірно нижчі за всіма тестами. 

Пропоновану експериментальну шкалу оцінки рівня силової підготовленості і підібрані до неї тести 
можна рекомендувати тренерам і педагогам, для тестування борців, з високою вірогідністю, без спеціаль-
них приладів. 

Одержані в процесі дослідження результати можуть бути запропоновані тренерам з боротьби. Екс-
периментальні дані будуть сприяти інтенсифікації тренувального процесу борців на етапі базової спеціалі-
зованої підготовки.  

Похвальський Д. Є. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Віндюк О. В.  

ПРОГРАМУВАННЯ ЗАНЯТЬ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТОК  
9–11 РОКІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

Баскетбол, на думку багатьох фахівців, наближений до того виду діяльності, у якому людина може 
реалізувати свої особисті якості найбільш повно. Безперечно, у зв‟язку з цим ця гра входить в число най-
популярніших видів спорту у світі. Така популярність пов‟язана з багатьма її чеснотами: можливістю забити 
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велику кількість м‟ячів в кільце суперника, високим рівнем фізичних зусиль спортсменів, широкими вікови-
ми межами, швидкістю зміни ігрових ситуацій (захист - напад). Наслідком цього є високий рівень емоційних 
та інтелектуальних проявів при вирішенні виникаючих завдань у присутності тисячі друзів та недругів в 
особі вболівальників і глядачів. 

У зв‟язку із зростаючою спортивної конкуренцією в баскетболі, фахівцями переглядається роль від-
бору на початковому етапі спортивної підготовки, що значимо для досягнення спортивного успіху. Це з 
особливою гостротою підкреслює необхідність проведення наукового дослідження для обґрунтування пи-
тань комплексності щодо цілеспрямованого виявлення особистісних якостей, важливих для професійного 
становлення баскетболістів. 

В даний час більшість досліджень в галузі баскетболу спрямовано на вирішення проблем підготовки 
команд майстрів спорту та ін. Дослідження на етапі початкової підготовки стосуються питань спортивного 
відбору, які, в свою чергу, пов‟язані з особистісними особливостями юного спортсмена.  

Відомо, що координаційні здібності (КЗ) важливі для технічної підготовки в усіх видах спорту. Однак 
у навчально-тренувальному процесі в баскетболі більшість тренерів не надають певної уваги розвитку цих 
здібностей. У зв‟язку з цим стало необхідним розробити програму для підвищення показників координацій-
них здібностей юних баскетболісток. 

Автори спеціальної методичної літератури з баскетболу сходяться на думці, що важливою особливі-
стю гри баскетбол є те, що зміна прийомів і дій відбувається залежно від ситуацій. Одночасно з швидкою 
орієнтацією і вирішенням тактичних завдань, з умінням поєднувати максимальну швидкість пересування з 
високою швидкістю й точністю виконання прийомів, а також з швидкістю й точністю зміни виконання одних 
прийомів іншими відповідно до ігрових обставин, спортсмен проявляє високі координаційні здібності, щодо 
яких багато авторів в літературі використовують термін «спритність». 

Зміна навантажень, спрямованих на розвиток спритності, має йти шляхом підвищення координацій-
них труднощів. Ці труднощі складаються з вимог до точності рухів, їх взаємної узгодженості, до раптовості 
зміни обставин. На цьому методичні рекомендації з розвитку координаційних здібностей припиняються, і 
так практично в усій спеціальній літературі з баскетболу. 

При організації фізичних вправ слід рахуватися з віковими можливостями дитини. Надмірно велика 
м‟язова напруга шкідливо відбивається на життєдіяльності всього організму, недостатня робота окремих 
м‟язових груп веде до порушення умов нормального фізичного розвитку. 

Організм дітей відрізняється малою економічністю реакції всіх органів, високою збудливістю нерво-
вих процесів, слабкістю процесів внутрішнього гальмування, тому діти швидко втомлюються. Отже, у дітей 
цього віку необхідно рівномірно розвивати всі фізичні якості. Шляхом активної м‟язової діяльності треба 
стимулювати вегетативні функції, які впливають на обмін речовин, зріст і розвиток всіх систем та органів.  

Особливості дитячого організму 9–11 років заключається в тому, що в ході зростання й розвитку по-
будови та функцій всіх органів і систем безперервно вдосконалюються. І цьому сприяє правильно постав-
лений навчально-тренувальний процес. 

Резніченко А. В. 
Запорізька суспільна гуманітарна гімназія №  27 

ФОРМУВАННЯ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я  
ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ОЗДОРОВЧИХ СИСТЕМ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 Уроки фізичної культури-це не тільки робота над фізичним удосконаленням учня, а й над його інте-
лектуальним розвитком. Це діяльнісна область формування учня, створюються умови для самовиховання, 
що має велике значення в розвитку позитивних якостей учнів. 

 Під час планування роботи на уроках фізичної культури вчителю варто враховувати не тільки стан 
здоров‟я, а й всебічний розвиток учнів, їх здатність сприймати інформацію та реагувати на неї. Адже фізи-
чне здоров‟я має прямий зв‟язок із способом життя, правильним харчуванням, розумними навантаження-
ми, режимом. Тому важливим компонентом для залучення абсолютно кожної дитини до системи оздоров-
лення на уроках є використання нетрадиційних методик, спрямованих і на головний мозок як найбільш 
значущий елемент людського організму, виконування незвичних завдань. 

Процес реформування освітньої галузі та виконання вимог Концепції Нової української школи (НУШ) 
має на увазі, перш за все, формування ключових компетентностейдля Нової української школи. 

 Була розроблена орієнтовна схема використання освітніх технологій для формування наскрізних 
вмінь учнів. Вона є зразком і вибір використання освітніх технологій залежить від вчителя та поставлених 
комунікативних завдань. Зазначимо лише, що поряд з відомими інноваційними технологіями, доцільно зве-
рнути увагу на технологію розвитку емоційного інтелекту (EQ-технологія). Яка передбачає здатність розу-
міти та керувати своїми емоціями та емоціями інших. 

 Також була розроблена схема «Канва» розвитку учня для формування ключових компетентностей 
та наскрізних вмінь. В даній схемі цікавить звичайно формування такої ключової компетентності, як «Еко-
логічна грамотність і здорове життя». Формування даної компетентності передбачає: критичне мислення, 
ініціативність, емоційний інтелект, творчість. Формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у 
різних життєвих ситуаціях. Діяльність та уміння із змістовних ліній добираються відповідно до тематики 
ситуативного спілкування (зазначеної у навчальній програмі), комунікативної потреби, вікових особливос-
тей розвитку учнів, рівню їх підготовленості. Інтегровані змістовні лінії реалізуються через впровадження 
модулів з фізичної культури. 

 В межах репрезентації даного досвіду особливу увагу приділяю залучення учнів до активної діяль-
ності через впровадження оздоровчих систем та виконування незвичних завдань, а саме: нейробіки, вправ 
для розвитку міжпівкульної взаємодії, віброгімнастики, ходьби по-даоськи тощо; збереження і зміцнення 
фізичної, психологічної, соціальної і духовної складових здоров‟я; свідоме ставлення особистості до свого 
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здоров‟я та здоров‟я інших; формування мотивації учнів до здорового способу життя та самостійного сві-
домого інтересу до занять фізичної культури; підвищення рівня засвоєння умінь, навичок та інтересу до 
уроків фізкультури; зміщення акценту з незнання учнів на індивідуальні досягнення; підвищення ролі само-
оцінки. 

На заняттях з оздоровлення учні повинні закріплювати і вдосконалювати засвоєні ними раніше фі-
зичні вправи нетрадиційних методів, набуті теоретичні знання. Вони забезпечують економну роботу бага-
тьох органів та систем і, в першу чергу, головного мозку та серцево-судинної системи, підвищуючи її адап-
таційні можливості, нормалізують артеріальний тиск, масу тіла, знімають нервово-емоційне навантаження, 
покращують розумову діяльність, сприяють поліпшенню пам‟яті та уваги. Даний досвід сприяє впрова-
дженню на уроках фізичної культури алгоритму: отримання знань → розвиток рухових умінь → розвиток 
рухових навичок вищого порядку. 

Сучасні учні суттєво відрізняються від минулих поколінь. Вони гіперактивні, незалежні, більш інфор-
мовані, «комп‟ютеризовані» діти. Кожен з них - це самородок, яскраво виражена особистість, потреби і ін-
тереси якої слід не лише враховувати, а й спиратися на них у навчанні та вихованні. 

Ричагов В. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Глущенко Н. В. 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТАТОДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ХЛОПЧИКІВ  
6–7 РОКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ТАЕКВОН-ДО ITФ 

Відомо, що оптимальний рівень рухової активності позитивно впливає на цілий комплекс показників, 
які визначають поняття «фізичне здоров‟я». У цьому аспекті зростає значення роботи в секціях, як засобу 
додаткової рухової активності та збереження здоров‟я школярів. Фізичне виховання дітей 6-7 років вимагає 
особливої уваги. Вікові особливості дітей цієї групи сприятливі для досягнення гарного фізичного розвитку 
й зміцнення здоровʼя.  

Одне із основних завдань фізичного виховання школярів – гармонійний розвиток усіх сторін їх мото-
рики, у тому числі і здібності до статодинамічної стійкості. Адже необхідність розвитку і вдосконалення рів-
новаги в нашому житті є досить важливим фактором. Зберігати стійке положення тіла необхідно при вико-
нанні більшості рухів у повсякденному житті і в специфічних видах діяльності людини 

Таеквон-До ІТФ відомий як популярний вид бойового мистецтва, що характеризується простотою й 
ефективністю прийомів. Навчання карате Таеквон-До ІТФ – це як наука, так і філософія. Якість техніко-
тактичних дій напряму повʼязана й з вмінням тримати баланс та рівновагу. Крім того, спортсмен, що має 
високі показники рівноваги має істотну перевагу й під час складання атестаційних нормативів, оскільки 
вміння тримати баланс та керувати свої тілом має важливе значення для успішного виступу. 

Таеквон-До ІТФ представляє собою високо координований вид спорту та вимагає від спортсменів 
опанування усіх рухових якостей. Спортсмени таеквондісти зазвичай вимушені приймати рішення про хід 
поєдинку миттєво та у постійно змінюючихся умовах.  

Таким чином техніко-тактичні дії та кінцевий результат двобою у таеквон-До ІТФ напряму повʼязані із 
вмінням тримати баланс та рівновагу. Крім того, спортсмен, що має високі показники статодинамічної стій-
кості має істотну перевагу й під час складання атестаційних нормативів. 

Основи експериментальної програми з розвитку статодинамічної стійкості таеквондистів 6-7 років 
полягали у комплексному підході до її розвитку. Враховувались елементи та способи розвитку статодина-
мічної стійкості та використовувались різноманітні рухові дії. Під час реалізації експериментальної програ-
ми з розвитку статодинамічної стійкості, використовувались вправи як статичного, так й динамічного харак-
теру. 

Варто зазначити, що комплекс вправ з розвитку статодинамічної стійкості серед представників екс-
периментальної групи проводився три рази на тиждень під час тренувань та тривав 15 хв. 

Свистун Б. С.  
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Большакова І. В.  

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ТРЕНІНГОМ НА ПОКАЗНИКИ  
ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЧОЛОВІКІВ ПЕРШОГО ПЕРІОДУ ЗРІЛОГО ВІКУ 

Збереження життя і здоров‟я людей зрілого віку має величезне значення, оскільки саме ця категорія 
населення володіє найбільшим трудовим і життєвим досвідом, що представляє особливу цінність для сус-
пільства в цілому. Зниження рухової активності, поява надлишкової маси тіла в поєднанні з іншими не-
сприятливими факторами і шкідливими звичками у чоловіків зрілого віку призводить до зниження функціо-
нальної працездатності, збільшення ризику виникнення серцево–судинних захворювань. За даними офі-
ційної статистики, відзначені високі показники тимчасової втрати працездатності, обмеження фізичної та 
соціальної активності чоловіків зрілого віку. 

Аналіз джерел спеціальної літератури свідчить, що інтенсивність праці в умовах сучасного виробни-
цтва в 3 рази вище норми, Обсяг інформації, який необхідно засвоїти вимагає від працівників високої пси-
хологічної стійкості, тривалих нервових напружень, що вимагає розробки і обґрунтування підходів щодо 
залучення їх до регулярної рухової активності з метою підвищення фізичного стану, зняття психоемоційно-
го напруження. Заняття оздоровчим фітнесом є одним з факторів, який впливає на фізичний стан і фізичну 
активність чоловіків в сучасному суспільстві. Фахівцями в області фітнесу та рекреації встановлено, що 
регулярні з адекватним навантаженням заняття фізичними вправами розширюють функціональні і адапти-
вні резерви найважливіших систем організму людей. 
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У зв‟язку з цим пошук нових форм і засобів підвищення рівня фізичного стану і рухової активності 
осіб зрілого віку є важливим завданням сучасного суспільства. Системний аналіз, представлених у спеціа-
льній науково–методичній літературі даних свідчить про значний інтерес дослідників до проблеми розроб-
ки фітнес–технологій для осіб зрілого віку. На сьогоднішній день у фітнес індустрії існує безліч напрямків 
фітнесу, проте в даний час інноваційним і все більш популярним стають заняття функціональним тренін-
гом, які дозволяють в одному занятті задіяти велику кількість м‟язових груп, оптимально розподіляти нава-
нтаження на весь ОРА, розвивати глибокі м‟язи стабілізатори і покращувати координацію. Однак, незва-
жаючи на велику кількість досліджень, проведених в останні роки вітчизняними та зарубіжними авторами, 
щодо застосування різних засобів оздоровчого фітнесу в процесі занять з особами зрілого віку, в спеціаль-
ній літературі без достатньої уваги залишаються питання, пов‟язані з оцінкою ефективності занять функці-
ональним тренінгом, який отримав широке поширення в фітнес клубах, що обумовлює проведення спеціа-
льних досліджень спрямованих на вивчення їх впливу на показники фізичного стану чоловіків. 

Недолік рухів (так звана гіпокінезія) викликає зворотну дію: погіршує діяльність організму, знижує йо-
го опірність хворобам і стомлення, збільшує небезпеку впливу інших «факторів ризику» сучасного життя і 
швидко погіршує в цілому фізичний і психічний стан людини. 

На жаль, рухова активність сучасної людини явно недостатня. Приблизно 30–50% населення нашої 
країни ведуть малорухливий спосіб життя, ще 20–30% мають недостатні для різнобічного фізичного розви-
тку і підтримки здоров‟я фізичні навантаження. Регулярно займається оздоровчими фізичними вправами і 
спортом лише невелика частина населення. 

Дорослій людині заняття фітнесом потрібні для попередження захворювань, усунення їх наслідків і 
ліквідації «слабких ланок» в організмі, розширення функціональних можливостей, підвищення фізичної 
підготовленості та життєвого тонусу, поліпшення психологічної стійкості і працездатності. 

Спеціальний ефект фізичної культури пов‟язаний з підвищенням функціональних можливостей сер-
цево–судинної системи. Він полягає в економізації серцевої діяльності і нижчої потреби міокарда в кисні. 
Крім вираженого збільшення резервних можливостей серцево–судинної системи, фізична культура також є 
потужним профілактичним засобом проти серцево–судинних захворювань. 

Семьонов В. В., Клочко Л. І. 
Класичний приватний університет 

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ  
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ПАУЕРЛІФТИНГУ 

Основним завданням сучасної системи фізичного виховання у закладах вищої освіти є підвищення у 
студентів рівня фізичної підготовленості, забезпечення оптимальних умов для їх фізичного розвитку, фор-
мування потреби до систематичних занять фізичними вправами.  

Прийняті на державному рівні нормативно-правові документи, в яких акцентується увага на необхід-
ності врахування інтересів та потреб студентів, забезпечення умов для вільного вибору ними видів рухової 
активності, відмови від авторитарних методів навчання, суттєво не вплинули на вирішення цієї проблеми. 

Моральне старіння фізкультурно-освітніх парадигм і соціокультурна обмеженість традиційних мето-
дологічних конструкцій реалізації освітнього процесу, викликаних надмірною дидактичністю й авторитар-
ним стилем управління, зумовили гуманітарну спрямованість і демократичний характер еволюційних пере-
творень у фізичному вихованні студентів ЗВО нефізкультурного профілю. Однією із важливих причин низь-
кої ефективності фізкультурно-оздоровчого процесу є недосконалість системи реалізації різних напрямів 
рухової активності, а саме: фізичного виховання, спортивної, рекреаційної, реабілітаційної і професійно-
прикладної фізичної підготовки), які не відповідають вимогам соціально-економічних умов життєдіяльності 
сучасної студентської молоді. 

Серед різноманіття сучасних видів спорту, які використовуються у закладах вищої освіти та 
сприяють розв‟язанню порушеної проблеми, є пауерліфтинг, який користується широкою популярні-
стю серед студентської молоді і має цілу низку переваг, а саме: економічна доцільність, простота 
змагальних вправ, доступність у проведенні занять, широка оздоровча і тренувальна спрямованість 
тощо [33; 76; 83]. Заняття пауерліфтингом сприяють зміцненню здоров ‟я студентів, підвищенню рів-
ня фізичної підготовленості, розвитку позитивної мотивації та стійкої потреби до занять фізичними 
вправами та спортом. 

Отже упровадження пауерліфтингу в освітній процес з фізичного виховання студентів закладів ви-
щої освіти має відбуватися планомірно, системно і послідовно. Для формування у студентів позитивних 
уявлень про вплив занять пауерліфтингом на їхній організм необхідно на початку навчального року, протя-
гом перших занять із фізичного виховання, поєднати матеріал із техніки безпеки, гігієнічних вимог та теорії 
фізичної культури і спорту з відомостями про пауерліфинг як ефективний засіб формування організму. 
Процес вивчення студентами фізичних вправ, які складають основу занять із пауерліфтингу, повинен здій-
снюватися з урахуванням таких методичних принципів фізичного виховання: принцип від простого до скла-
дного, принцип послідовності, принцип усвідомленості, принцип систематичності, принцип доступності, 
принцип наочності тощо. 

Сивопляс А. А.  
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – викладач Мінжоріна І. Л.  

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ У КРИВОМУ РОЗІ 

Кривий Ріг – сучасний, потужній мегаполіс, що динамічно розвивається. Місто ставить перед собою 
амбітні цілі та успішно перетворює їх у життя. Знаковими подіями у сфері фізичної культури і спорту було 
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відкриття реконструйованих приміщень ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 3, стадіону «Спартак», створення та осна-
щення одного з кращих в Україні шахових клубів. 

Пріоритетну роль у розвитку фізичної культури відіграють державні, обласні та міські органи управ-
ління. Керуючись законом України «Про фізичну культуру і спорту», постановою Кабінету Міністрів України 
від 15.11.20016 №  1594 «Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту». 
Комітетом з фізичної культури і спорту виконкому міської ради впроваджено Програму розвитку фізичної 
культури та спорту в м. Кривому Розі на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради. 

Комітет здійснював контроль за покращення матеріально-технічним забезпеченням сфери «Фізична 
культура і спорт». У зимовий і весняний періоди безперебійно працювало 25 спортивних споруд, у т.ч. 11 – 
плавальних басейнів. У квітні – травні були проведені роботи щодо благоустрою комплексу спортивних 
майданчиків за місцем проживання та 719 спорт майданчиків навчальних закладів, спортивних шкіл, клу-
бів, підприємств та організацій міста.  

З метою зміцнення матеріально-технічного стану в загальноосвітніх навчальних закладах були збу-
довані 39 спортивних майданчиків, уведено в дію 17 спортивно-дитячих майданчиків. Створено та оснаще-
но один із найкращих в Україні шахових клубів, в якому займається більше 150 дітей нашого міста. Завдяки 
вчасно проведеним поточним ремонтам у місті збережено мережу спортивних об‟єктів, що включають 17 
стадіонів, 234 спортивних зали, 15 плавальних басейнів, 743 спортивних майданчиків та один автодром. 
Фізкультурно-оздоровчого та спортивно-масову роботу в місті забезпечують 98 спортивних клубі та колек-
тивів ФК, 16 ДЮСШ (6 – обласного підпорядкування), 65 спортивних клубів, фітнес центри, 177 навчальних 
закладів, де займаються 10 тис. спортсменів з 25 видів спорту. 

Безперебійно працює «Льодова арена»ю В секціях займаються 285 юних спортсменів, а в секції фі-
гурного катання 312 дітей. За рік відвідали та оздоровилися більше 50 тис. мешканців міста. 

У місті розроблено та впроваджено систему масових змагань, де беруть участь населення всіх віко-
вих груп. Розвиваються молодіжні організації «Велокривбас» та «Адреналін» з проведення екстремальних 
видів спорту, змагання з крос-кантрі, міні-даунхілу. 

В місті було організовано та проведено 550 спортивних змагань всіх рівнів з олімпійських та не 
олімпійських видів спорту з яких: 309 районних, 198 міських, 22 обласних та 21 всеукраїнських. 

Таким чином, у місті постійно збільшується кількість осіб які займаються фізичною культурою і спор-
ту. Надалі буде продовжено роботу щодо створення належних умов для організації фізкультурно-
оздоровчих та спортивно-масових заходів у закладах фізичної культури та спорту, навчальних закладах, 
на підприємствах та організаціях. Здійснюється збереження, удосконалення та створення спортивних баз 
для участі команд за видами спорту й спортсменів міста в обласних, всеукраїнських і міжнародних змаган-
нях. 
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ 

Погіршення стану здоров‟я української нації потребує особливої уваги до проблеми пошуку но-
вих ефективних форм удосконалення процесу фізичного виховання студентів, які спрямовані на збе-
реження та відновлення здоров‟я молоді. Для вирішення цієї проблеми окрім організованих форм за-
нять необхідним доповненням мають бути самостійні заняття фізичною культурою або організовані 
заняття у фізкультурно-оздоровчих центрах у позанавчальний час [1]. Такі реалії активізують виник-
нення нових вимог до системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах, найперша з них – 
це об‟єктивна необхідність формування у здобувачів вищої освіти мотивації та ціннісного ставлення 
до занять фізичною культурою і спортом [2]. 

Сучасна студентська молодь перебуває під впливом ряду негативних чинників, пов‟язаних з низькою 
руховою активністю. Така ситуація загострює кризовий стан із здоров‟ям студентів. Одним із важливих 
шляхів активізації рухової діяльності є залучення молоді до різних форм фізкультурно-оздоровчої та спор-
тивної діяльності. Особливу увагу привертають самостійні заняття фізичними вправами, ефективність яких 
залежить від сформованості у здобувачів вищої освіти мотиваційно-ціннісних орієнтацій до фізичної куль-
тури на основі концепції самоактуалізації особистості та прагнення до фізичного самовдосконалення.  

У ході дослідження розроблено технологію формування мотиваційно-ціннісного ставлення здобува-
чів вищої освіти до фізичної культури в процесі самостійних занять, яка включає: передумови, мету, за-
вдання, принципи фізичного виховання, етапи формування мотивації до самостійних занять фізичною ку-
льтурою, критерії готовності до самостійних занять та критерії ефективності самостійних занять. Складо-
вими умовами реалізації теоретико-методичної підготовки студентів є використання інтерактивних техно-
логій, які дають змогу оптимізувати процес засвоєння теоретичних знань; вміти аналізувати навчальну ін-
формацію, творчо підходити до планування системи самостійних занять. Це сприяло вмінню складати ін-
дивідуальні програми самостійних занять з використанням обраних видів рухової активності.  

Формування свідомого ставлення до самостійних занять фізичною культурою стало позитивним фа-
ктором для залучення студентів до різних форм фізкультурно-оздоровчої діяльності: в групі, де впровади-
ли запропоновану технологію, їх кількість збільшилась на 20,4% (в контрольній – на 3,5%), що призвело до 
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збільшення часу, який здобувачі вищої освіти витрачають на високий рівень рухової активності з 3,1% до 
5,6% добового часу, на середній рівень – з 7,3% до 17,9% та зниженням витрат часу на малий рівень – з 
33,9% до 24,9%. Молоді люди змінили своє ставлення до фізичної культури, цінностей здоров‟я, фізичного 
самовдосконалення. 

Отже, використання розробленої технології формування ціннісного ставлення у здобувачів вищої 
освіти до фізичної культури в процесі самостійних занять сприяло сформованості мотивації, залученню їх 
до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, що призвело до покращення показників рухової акти-
вності. Це дає підстави для її практичного впровадження в систему фізичного виховання студентів закладів 
вищої освіти.  
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КРУГОВИЙ МЕТОД ТРЕНУВАННЯ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ З ФУТБОЛІСТАМИ 15–16 РОКІВ 

Гра у футбол вимагає прояву силових здібностей: гравці повинні проявляти силові здібності при ви-
конанні рухів з м‟ячем і без м‟яча (ударів, стартів, стрибків, поштовхів і ін.) в дуже короткі відрізки часу. Фо-
рми тренувань з інших видів спорту не можна сліпо копіювати і тренувати футболіста так само, як л / атле-
та і штангіста. Наукові рекомендації повинні застосовуватися лише в їх футбольної інтерпретації. 
Так, спеціальні методи тренування, спрямовані на розвиток фізичної сили, такі як інтервальні тренування і 
постійні навантаження, при всій їх специфічності можуть поєднуватися з технічними та тактичними занят-
тями, наближеними до ігрової обстановці. У свою чергу до початку спеціальної силової підготовки необхід-
но приділяти увагу аеробних можливостей організму. Це прискорить пристосування організму до фізичних 
навантажень. Надалі елементи силової підготовки повинні бути присутніми протягом всього року, і 1-2 за-
няття на тиждень забезпечать необхідний рівень силових показників. 

При переході до інтенсивної роботи силового характеру погіршуються показники спортивної техніки. 
У зв‟язку з цим силова підготовка повинна виконуватися без порушення футбольних координаційних нави-
чок, оскільки силова і технічна підготовка не мають логічної наступності. Силове тренування в змагальному 
періоді ґрунтується, в кращому випадку, на підтримці рівня вже придбаної сили (її рекомендується прово-
дити 1 раз на тиждень) і використовувати лише в невеликих обсягах як засіб для підтримання на високому 
рівні швидкісно-силової підготовки. Об‟ємна силова підготовка в цей період недоцільна. 

Комплексні заняття в ігровому режимі не дають значного приросту силових показників, і розглядати 
їх як цільову роботу в цьому напрямку не можна. 

Дана робота є актуальною, тому що в ній розглядається проблема розвитку силових здібностей у 
футболістів 13-15 років, що необхідно для досягненн високих спортивних результатів. Метою да-
ної роботи було виявлення ефективності змісту занять для розвитку силових якостей у юних футболістів 
15-16 років методом кругового тренування. 

Розроблено зміст занять з розвитку силових здібностей у футболістів 15-16 років з використанням 
методу кругового тренування. 

Виявлено ефективність експериментальної програми з розвитку силових здібностей у футболістів 
15-16 років. Через 1 місяць показники в обох групах зросли в порівнянні з вихідними показниками в контро-
льній групі по тесту 1 (дальність польоту м‟яча після удару ногою) – на 2%; тесту 2 (підтягування на перек-
ладині) – на 4%; тесту 3 (стрибок у довжину з місця) – на 1%. В експериментальній групі по тесту 1 – на 6%; 
тесту 2 – на 8%; тесту3 – на1%. Після закінчення 6 місяців показники в обох групах у порівнянні з вихідни-
ми показниками зросли ще більше. У контрольній групі по тесту 1 (дальність польоту м‟яча після удару но-
гою) – на 8%; тесту 2 (підтягування на перекладині) – на 10%; тесту 3 (стрибок у довжину з місця) – на 3%. 
В експериментальній групі по тесту 1 – на 13%; тесту 2 – на 15%; тесту 3 – на 5%. Таким чином, викорис-
тання методу кругового тренування дозволяє підвищити рівень розвитку силової підготовки футболістів 15-
16 років. 

Слободенюк В. В.  
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих. Большакова І. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ КІКБОКСИНГУ, ЯК КОНТАКТНОГО ВИДУ КАРАТЕ 

Кікбоксинг (kickboxing ) назва популярного виду спорту походить від двох англомовних слів: kick–
бити ногою і boxing–бокс. Відповідно удари наносяться як руками , так і ногами. Досить молоде спортивне 
єдиноборство, яке з‟явилося в середині 70-х років. У США та Західній Європі були проведені першості світу 
з контактного карате, що заклали фундамент для розвитку нового виду спорту. А в лютому 1977 р. Брюк-
нер створив ВАКО – Всесвітню Асоціацію Організацій кікбоксингу. За першою версією розвиток зародилося 
від карате. Східні єдиноборства були цікаві, але не дуже поширені в Європі та Америці. Популяризуючи 
карате, представники наважилися кинути виклик боксерам і вийти проти них на ринг, щоб довести свою 
перевагу. Проте, отримуючи серйозні травми при нокауті, представники карате зазнали поразки. І все-таки 
принесені ними жертви виявилися немарно: більшість фахівців з бойових мистецтв зійшлися в думці, що 
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було б непогано з‟єднати бокс і карате в одне ціле, взявши найкраще з кожного виду і створивши тим са-
мим досконалий вид боротьби. Так, раціонально з‟єднавши в собі техніку боксу з технікою карате, і виник 
сучасний кікбоксинг. Друга версія не менш цікава . Більше 1000 років тому тайський бокс або муай-тай, що 
зародився в Сіаму (сучасний Таїланд), посприяє популяризації кікбоксингу. Особливо це помітно в Східній 
частині планети. У Європі на той момент муай-тай вважався варварським, тому безпосередній вплив на 
формування сучасного кікбоксингу в західному світі надає французька бокс (сават). До речі «la savate» в 
перекладі означає «стара туфля». Так називалося покарання, яке придумали в армії Наполеона солдати. 
Покарання виповнювалося таким чином: одна група утримувала провинився, а інша копала його по зад-
ньому місцю ногами. Сьогодні французький бокс є вимираючої різновидом кікбоксингу, який можна зустріти 
тільки у Франції. Сучасний кікбоксинг сприймається як вид спорту, що є синтезом різних єдиноборств. Так, 
дійсно, він запозичив деякі прийоми одразу з декількох видів бойових мистецтв. Але на відміну від них не 
обтяжений хитромудрої химерністю ударів ногами і глибокою філософією. Замість цього кікбоксинг пропо-
нує спрощений, але ефективний вид спорту, заснований на стійкості, силі, мощі, гнучкості і переконаності у 
своїй перемозі.  

У Франції піонером кікбоксингу став Домінік Валера. Після конфлікту з керівництвом WUKO, яке дис-
кваліфікувала його як спортсмена, Валера вирішив будувати свою кар‟єру в ринзі, а не на татамі. У 
1978 році він заснував Comite National du Full-Contact (Національний Комітет по Фул-контакт), пізніше пе-
реріс в Національну Федерацію Американського Боксу (Фул-контакт Карате» (FNBA). Незабаром Валера 
провалив спробу захопити титул чемпіона світу за версією WKA в бою проти Джеффа Сміта. Правила 
FNBA майже повністю повторювали правила WKA, і найбільша відмінність полягала в тому, що мінімальна 
кількість ударів ногами за раунд збільшено до десяти. до 1981 року представники організації, якій почав 
керувати Даніель Ренессон з‟явилися практич скі у всіх містах Франції. Додатковим поштовхом до розвитку 
кікбоксингу стало створення Федерації Французького Боксу і Сават (Federation de Boxe Francaise et 
Savate), яка незабаром заявила про припинення проведення професійних боїв по французькому боксу. І 
тому багато спортсменів в пошуках «кращого місця» кинулися в кікбоксинг. 

В Японії кікбоксинг розвивався дуже активно. Пік інтересу до нього відзначався в 1976 році, коли бу-
ло зареєстровано близько 6 тисяч активних спортсменів. Незабаром виникли три основні організації – Все-
японська Асоціація Кікбоксінгу (All-Japan Kick-Boxing Association – AJKBA), Всесвітня Асоціація кікбоксинг 
(World Kick-Boxing Association – WKBA) і Ліга Кік-боксинг «Какутогі» на чолі з Куросаки Кендзі. Назва «Ліга 
Куросаки» придумав Бенні Уркідез, хоча японська назва звучить наступним чином – Сін Какути дзюцу 
(«Сучасне Мистецтво Рукопашного бою»). WKA Japan на період 80-х років – єдина організація кікбоксингу в 
Японії. Однак пізніше - в кінці 80-их конкуренцію WKA в Японії склав ряд нових структур. А на початку 90-их 
там же виник новий спортивний феномен – «змішані єдиноборства» К-1. 

Снігурівська І. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – д.пед.н., професор Захаріна Є. А.  

СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ  
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЗОКРЕМА МОЛОДІ 

Актуальність.Сьогодні дуже важливим є збереження здоров‟я громадян. Пандемія, депресивний на-
стрій, стресовий стан, зниження фізичної активності та масове переміщення навчання та роботи в дистан-
ційний режим – це все має вплив на погіршення здоров‟я населення планети. В Україні до 2025 впрова-
джується Національна стратегія з оздоровчої рухової активності «Рухова активність - здоровий спосіб жит-
тя - здорова нація» . Зазначається, що метою Національної стратегії є формування у суспільстві умов до 
оздоровчої рухової активності та здорового способу життя для формування здоров‟я громадян як найвищої 
соціальної цінності в державі.[1]. Підтримка здоров‟я в багатьох країнах являється одним з напрямків дер-
жавної та суспільної роботи. На це звертає увагу і Всесвітня організація охорони здоров‟я. Надзвичайно 
насторожує пасивне відношення громадян взагалі до фізичної активності, занять спортом. Важливим явля-
ється інформаційно- просвітницька діяльність в ознайомленні та впровадженні сучасних видів рухової ак-
тивності, які можуть бути цікавими для людей різного віку і з різним рівнем фізичної підготовки, зокрема 
молоді. Саме такий вид рухової активності як скандинавська ходьба отримує все більше прихильників в 
світі і в Україні також.  

Мета: інформувати про розвиток скандинавської ходьби як виду спорту та засобу рекреації в Україні; 
охарактеризувати степінь обізнаності студентської молоді шодо особливостей застосування скандинавсь-
кої ходьби та визначити, які чинники можуть змотивувати студентів до занять скандинавською ходьбою.  

Виклад основного матеріалу.  
Скандинавська ходьба розвивається в Україні з 2010 року. Тоді була заснована Перша школа оздо-

ровчої скандинавської ходьби Ігоря Єфіменко. На сьогодні скандинавська ходьба (далі СХ) вже досить ви-
вчена та впевнено рухається в розвитку таких напрямків як оздоровчий, фітнес, спорт, реабілітація, рекре-
ація. Довгий час вважалося, що це рухова активність для людей похилого віку або виключно для реабіліта-
ції. В 2018 році була заснована громадська організація «Українська федерація скандинавської ходьби», 
(далі «УФСХ»), яка вже має осередки в 17 областях. В тому ж році ГО «Територія здоров‟я, краси та успі-
ху» та Житомирське представництво «УФСХ», які очолює Ірина Снігурівська розпочали впровадження ін-
формаційно-просвітницьких проєктів ознайомлення та навчання навичок СХ дітей, підлітків та молоді. Тре-
нінги та заняття викликали цікавість в молодої аудиторії і було зрозуміло, що існує гарна перспектива в 
розвитку цього виду фізичної активності як складової навчального процесу та використання в позакласній 
оздоровчій роботі. В Житомирі відбулися перші обласні змагання СХ, які ввійшли в Книгу рекордів України 
як Перші відкриті обласні змагання зі скандинавської ходьби за участю дітей. Цю подію було занесено в 
категорії «Спорт, вперше» (жовтень 2018 року). 
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В кінці 2019 року було прийнято рішення Президії Федерації спортивного туризму України Сканди-
навська ходьба (постанова № 11 від 30.11.2019 р.) про введення скандинавської ходьби до виду спорту – 
Спортивний туризм. Це стало дуже важливою подією для любителів та професіоналів СХ і відкрило нові 
перспективи розвитку для СХ як виду спорту в Україні. 

Вище названі громадські об‟єднання впровадили в життя вже більш 10 проєктів, які дали можливість 
тисячам осіб ознайомитися та освоїти навички СХ.  

І на сьогодні популяризація здорового способу життя та рухової активності скандинавської ходьби є 
дуже актуальною.  

В соціальному проєкті «Оздоровчі екскурсії з практикою скандинавської ходьби», впровадженому ГО 
«Територія здоров‟я, краси та успіху» за підтримки ГО «Фонд громад Житомира» було отримано цікавий 
досвід для розвитку туризму. Це були виховні години з екскурсіями в парковій зоні для студентів житомир-
ських вузів. Зараз досить активно розвивається в Україні зелений туризм і застосування СХ буде також 
дуже доречним та цікавим.Перспективним буде використання СХ в рекреаційній діяльності. 

 Під час реалізації проєкту «Молодь Житомирщини обирає здоров‟я!» 2020 було проведено анкету-
вання студентів, яке дає можливість визначити, які чинники є для молоді мотивом для заняття СХ. Дослі-
дження проводилося на базі відокремленого структурного підрозділу Житомирського фахового торговель-
но-економічного коледжу КНТЕУ. Під час адаптивного карантину тренінги проводилися в малих групах. 
Підводимо підсумки аналізу дослідження 30 студентів (20 жін та 10 чол.). Тільки 30% з них відповіли, що 
були знайомі зі СХ як видом спорту, 10% взагалі ніколи не цікавилися, та 60%- бачили інформацію в ЗМІ 
або в інтернеті. Взагалі 80% молодих людей оцінили рівень свого здоров‟я як задовільний, 13% – відмінно 
та 7% – поганий рівень. 

Серед чинників корисного впливу СХ на здоров‟я студенти відмітили такі: комплексний вплив на то-
нус і загальний стан організму; одночасне і рівномірне тренування верхніх та нижніх груп м‟язів; підвищен-
ня витривалості; усунення больових синдромів в різних відділах хребта; покращення кровопостачання, 
включаючи мозкове; активізація обміну речовин; нормалізація серцево-судинної системи; допомога при 
стресі і депресії; зниження ваги. 

Серед особистих мотивів для занять СХ молоддю були зазначені – 80% -активний відпочинок, 95% 
– емоційне спілкування на свіжому повітрі з однодумцями, 40% – фізичне удосконалення (виконання роз-
рядних вимог, участь у змаганнях), 80% – профілактика стресових станів, 90% – оздоровлення свого орга-
нізму і зміцнення здоров‟я.  

Висновки: Скандинавська ходьба є ефективним засобом зміцнення здоров‟я студентів, його фізичної 
складової. Завдяки розповсюдженню теоретичних та практичних знань про цей вид спорту, рухової актив-
ності є перспектива отримання змін в фізичному стані населення, зокрема молоді. Заняття скандинавською 
ходьбою сприяють загартовуванню організму, що позначається на підвищенні опірності організму, зрос-
танні його адаптаційних можливостей. Набирає обертів розвиток скандинавської ходьби в Україні в різних 
напрямках, зокрема як вид спорту та рекреації. 

Список використаних джерел 
1. Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 р. Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація : Указ Президента. Офіційний вісник Президента Укра-
їни. 2016. № 6. С. 25. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/42/2016 (дата звернення: 17.10.2020). 

Соколова С. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.пед.н., професор Захаріна Є. А.  

СТАН ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, 
ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СУЧАСНИМИ ТАНЦЯМИ 

На сьогоднішній день велика кількість дітей середнього шкільного віку мають сколіотичну поставу, 
зайву вагу, ведуть недостатньо активний спосіб життя. Найбільш популярним заняттям серед дітей явля-
ються заняття сучасними танцями. З кожним днем танці стають все більше популярними й залучають до 
себе велику кількість людей, особливо підлітків. 

Сучасний етап розвитку сучасних танців характеризується високим рівнем технічної та виконавчої 
майстерності. Як і в інших складно координаційних видах спорту, в сучасних танцях має бути присутньою 
гармонія різноманітних танцювальних комбінацій, висока якість, естетика виконання змісту програм. Відпо-
відність даним вимогам можна досягти лише за наявності методики, що враховує логічно обґрунтовану 
послідовність навчання. 

Танець сприяє розвитку всіх груп м‟язів і найголовнішого м‟яза – міокарду. Регулярні заняття танця-
ми, зміцнюють імунітет і знижується ризик захворювання ГРЗ, ГРВІ, танець допомагає навіть астматикам, 
полегшуючи характер нападів. 

Тому являється актуальним використання елементів сучасного танцю як рекреаційно-оздоровчого занят-
тя для покращення здоров‟я, профілактики захворювань дітей-підлітків в процесі фізичного виховання. 

Накопичені за останні роки дані про значення індивідуальних особливостей у дітей різного віку, по-
казників фізичного розвитку, рівня прояву рухових якостей, висунули необхідність диференційованого фі-
зичного виховання, тобто методику, розраховану як на загально вікову, так й індивідуальні можливості 
схожих по рівню фізичного розвитку та фізичної підготовленості груп. 

Рухова активність – невід‟ємна частина способу життя та поведінки підлітків, котра визначається со-
ціально-економічними та культурними факторами, залежить від організації фізичного виховання, морфо-
функціональних особливостей зростаючого організму, типу нервової системи, кількості вільного часу, мо-
тивації до занять, доступності спортивних споруд та місць відпочинку дітей та підлітків.  

На сьогоднішній день сучасні танці виділяють в окрему категорію не через саме танці, а через спосіб 
їх виконання. Ще на початку ХХ ст. виникла асоціація, а потім і федерація сучасного танцю. Перші міжна-
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родні чемпіонати по танцях відбулись в 1924 та 1925 рр. в Лондоні, так як саме англійські вчителі система-
тизували сучасний танець. До середини ХХ ст. все активніше питаннями канонізації хореографії займають-
ся в Англії. До танців європейського походження приєднались нові, «вихідці» з Північної та Латинської 
Америки. 

На сьогоднішній день сучасними танцями вважають: hip-hop; locking; house; funk; ragga jam; break-
dance; c-walk; jump style. 

В процесі занять сучасними танцями вирішуються такі завдання, що пов‟язані з розвитком орієнтації 
в просторі й часі, погодженості й координованості індивідуальних та колективних дій, точності й ритмічності 
рухів, вольових рис характеру, дисциплінованості. Заняття являє собою ефективний «інструмент» для ці-
леспрямованого керування функціями дитячого організму, починаючи з рухового апарату , органів кровоо-
бігу і дихання, які його обслуговують. Сучасний танець сприяє розвитку таких якостей як спритність, сила, 
витривалість, гнучкість, координацію, швидкість та швидкість реакції, що є дуже важливо для розвитку ди-
тини в середньому шкільному віці. Аналіз літературних джерел дозволяє узагальнити те, що такій темі як 
вплив сучасних танців на здоров‟я дітей віком 11-14 років до сих пір надається мало уваги. 

Соколовський А. С. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.пед.н., професор Захаріна Є. А.  

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІК,  
ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ КАРАТЕ 

На сьогодні все більшу популярність почали здобувати заняття східними єдиноборствами, зокрема 
карате. Карате має значну перевагу, бо забезпечує гармонійний розвиток особистості. Враховуючи те, що 
молодший шкільний вік є сензитивним періодом по всім напрямкам розвитку дитини слід правильно підіб-
рати вид оздоровчих занять. Тому карате підходить найбільше, бо має за мету гармонійний, фізичний, пси-
хічний, духовний та емоційний розвиток молодшого школяра (Рендал Дж. Хасел, Єдмонд Отіс). 

На даний час провідні тренери працюють над створенням нових програм, які були б адаптовані для 
молодших школярів, включаючи ігрові моменти, більше дихальних вправ, вправ на розвиток правильної 
постави (що притаманно тільки карате) та виховання у дітей психологічних та особистісних якостей, таких 
як пам‟ять, увага, характер, сила волі тощо (Трусов О. В.).  

Карате-до є не лише бойовим мистецтвом, а й філософською концепцією і способом життя, яке, не-
зважаючи на багатовікову історію свого розвитку на Сході, до недавнього часу було невідоме більшій час-
тині населення нашої планети. І саме таке розуміння карате-до, а не лише розуміння його як практичного 
способу самозахисту та виду спорту, є важливим елементом повноцінного як фізичного, так і психічного 
розвитку. 

Бойові  мисте цтва – це різноманітні системи тренувань та традицій, скерованих на ведення бою у 
певний спосіб. Хоча набуті у цих мистецтвах вміння та знання й використовуються за різними призначен-
нями, усі бойові мистецтва мають єдину спільну мету: перемогти супротивника фізично або захистити се-
бе. Деякі бойові мистецтва тісно пов‟язані з духовними або релігійними віруваннями та філософіями, таки-
ми як буддизм, даосизм або синто, тоді як інші – мають свій власний духовний або матеріальний кодекс 
честі. 

Кожен стиль має унікальні риси, які роблять його відмінним від інших. І все ж, загальною характери-
стикою бойових мистецтв є систематизація технік ведення бою. Одним із спільних методів тренування, 
особливо в азіатських бойових мистецтвах, є «форми» або «кати», які є групами прийомів, що здійснюють-
ся самостійно або часом з партнером або партнерами. 

Існує велика кількість суттєво відмінних бойових мистецтв. Вони можуть концентруватися на певній 
області або комбінації різних областей. Однак, їх можна класифікувати у великі групи, що зосереджуються 
на ударах, захопленнях або зчепленнях або тренуванні зі зброєю. Нижче можна знайти перелік прикладів 
мистецтв, які активно використовують одну з цих областей. Цей перелік не є вичерпним, а вказані області 
не є обов‟язково єдиними у бойових мистецтвах, але наведені мистецтва спеціалізуються або є найбільш 
відомими прикладами у вказаних областях. Деякі традиційні бойові мистецтва, такі як дзюдо, є Олімпійсь-
кими видами спорту.  

Дзюдо та тхеквондо, а також західні стрільба з луку, метання спису, боротьба та фехтування вклю-
чені у літні Олімпійські ігри. Китайському ушу, нещодавно поданому на включення до Олімпійських ігор, 
було відмовлено, але все ж, змагання з нього активно проводяться в усьому світу. Учні та майстри таких 
бойових мистецтв, як кікбоксинг та бразильське дзюдзюцу, часто готуються та беруть участь у спортивних 
поєдинках, тоді як інші, наприклад, з айкідо та вин чун, можуть нехтувати подібними змаганнями. Деякі 
школи вірять, що змагання виховують кращих та ефективніших бійців та развивають сенс доброї спортив-
ної майстерності. Інші вважають, що правила у таких змаганнях зменшують ефективність мистецтва або 
заохочують тип тренувань, які зосереджуються на видобуванні трофеївзамість більш традиційної концент-
рації на розвитку особливого морального характеру. 

Солодкий В. О. 
Класичний приватний університет  
наук. кер. – к.пед.н. Євстігнеєва І. В. 

ФОРМУВАННЯ У ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ ЕФЕКТИВНИХ ЗАХИСНИХ  
ДІЙ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Удосконалення спортивної майстерності футболістів – складний багатофакторний процес. В 
зв‟язку з тим, що кожен гравець футбольної команди в силу специфіки умов сучасної гри, попере-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D1%83_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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мінно виконує захисні та атакуючі дії, ефективність гри у захисті та нападі має однакову цінн ість для 
кінцевого результату. 

У відповідності до структурно-системного підходу щодо процесу підготовки спортсменів спортивний 
результат розглядається як інтегральний показник, обумовлений кількісними та якісними змінами, які від-
буваються в різних аспектах підготовленості спортсмена і команди в цілому у результаті тренувального 
впливу. Оскільки всі аспекти підготовленості комплексно відображаються в процесі реалізації тактичної 
майстерності в умовах гри та змагань, тактичну підготовку та підготовленість необхідно визнати найбільш 
значущою та такою, що має вирішальне значення задля формування позитивного результату в спортивних 
іграх та двобоях. 

Тактична організованість в діях команди досягається чітким розподілом функцій (ігрова спеціалізація 
– воротар, крайні та центральні захисники, гравці середньої лінії поля, крайні та центральні нападаючі) між 
деякими футболістами та об‟єднанням ігрових спеціалізацій у визначений порядок, у визначену систему. У 
футболі, як правило, під системою розуміють таке розташування гравців у даній команді, яке б могло за-
безпечити велику маневровість, і в нападі, і в захисті, у повній відповідності до індивідуальних можливос-
тей гравців. 

Виходячи з цього тактичну підготовку не можна зводити до навчання футболістів тактичним діям. 
Основу успішних дій футболіста у грі складають спеціальні якості та здібності (спостережливість, швидкість 
реакції, мислення і т.д.) та вміння гнучко використовувати технічні прийоми. Власне ж тактичні прийоми є 
своєрідною формою організації дій футболістів індивідуально, в групах та командою в умовах двобою з 
суперником, яка дозволяє найбільш повно реалізувати якості, вміння та навички, набуті у процесі тренува-
льних занять. 

Вивчення тактичних дій та варіантів повинно проходити в двох напрямках: 
а) індивідуальна тактична підготовленість; 
б) групова і командна тактична підготовленість. 
Тільки на основі високого рівня індивідуальної тактичної підготовленості створюються міцні та на-

дійні групові і командні взаємодії. 
Вивчення матеріалів та практичного досвіду, що характеризують сучасні вимоги до організації та 

ведення захисних тактичних дій у футболі дає можливість зробити висновки про підвищення вимог щодо 
ефективності виконання захисних дій у сучасному футболі, з одного боку, та про недоліки процесу навчан-
ня та удосконалення захисним діям у вітчизняному футболі, з іншого. В зв‟язку з цим виникає необхідність 
у дослідженнях, спрямованих на визначення факторів, що обумовлюють ефективність виконання захисних 
тактичних дій у сучасному футболі. 

Сотник О. П. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

наук. кер. – старший викладач Ребар І. В. 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ БОРЦІВ 12–13 РОКІВ 

Відомо, що вік статевого дозрівання є найбільш оптимальним для розвитку швидкісно-силових здіб-
ностей у дітей 12–13 років, що займаються боротьбою. Швидкісно-силова підготовка є складовою части-
ною сучасного тренувального процесу, вона спрямована на збільшення функціонального потенціалу 
спортсменів і, як наслідок, досягнення більш високого рівня результативності в спорті. На даному етапі 
розвитку єдиноборств велика увага приділяється вікової наступності засобів і методів швидкісно-силової 
підготовки і їх частці в загальному обсязі тренувальних навантажень. 

У педагогічному експерименті взяли участь 20 спортсменів 12–13 років з групи початкової підготовки 
борців клубу «рід». Методом випадкової вибірки з 20 чоловік були сформовані контрольна і експеримента-
льна групи по 10 осіб у кожній. Заздалегідь були обрані помічники, обумовлені кошти, необхідні для прове-
дення тестування. Тренування спортсменів проводилися в ДЮСШ № 1 м. Мелітополь. Дослідження прово-
дилося (з вересня 2019 по березень 2019) в три етапи. Був розроблений комплекс вправ для педагогічного 
експерименту, проводилося педагогічне тестування і педагогічний експеримент, здійснювалася статистич-
на обробка результатів педагогічного експерименту і тестування. 

Дотримувалися однакові умови тестування, тестування проводилося після розминки одноразово. 
Контрольна група займалася за загальноприйнятим планом тренувань, експериментальна ‒ за розробле-
ним комплексом вправ розвитку швидкісно-силових здібностей борців 12–13 років. Заняття проводилися  
4 рази на тиждень (3 дні вихідних) по 90 хвилин. Після експерименту було проведене повторне тестування. 
Результати тестування в контрольній та експериментальній групах до і після проведення експерименту 
представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Результати тестування в контрольній та експериментальній групах  

до і після проведення експерименту 

Тестові вправи 
Середні результати по групам М ± σ 

Контрольна група Експериментальна група 

До проведення експерименту 

Біг 100 м, с 16,65 ± 0,55 16,51 ± 0,3 

Виплигування з низького присяду за 

20 с 
17,7 ± 1,49 18,1 ± 1,85 

Після проведення експерименту 

Біг 100 м, с 16,55 ± 0,48 16,06 ± 0,25 

Виплигування з низького присяду за 
20 с 

19,2 ± 1,32 21,0 ± 1,15 
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У тренувальному процесі був застосований метод динамічних зусиль. Загально-фізичні вправи на 
різні групи м‟язів виконувалися з обтяженням 2 кг (гантелями, обтяжені поясами, манжетами, набивними 
м‟ячами). Експериментально встановлено, що наведена методика достовірно позитивно впливає на вдос-
коналення швидкісно-силових якостей борців 12-13 років. В експериментальній групі час бігу на дистанцію 
100 м знизилося на 2,76% (0, 42% в контрольній групі); кількість вистрибування з низького присіду за 20 
секунд зросла на 14,8% (8,1% в контрольній групі). Оскільки тестові показники в експериментальній групі 
виявилися кращими, ніж у контрольній, можна зробити висновок, що експериментальна методика ефекти-
вно впливає на швидкісно-силові можливості займаються. 

 В результаті проведеного дослідження встановлено, що розроблена методика розвитку швидкісно-
силових якостей у дітей 12–13 років, позитивно впливає на функціональний стан і спортивні результати. 
Рівень розвитку швидкісно-силових якостей у дітей 12–13 років, які займаються вільною боротьбою, після 
занять за розробленою методикою в середньому перевищує аналогічні показники у спортсменів, які за-
ймаються за звичайною програмою. 

Співак О. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Добродуб Є. З.  

ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ДЗЮДО 

У спорті шлях від початківця до майстра високого класу, як правило, займає досить тривалий час. 
Тільки одиницям з багатьох тисяч початківців, які займаються дзюдо щорічно, вдається пройти цей шлях. В 
основі різниці між кількістю тих, хто займається на початковому етапі, та етапом вищої спортивної майсте-
рності лежать як нерозв‟язані проблеми в спортивному відборі, так й інші причини. Дослідженнями сучас-
них науковців було встановлено, що більше 75% спортсменів йдуть з секції дзюдо впродовж першого пів-
річчя з початку занять. Однією з головних причин такого відсіювання дітей, на думку дослідників, є слабке 
використання чи невикористання взагалі різноманітних засобів і методів підготовки у дзюдо, які створюють 
інтерес до занять у вихованців. Нині найважливішою проблемою спортивної боротьби дзюдо є розробка і 
обґрунтування ефективної багаторічної підготовки і виховання перспективного спортивного резерву. Серед 
розмаїття чинників, які визначають можливість досягнення найвищих спортивних результатів у дзюдо, ос-
новна і фундаментальна роль належить побудові і змісту навчально-тренувального процесу на початково-
му етапі спортивної спеціалізації. 

Результати проведеного аналізу наукової та спортивної літератури, свідчать, що тренерам на поча-
тковому етапі навчання юних дзюдоїсток важливо враховувати не тільки фізичний стан спортсменок, а й їх 
соціальне оточення. Було виявлено, що останніми роками сталося значне омолодження контингенту 
спортсменок в такому виді спорту як дзюдо, що й створило передумови для тренерів обов‟язково вводити 
на початкових заняттях вправи на розвиток фізичних якостей не тільки на початковому етапі підготовки в 
дзюдо, а й потім під час поглибленої підготовки. 

Основні завдання етапу початкової підготовки: залучення максимальної кількості дітей і підлітків до 
системи спортивної підготовки з дзюдо, спрямованої на гармонійний розвиток фізичних якостей, загальну 
фізичну підготовку і вивчення базової техніки дзюдо, а також вольових і морально-етичних якостей особис-
тості, формування потреби до заняття спортом і ведення здорового способу життя. 

Фізичний розвиток юних дзюдоїсток залежить від засобів тренувальної дії на підготовчому етапі тре-
нувань, таких як: рухливі ігри і ігрові вправи; загальнорозвиваючі вправи; елементи акробатики і самостра-
ховки (перекиди, повороти, кульбіти та ін.); всілякі стрибки і скокові вправи; метання (легкоатлетичних сна-
рядів, набивних і тенісних м‟ячів та ін.); швидкісно-силові вправи (окремі виді комплексів); гімнастичні впра-
ви для силової і швидкісно-силової підготовки; школа техніки боротьби дзюдо і вивчення обов‟язкової про-
грами техніко-тактичного комплексу; комплекси вправ для індивідуальних тренувань (завдання додому). 

Аналізуючи результати тестувань юних дзюдоїсток на початковому етапі багаторічної підготовки бу-
ло виявлено, що майже в усіх тестуваннях результати мали покращення на початковому етапі багаторічної 
підготовки. Також майже в усіх тестуваннях і на початку і наприкінці педагогічного експерименту результати 
15-річних дзюдоїсток були кращими за результати 14-річних дзюдоїсток. Тільки в тестуваннях з бігом, а 
саме: біг на 30 м, 60 м та 100 м, результати групи дзюдоїсток 14 років були кращими, ніж результати групи 
дзюдоїсток 15 років. Також було виявлено, що в такому тесті як «згинання та розгинання рук в положенні 
лежачи» на початку підготовчого періоду результати 15-ричних дзюдоїсток були кращими за результати 
14-річних дзюдоїсток, а в кінці вже відбулася зміна і результати 14-річних дзюдоїсток стали кращими. 

Старіков Є. Д. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – старший викладач Воскобойник Т. А.  

РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ 9–10 РОКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФУТБОЛОМ 

Провідне місце в процесі фізичного виховання займають спортивні ігри, тому що, крім розвитку фі-
зичних якостей, заняття спортивними іграми сприяють усуненню психоемоційної напруженості та розвитку 
особистісних психічних якостей. У процесі занять ігровими видами спорту удосконалюються емоційна стій-
кість, оперативна пам‟ять та мислення, рішучість, сенсомоторна координація; поліпшуються обмін речовин 
та діяльність усіх систем організму; розвиваються увага, периферичний і глибинний зір; виховуються куль-
тура рухів і поведінки, почуття дружби, колективізму; формуються організаторські навички тощо. При цьому 
створюються сприятливі умови для розвитку комунікативних здібностей. Вивчення і аналіз навчальних про-
грам свідчить про наявність тенденції зростання ролі спортивних ігор у фізичному вихованні школярів, що 
проявляється у збільшенні обсягу часу та у розширенні вікового діапазону тих, хто навчається різних видів 
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спортивних ігор. Так, навчальна програма 1993 року рекомендувала вивчати матеріал зі спортивних ігор з 
5-го класу. Варто зауважити, що з 5 до 7-го класу учні вивчали дві спортивні гри на вибір: волейбол, фут-
бол, баскетбол, гандбол (ручний м‟яч), а починаючи з 8-го класу – одну. Програми 2001 та 2005 років пе-
редбачали вивчення навчального матеріалу з вищеназваних спортивних ігор за вибором уже з 1-го класу – 
футбол, з 2-го класу – баскетбол, з 4 і 5-го класів – гандбол (ручний м‟яч) та волейбол відповідно. Навча-
льна програма 2009 року відрізняється тим, що загальноосвітній навчальний заклад формує самостійно 
зміст предмету «Фізична культура» з варіативними модулями (темами). 

Спортивні ігри широко застосовуються в рекреаційній діяльності й оздоровчому тренуванні. Крім 
оздоровчого ефекту, вони супроводжуються зміною середовища діяльності, різноманітністю ситуацій, ру-
хів, приносять задоволення, забезпечують активний відпочинок. Якщо ігри проводяться просто неба, на 
обладнаних майданчиках у паркових і лісових зонах або на березі водоймища, їх оздоровчо-рекреаційний 
вплив посилюється за рахунок позитивного ландшафтного ефекту. Спортивні ігри, що використовуються в 
оздоровчому тренуванні, розвивають швидкісно -силові якості, спритність, спеціальну витривалість до ро-
боти зі змінною інтенсивністю, пам‟ять, органи відчуття (особливо зір). Одночасно спортивні ігри активізу-
ють діяльність нервової системи та внутрішніх органів, підвищують загальну фізичну працездатність. 

Під час спортивно-ігрової діяльності збільшується рухова активність учнівської молоді, що запобігає 
захворюванню серцево-судинної системи. Якщо в зовсім недавньому минулому велика роль у виникненні 
захворювань серцево-судинної системи надавалася рівню холестерину, величині артеріального тиску і 
курінню, то сьогодні численні дослідження українських учених довели провідну роль гіподинамії у патоге-
незі захворювання. Вірогідність захворювання серця у людей, які ведуть активний спосіб життя, набагато 
нижче в порівнянні з особами, що мало рухаються. Дослідження показали, що додаткова рухова активність 
(витрата енергії 2000 ккал на тиждень) поряд із високим рівнем кардіо-респіраторної підготовленості є ос-
новними факторами профілактики захворювань серця і загальної смертності. Фізична діяльність (спортив-
но-ігрова) покращує функцію не тільки самої м‟язової системи, а й усіх життєво важливих органів, включа-
ючи серцевий м‟яз. Цей вплив реалізується завдяки включенню рефлексів із м‟язів на внутрішні органи. 

Таким чином, можна зробити висновок, що фізичне виховання підлітків у процесі спортивно-ігрової 
діяльності є невід‟ємною частиною фізичної культури і покликане для збереження й зміцнення здоров‟я, 
розвитку життєвонеобхідних фізичних якостей, рухових умінь та навичок, формування здорового способу 
життя, моральних і вольових якостей особистості, використання природних сил для зміцнення здоров‟я 
учнівської молоді. 

Старостенко В. О., Атамасов В. О. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
наук. кер. – д.б.н., професор Христова Т. Є.  

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
НА ЗАНЯТТЯХ СПОРТИВНОЮ БОРОТЬБОЮ 

Сьогодні перед закладами вищої освіти стоїть важливе завдання – створення умов для збереження 
здоров‟я студентів під час навчання. Принципи оздоровчої спрямованості фізичного виховання конкрети-
зуються в оздоровчих технологіях. Втілення здоров‟язбережувальних технологій у навчальний процес на-
буває першочергового значення [2]. 

Вивчення стану сучасної теорії і практики викладання спортивної боротьби [1] з точки зору викорис-
тання здоров‟язбережувальних технологій підтверджує недостатність вивчення існуючої проблеми збере-
ження здоров‟я здобувачів вищої освіти, профілактики їх травматизму у процесі занять боротьбою та пот-
ребує нових підходів у педагогічній практиці. 

Мета дослідження – довести ефективність здоров‟язбережувальної технології «Слабка ланка» в 
процесі занять спортивною боротьбою студентів закладів вищої освіти. 

В процесі дослідження визначено умови й особливості проведення занять зі спортивної боротьби у 
ЗВО. Встановлено найбільш небезпечні ушкодження, обумовлені специфікою занять з боротьби, до яких 
відносяться травми шиї та спини із-за недостатньо підготовленого кістково-м‟язового каркасу та нестачі 
спеціально-координаційної підготовки. На основі структурно-логічного підходу розроблена й апробована 
комплексна здоров‟язбережувальна технологія «Слабка ланка». Запропонована технологія відповідає сис-
темному підходу у дидактиці, передбачає диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу з боро-
тьби.  

Педагогічна модель технології «Слабка ланка» представляє сукупність теоретичного та практичного 
аспектів. До теоретичного аспекту відносяться мета, концепція та принципи функціонування технології. У 
практичному аспекті розроблено алгоритм впровадження технології у навчальний процес: вивчення індиві-
дуальних особливості студентів за комплексною програмою шляхом соматоскопії, соматометрії, фізіомет-
рії, визначення психологічних особливостей; виявлення студентів-представників групи ризику («Слабка 
ланка»); організація та проведення занять зі спортивної боротьби згідно навчального плану із застосуван-
ням адаптивного періоду фізичного виховання до представників «Слабкої ланки». 

Встановлено, що особливу увагу на заняттях з вільної боротьби слід приділяти розвитку спеціаль-
них координаційних якостей за допомогою акробатичних й спеціальних борцівських вправ, а також вправ 
на стійкість і вправ з партнером. Вправи пропонувати з поступовим ускладненням техніки виконання. На 
розвиток спеціальних координаційних якостей необхідно відводити більше часу. Розвиток координаційних 
здібностей студентів позитивно впливає на якісне засвоєння навчального матеріалу з боротьби і забезпе-
чує збереження здоров‟я. 

Отже, доведено ефективність комплексної здоров‟язбережувальної технології «Слабка ланка»: за 
час занять спортивною боротьбою в студентів, які використовували технологію «Слабка ланка», зменши-
лася кількість травм до 5 випадків легких ушкоджень (2 випадки садна, 3 забої). Серед студентів, які за-
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ймалися за традиційною методикою, зафіксовано 8 випадків легких ушкоджень (2 випадки садна, 5 забоїв 
та 1 розтягнення).  
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РІЗНИ ОЗДОРОВЧІ ФІТНЕС-ПРОГРАМИ (БОДИБІЛДИНГ, КРОСФІТ, CORE FIRST)  
В СУЧАСНОМУ РОЗВИТКУ ФІТНЕС-ІНДУСТРІЇ 

Завдяки швидкому розвитку фітнес-індустрії не тільки в нашій країні, а й в цілому світі, на сьогодні 
утворилась велика кількість різноманітних оздоровчих фітнес-технологій, що дають можливість людям різ-
ної вікової категорії (від дітей до людей похилого віку) обрати саме ту технологію, яка найбільш відповідає 
їх мотиваційним потребам та стану здоров‟я. Однак перед бажаючими займатися фітнесом, під час вибору 
різних фітнес-програм, часто виникає питання, суть якого полягає в тому, як саме задовольнити всі потре-
би людей, які пред‟являються ними до оздоровчих фітнес-програм? Тому, на нашу думку, необхідно поєд-
нувати кілька видів оздоровчих фітнес-програм та застосовувати якомога частіше індивідуальний підхід до 
побудови оздоровчих тренувань, що обов‟язково зумовить зростання попиту на розробку індивідуальних 
програм фізкультурно-оздоровчих занять. Такі оздоровчі фітнес-програми повинні базуватися не тільки на 
мотиваційних потребах тих, хто займається, стосовно корекції їх фігури та підвищення рівня загальної фі-
зичної підготовленості, але й на основних показниках фізичного стану людини, покращення яких є запору-
кою оздоровчого ефекту тренувань. 

Ми вважаємо, що при роботі з дорослим населенням під час оздоровчих фітнес-програм слід врахо-
вувати всі фактори, які впливають на бажання людини займатися різними оздоровчими фітнес-
програмами. 

Розглядаючи різноманітні фізкультурно-оздоровчі методики в фітнесі, ми виявили, що кожна має 
свої позитивні риси та недоліки. Тому буде доцільним, на наш погляд, щоб в оздоровчих фітнес-
тренуваннях найбільш раціональним стало поєднання кращих сторін вже існуючих різних оздоровчих фіт-
нес-програм з метою їх взаємодоповнення та помноження їх позитивного впливу. Така потреба спонукає 
нас на поєднання кількох видів фітнесу в рамках тренувального процесу або навіть окремого тренувально-
го заняття. 

Аналіз сучасних літературних джерел виявив, що питання впливу різних оздоровчих фітнес-програм 
на організм людини активно вивчається і ця інформація представлена у великому обсязі. Але, зважаючи 
на те, що фітнес-індустрія розвивається дуже стрімко і постійно з‟являється велика кількість нових фітнес-
програм, потрібно і надалі вивчати це питання. Слід зауважити, що тренувальний процес такої оздоровчої 
програми як бодибілдинг також широко вивчається різними авторами в сучасній літературі, в той час, як 
фітнес-програма кросфіт ще вивчена недостатньо і різні вчені ще проводять багато досліджень в цьому 
напрямку. Особливої уваги заслуговує така відносно нова оздоровча фітнес-програма як core first, яка вза-
галі майже не вивчена, тому розглянутих питань з побудови її тренувального процесу ще не вистачає. Са-
ме тому ми вважаємо, що слід продовжувати дослідження в цьому напрямку. 

Тестування функціонального стану та фізичної підготовленості жінок віком від 25-35 років виявило, 
що в цьому віці і функціональний стан, і фізична підготовленість жінок знаходяться на середньому рівні, а 
частіше й нижче середнього. На нашу думку, причиною цього є сукупність різних факторів, таких як: спосіб 
та якість життя, екологія, недостатня рухова активність та ін. 

Але незважаючи на всі фактори, що впливають на бажання тих, хто займається оздоровчим фітне-
сом, слід вивчати нові фітнес-програми, які з‟являються у сучасному світі, та впроваджувати і поєднувати 
їх із вже існуючими фітнес-програмами. 

Сухаревський Р. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Кружило Г. Г.  

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ РУХОВИХ ІГОР НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ  
ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Вагомих успіхів у розвитку фізичної культури можна досягти лише за умови його надійного правово-
го, програмового та нормативного забезпечення, що виражається у конкретних документах і матеріалах, 
розроблених державними органами управління у сфері фізичної культури і спорту. 

Програми з фізичного виховання, що використовуються в навчальних закладах, зорієнтовані на ви-
користання традиційних засобів фізичного виховання та оздоровлення. Але змістове наповнення цих форм 
і видів рухової діяльності не дає змоги в повному обсязі враховувати особливості дітей цієї вікової групи та 
не сприяє ефективному розвитку більшості фізичних якостей.  

В сучасному суспільстві росте значення оздоровчих технологій, спрямованих на зміцнення та збе-
реження здоров‟я, підвищення розумової працездатності, поліпшення самопочуття людини, що в свою чер-
гу необхідною умовою успішного виконання завдань економічного та соціального розвитку держави. Аналіз 
літературних джерел засвідчує, що чимало фахівців присвятили свої дослідження пошуку засобів підви-
щення ефективності фізичного виховання дітей, зокрема організаційно-педагогічне та методологічне підґ-
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рунтя вдосконалення системи фізичного виховання дітей викладено у дослідженнях Т. Н Круцевич, 
О. С. Куца, Б. М. Шияна та інших.  

На сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи значне місце приділяється впровадженню в 
навчально-виховний процес інноваційних технологій, орієнтованих на перспективу розвитку нетрадиційних 
форм та систем оздоровлення що допоможе учням встановити зв‟язки з природою, навчитись керувати 
своїми емоціями, поведінкою, рухами, досягти гармонії між тілом і духом. 

Фізичне виховання – могутній засіб активного впливу на розвиток організму і вдосконалення його 
функцій. Вчитель фізичної культури повинен постійно здійснювати контроль за станом виконання фізичних 
вправ учнями на уроці, їх дозування, правильність виконання та рівень фізичного навантаження. Належний 
стан фізичного виховання в школі можливий за активної участі в ньому адміністрації, класних керівників, 
вчителів фізичної культури у тісному контакті з методичним медпрацівником школи, інакше кажучи, за пов-
ноцінної співпраці педагогів та лікаря. Необхідно щоб всі заходи з фізичного виховання проводилися з вра-
хуванням фізичного стану і вікових особливостей учнів, при дотриманні всіх дидактичних методів.  

Головною ознакою інновації в аспекті ефективного фізичного виховання: позитивні зміни, які вини-
кають в роботі освітніх установ в результаті спеціально організованої інноваційної діяльності. Впроваджен-
ня такої технології змінює результати освітнього процесу, створюючи при цьому удосконалені чи нові: осві-
тні, дидактичні, виховні системи; зміст освіти; методи, форми, засоби розвитку особистості, організацію 
навчання і виховання; технології управління навчальними закладами, системою. 

Система фізичного виховання школярів в умовах сучасного навчального закладу повинна бути по-
будована таким чином, щоб фізичні вправи були доцільними не тільки з точки зору фізіологічної та функці-
ональної, а й виховної та естетичної. Спираючись на це, різноманітні новітні технології фізичного вдоско-
налення, що включають різноманітні танцювальні та ритмічні вправи (різновиди аеробіки) сприятимуть фо-
рмуванню правильної постави, гарної ходи, розвитку ритмічності та координації рухів. 

На сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи значне місце приділяється впровадженню в 
навчально-виховний процес інноваційних технологій, орієнтованих на перспективу розвитку нетрадиційних 
форм та систем оздоровлення що допоможе учням встановити зв‟язки з природою, навчитись керувати 
своїми емоціями, поведінкою, рухами, досягти гармонії між тілом і духом. 

Таран О. В.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Кружило Г. Г. 

ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ,  
ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ 

За останні роки в настільному тенісі українські спортсмени не демонструють максимально високих 
спортивних результатів на змаганнях світового рівня. Сучасний професійний спорт пред‟являє високі вимо-
ги до рівня підготовленості спортсменів на міжнародній спортивній арені. На всіх етапах багаторічної підго-
товки необхідне подальше вдосконалення оптимальних за своїм змістом і характеру засобів і методів ро-
боти з юними спортсменами. До числа найважливіших аспектів цієї проблеми входить виявлення і систе-
матизація найбільш ефективних тренувальних програм дії на основі моделювання основних сторін підгото-
вленості спортсменів. Моделювання як метод наукового дослідження дозволяє виділити з нескінченної 
множини і різноманітності ознак, властивостей і характеристик рівня підготовленості спортсмена достатньо 
обмежену до прийнятного об‟єму сукупність найбільш істотних параметрів.  

Як показав аналіз науково-методичної літератури, проблеми моделювання в настільному тенісі вже 
розглядалися такими авторами як, Барчукова Г. В., 2006; Матицін О. В., 2001; Богушас В. М. М., 2006 та ін. 

Відомо, що значних успіхів в змаганнях досягають ті тенісисти, які не тільки добре розвинені фізич-
но, упевнено володіють прийомами нападу і захисту, володіють великою волею до перемоги, але і уміють 
обачливо, розумно використовувати всі свої позитивні ігрові якості та недоліки суперника. 

Всі спеціальні рухи і спеціалізовані положення в настільному тенісі доцільно класифікувати на чоти-
ри основні групи: Стійкі – початкові положення. Хватки – способи тримання ракетки. Пересування. Технічні 
прийоми.  

Стійкі, які приймає тенісист перед виконанням удару, підрозділяють на правосторонніх – для вико-
нання ударів праворуч від тулуба, лівобічних – для виконання ударів зліва від тулуба і нейтральні – коли 
тенісист стоїть лицем до столу і чекає прийому м‟яча або виконує удар перед собою. 

Хватки розрізняють за способом триманню ракетки: горизонтальні – коли вісь ракетки знаходиться 
горизонтально щодо поверхні столу і вертикальні – коли вісь ракетки знаходиться вертикально поверхні 
стіл. 

Серед пересувань виділяють – по характеру рухи ніг – ривки, стрибки, випади і кроки. 
Технічний прийом – це спосіб обробки м‟яча за допомогою раціональних дій, схожих по своїй струк-

турі і направлених на рішення однотипних завдань. 
Технічні прийоми можуть виконуватися справа і зліва від тулуба спортсмена, а також перед тулубом 

– перед собою – прямий удар. 
Будь-яке зіткнення ракетки на м‟яч зважає ударом, але існує два види удару: 1) удар по м‟ячу, що 

опускається, в свою половину столу – подача – початковий удар і 2) удар по м‟ячу, що летить назустріч, на 
сторону суперника – у відповідь удар. 

Удар, що майже не додає м‟ячу обертання, називається плоским. Але, як правило, технічні прийоми 
в настільному тенісі засновані на доданні м‟ячу різних видів обертання: верхнього, нижнего, бічного, змі-
шаного. 

Подача – технічний прийом, з якого починається розиграш очка. Вона може бути направлена на 
створення умов атаки або на заборону її з боку приймаючого гравця. Це єдиний прийом, що не є у відпо-
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відь дією. М‟яч винен, відскочивши від сторони що подає, перелетіти через сітку на сторону того, що прий-
має. Цей початковий удар починається з підброса м‟яча з відкритої долоні (вертикально) на висоту не ме-
нше 16 сантиметрів. У подачах застосовуються всілякі обертання. 

У зв‟язку з цим актуальним стає питання дослідження моделей технічної підготовленості спортсме-
нів, які спеціалізуються в настільному тенісі, так як саме вона вважається найвищим критерієм оцінки май-
стерності спортсмена. 

Тарасенко А. С. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.пед.н., професор Захаріна Є. А.  

РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ РУКОПАШНИКІВ  
НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Вивчення особливостей техніко-тактичної підготовки у рукопашці сприятиме вдосконаленню техніко-
тактичної підготовки спортсменів. Внаслідок значного ускладнення програми змагань, насичення її елемен-
тами підвищеного рівня складності, підвищуються вимоги до фізичної та техніко-тактичної підготовленості 
спортсменів. Зрозуміло, що тільки за умови грамотної побудови попередньої спеціальної підготовки мож-
ливе освоєння техніки рукопашного бою на сучасному рівні. 

Дана робота присвячена вивченню оптимізації методик, техніко-тактичних умінь та навичок рукопа-
шників на етапі попередньої базової підготовки. 

Проаналізувавши наукову літературу, та навчальну програму з рукопашного бою для дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, ми прийшли до висновку, що питання техніко-тактичної підготовки в про-
грамі рукопашного бою не розкривається у повному обсязі.  

Об‟єкт дослідження – навчально-тренувальний процес спортсменів рукопашників на етапі спеціаль-
ної базової підготовки. 

Предмет дослідження – технічна підготовленість спортсменів рукопашників на етапі спеціаль-
ної базової підготовки. 

Мета роботи – удосконалення технічної підготовленості спортсменів рукопашників на етапі спеціа-
льної базової підготовки. 

У структурі технічної підготовленості спортсмена (бійця) виділяються базові та додаткові прийоми 
(дії). Базову техніку в рукопашному бою складають: основні стійки, пересування, удари і захисні дії руками і 
ногами. У базовій техніці рукопашного бою виділяють положення (стоячи на колінах), стійки (фронтальну, 
правостороннім, лівосторонній, які, в свою чергу, поділяються на високий, середній, низький), пересування 
(кроком, бігом, стрибком або стрибком вперед, тому, в сторони) і прийоми самостраховки (перекиди впе-
ред, назад, падіння назад, вперед, падіння назад на бік, падіння вперед на бік). 

Проаналізувавши зміст тренувань по навчальній програмі з рукопашного бою, ми зробили висновки, 
що співвідношення засобів фізичної підготовки – 20%, спеціальної фізичної підготовки – 40%, техніко-
тактичної підготовка – 40% не дає можливості вдосконалювати технічну підготовку. Тому в експеримента-
льній програмі було вирішено збільшити час на техніко-тактичну підготовку майже до 50% часу всієї підго-
товки. 

На етапі спеціалізованої базової підготовки ми орієнтувалися на досягнення заданого рівня спорти-
вних результатів. Також спортсменам давалась установа на місце і результат в головних змаганнях, вико-
нання запланованих нормативів. Ми приділяли увагу поглибленому розвитку фізичних якостей, різнобічне 
технічне удосконалення, тактичну і психологічну підготовку. 

Вивчення техніки всіх розділів техніко-тактичної підготовки ведеться паралельно на основі базових 
рухів з урахуванням збільшення координаційної складності. Ударна техніка і техніка боротьби оптимізована 
згідно з вимогами змагальної діяльності та виключає прийоми, що ведуть до травм. Кожне тренування 
складається з підготовчої частини (розминка, акробатика), основної частини (технічна та техніко-тактична 
підготовка), загальній фізичній підготовці, та заключної частині (вправи на розслаблення м‟язів, та віднов-
лення дихання. 

При оцінці технічної майстерності необхідно звернуту увагу на показники, які дозволяють визначити 
здібності спортсмена до прояву раціональної техніки в екстремальних умовах змагань, стійкість техніки до 
збиваючих факторів її варіативність та ін., вміння спортсмена реалізовувати руховий потенціал у конкрет-
ній змагальній діяльності. 

Тихоненко О. Е. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Глущенко Н. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНАКІВ 16–17 РОКІВ 

Фізична підготовка спортсмена являється найважливішої з усіх видів підготовки, особливо у боксі. 
Проблема розвитку фізичної підготовки є надзвичайно складною і в загальнотеоретичному і в методологіч-
ному плані, оскільки різні якості мало пов‟язані між собою і залежать передусім від функціональних можли-
востей моторної зони центральної нервової системи і вимагають для свого вдосконалення застосування 
різних методів і методичних прийомів. 

Крім того, при розвитку фізичних якостей важливий облік сенситивних вікових періодів. Ефектив-
ність управління загальною фізичною підготовкою у боксі багато в чому зумовлюється кількістю і якістю 
отримуваної інформації про початковий і поточний рівнях фізичної підготовленості, параметрах тренуваль-
ного навантаження і т. д. Причому головне, полягає не в об‟ємі роботи, а в правильності побудови системи 
тренування, що особливо важливо нині, коли вже у багатьох видах спорту вичерпана значна частина резе-
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рвів «механічного збільшення» тренувальних навантажень. У тренувальному процесі спортивного резерву 
виникає протиріччя між зростаючими вимогами до підготовленості юних спортсменів, диктованими необ-
хідністю підвищення результатів, і обмеженими віковими можливостями зростаючого організму. 

В ході педагогічного експерименту в програму тренувань експериментальної групи була включена 
розроблена нами методика на розвиток загальної фізичної підготовки, дітей тих, що займаються боксом.  

Методи, переважно спрямовані на розвиток загальної фізичної підготовки, підрозділялися на безпе-
рервний (характеризується одноразовим безперервним виконанням тренувальної роботи) і інтервальний 
(передбачає виконання вправ з регламентованими паузами відпочинку). При використанні обох методів 
вправи можуть виконуватися як в рівномірному, так і в змінному темпі. Прикладом безперервного виконан-
ня вправи в рівномірному темпі (режимі) може вважатися крос, плавання. 

Цей же крос міг виконуватися і із спуртами (прискореннями). Тоді це буде безперервне виконання 
вправи в змінному темпі. При використанні інтервального методу робота необхідної інтенсивності чергува-
лася з інтервалами відпочинку. Інтенсивність роботи складала 50-60% від максимальної потужності, інтер-
вал відпочинку між повторениями- 1 хв. Число повторень вправ підбиралося таким розрахунком, щоб уся 
серія проходила при порівняно стійкому пульсовому режимі 160 уд/хв. В одній серії 3-4 повторення вправи, 
всього 2-3 серії. 

Вправи для розвитку швидкості нами застосовувалися на початку основної частини зайняття, після 
розминки. Вправи, спрямовані на розвиток силових здібностей застосовувалися в другій половині зайняття. 
Ігровий метод передбачав виконання дій, визначених правилами гри і в специфічних умовах гри. Так само 
у кінці кожного тренування застосовувалися різні спортивні, рухливі ігри і естафети : ігри з м‟ячем, з пере-
несенням предметів, з метаннями, лазінням, бігом, стрибками, комбіновані естафети: футбол, баскетбол, 
волейбол, настільний теніс. У експериментальній групі для розвитку фізичних якостей також використову-
валися спеціально підібрані рухливі ігри. 

На наш погляд, головний засіб в занятті з дітьми на цьому етапі - спортивні і рухливі ігри. Для забез-
печення фізичної підготовки початкуючих спортсменів краще застосовувати вправи в комплексі.  

Толчинський С. Е. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – старший викладач Воскобійник Т. А.  

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АЙКІДО ЯК БОЙОВОГО МИСТЕЦТВА  

Айкідо – бойове мистецтво, яке було створене Моріхеєм Уесібою у ХХ столітті. Тому історія виник-
нення, формування, народження Айкідо нерозривно пов‟язане з особою О-Сенсея. Саме він трансформу-
вав ефективний бойовий стиль Дайто-рю у систему духовного вдосконалення – Ай-Кі-До. Дехто з пізніших 
істориків критикував Моріхея Уесібу за надмірну духовність його шляху. Адже суть Айкідо полягала не ли-
ше у виконанні техніки та ефективному проведенні прийомів. Моріхей Уесіба робив наголос саме на фор-
муванні особистості через практику Айкідо. Без сумніву, аби О-Сенсей знав, що він залишився в історії не 
автором ефективної бойової дисципліни, а засновником глибокого шляху духовного вдосконалення, це 
слугувало б для нього найбільшим компліментом. 

У Айкідо немає системи змагань. Моріхей Уесіба був противником змагань, він вважав, що це при-
веде до непотрібної агресивності, та замінить прагнення внутрішнього вдосконалення людини на досяг-
нення зовнішнього результату. Відсутність змагань позбавляє практикуючого від бажання довести власну 
статусність та «крутизну», та наводить на думку, що немає «супротивників» та «ворогів», а боротьба ве-
деться з собою самим. Боротьба за те, щоб підняти себе з теплого місця, зайвий раз віджатися або щиро і 
відкрито визнати свою помилку. Результати з‟являються не одразу, але вони – невідворотний плід постій-
ної практики. Відсутність змагальності дарує рівність усім, хто займається в Додзьо. Люди, які займаються 
Айкідо – соратники, адже їм не потрібно битися одне з одним, навпаки, потрібно допомагати одне одному. 
Адже вивчення Айкідо поодинці неможливо. 

Айкідо – це не спорт, а бойове мистецтво. Різниця між цими поняттями принципова. У спорті голов-
ну роль вiдiграють конкретні цілі – перемога на змаганнях, перемога над супротивником, прагнення побити 
рекорд або непереборна мрія перестрибнути ось цей високий паркан. В той час як Будо – це не спорт, а 
спосіб життя. Як відомо, заняття в Додзьо – це лише 30% практики. Решту часу айкідока практикує у своє-
му щоденному житті, розвиваючи такі якості, як пунктуальність, повага, субординація та адекватне реагу-
вання на життєві ситуації. Принципи Будо дійсні для практикуючого навіть по вихідних, у відпустці, або о 
третій годині ночі. Адже Будо – це шлях набуття цілісності. 

Основою для створення Айкідо стало мистецтво Дайто-рю – спеціалізований напрямок єдино-
борств, сконцентрований на кидках та прийомах, що мають за основу кругові рухи. У 1917 році надзвичай-
но талановитий студент – Моріхей Уесіба – отримав право викладати мистецтво Дайто-рю. На той час Мо-
ріхей Уесіба володів також прийомами інших єдиноборств, отже, усі вміння та знання Уесіби були залучені 
до створення нового шляху – Айкідо. 

Айкідо являє собою воїнський шлях, у якому багато уваги приділяється повній релаксації тіла та ро-
зуму. Усі технічні прийоми айкідо є реакцією на атаку, і майже всі вони засновані на кругових рухах рук та 
ніг. Ухиляння та дія на життєво важливі точки використовуються в айкідо досить широко. Загалом, мистец-
тво айкідо можна назвати ремінісценцією китайських «внутрішніх шкіл» бойових мистецтв. 

Система загальнофізичної підготовки у Айкідо містить наступні компоненти: дзюмбі-ундо (гімнасти-
ку), текубі-ундо (тренування зап‟ясть), укемі (техніку падінь), камае (позиції та стійки), тай-сабакі (повороти і 
пересування), дза-хо (позиції на колінах), сікко (пересування на колінах), кокью-хо (дихальні вправи), тен-
кан-хо (вправи у обертанні), хайсін-ундо (вправи на згинання спини). Всі ці вправи, крім фізичної та техніч-
ної підготовки, слугують засвоєнню чотирьох головних принципів – централізації (хара), поширення (кі), 
ведення контролю та сферичності. Кожен з цих принципів пронизує всі розділи айкідо. 
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Тукмачов А. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Добродуб Є. З. 

АНАЛІЗ ПОТРЕБИ У РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Будь-який рух людини робиться завдяки рухливості суглобів. У деяких суглобах – плечовому та та-
зостегновому – людина має велику рухливість, в інших – колінному, променезап‟ястковому, гомілковостоп-
ному – амплітуда рухів обмежена формою суглоба і зв‟язковим апаратом. Зазвичай людина рідко викорис-
товує усю свою максимальну рухливість і обмежується якою-небудь частиною від наявної максимальної 
амплітуди руху в суглобі. Проте недостатня рухливість суглобів обмежує рівень прояву сили, негативно 
впливає на швидкісні і координаційні здібності, знижує економічність роботи і часто є причиною ушкоджен-
ня зв‟язок і м‟язів. При деяких рухах гнучкість людини грає вирішальну роль. 

Гнучкість – це одна з фізичних якостей, яку постійно треба розвивати. Якщо у дітей не розвивати 
гнучкість протягом їх навчання в школі, то після закінчення школи ми маємо підлітків, у яких дуже погана 
гнучкість, і як наслідок це призводить до побутових та спортивних травм. 

На жаль, багато учнів, педагогів та тренерів у своїй фізкультурній і спортивній діяльності недооці-
нюють значення гнучкості. Однак, виховання гнучкості має особливе значення в цілому для виховання ру-
хових якостей і фізичного стану дитини, оскільки вона обмежена досить жорсткими віковими рамками. Та-
ким чином, виховання гнучкості у дітей залишається однією з актуальних проблем фізичної культури і спо-
рту. 

Відомо, що в процесі розвитку організму гнучкість змінюється нерівномірно. Так, рухливість хребта 
при розгинанні або згинанні підвищується у хлопчиків з 7 до 12 років, а у дівчаток з 7 до 14 років, у більш 
старшому віці темп приросту гнучкості у дітей знижується.  

 Рухливість хребта при згинанні значно збільшується у хлопчиків 7-10 років, а потім в 11-13 років 
зменшується. Високі показники гнучкості відзначаються у хлопчиків до 14 років, а у дівчаток до 15 років. 
Слід зауважити, що при активних рухах гнучкість дещо менша, ніж при пасивних. 

Аналіз науково-методичної літератури показує, що розвиток гнучкості у дітей молодшого шкільного 
віку має відмінності у зв‟язку з віковими особливостями дитячого організму. В цілому, найбільш інтенсивно 
гнучкість як фізична якість розвивається у дітей до 15–17 років. При цьому для розвитку пасивної гнучкості 
сенситивним періодом буде вік 9–10 років, а для активної – 10–14 років. 

Цілеспрямований розвиток гнучкості у дітей має починатися з 6 – 7 років, а це час, коли діти йдуть 
до школи. У дітей молодшого шкільного віку ця якість розвивається майже в 2 рази краще, ніж в старшому 
шкільному віці. Це пояснюється великою розтяжністю м‟язово-зв‟язкового апарату у дітей даного віку. 

Рухливість суглобів розвивається нерівномірно в різні вікові періоди. У дітей молодшого та серед-
нього шкільного віку активна рухливість в суглобах збільшується, в подальшому вона зменшується. Обсяг 
пасивної рухливості суглобів також з віком зменшується. Причому, чим старший вік, тим менше різниця між 
активною і пасивною рухливістю в суглобах. Це пояснюється поступовим погіршенням еластичності 
м‟язово-зв‟язкового апарату, міжхребцевих дисків та іншими морфологічними змінами. Вікові особливості 
суглобів обов‟язково необхідно брати до уваги в процесі розвитку гнучкості. 

Аналіз літературних джерел показав, що для виховання гнучкості методично дуже важливим є ви-
значення оптимальні пропорції у використанні вправ на розтягування, а також правильне дозування наван-
тажень. 

Тестування школярів виявило відмінності в розвитку гнучкості. Акцентовані заняття на розвиток гну-
чкості позитивно впливають на динаміку антропометричних даних за показниками Кетле. Відмінності в по-
казниках гнучкості у дітей спостерігалися лише у тесті «кут тазостегнового суглоба». 

Харченко О. В. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – викладач Куліш О. О. 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Фізичне виховання – система соціально-педагогічних заходів, спрямованих на зміцнення здоров‟я, 
загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формуван-
ня життєво важливих рухових навичок та вмінь.  

Мета фізичного виховання витікає з основного завдання виховання, яке полягає в необхідності під-
готувати всебічно розвинутих, активних та здорових членів суспільства, які органічно поєднує в собі гума-
ністичні і загальнолюдські позитивні риси особистості, гармонію фізичного та психічного розвитку. 

Найбільш загальною метою національної системи фізичного виховання є 
задоволення потреб окремих людей і суспільства загалом у вихованні фізично досконалих, всебічно 

духовно і фізично розвинених людей, фізично підготовлених до праці та захисту вітчизни. 
Проблеми фізичного виховання студентів обумовлені такими причинами: 
1) недостатньою кількістю позааудиторних занять із фізичного виховання;  
2) низьким рівнем мотивації до самостійних занять фізичними вправами; 
3) недостатнім рівнем спеціальних знань і практичних умінь у галузі фізичної культури; 
4) низьким рівнем використання новітніх технологій і сучасних технічних засобів під час позааудито-

рних занять; 
5) недостатнім фінансовим забезпечення;  
6) низькою ефективністю управління фізичним вихованням, яке здійснюється у вищих навчальних 

закладах. 
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На мою думку, ліквідування причин є вирішенням, проблеми фізичного виховання студентів. Також 
потрібно вмотивувати і зацікавити молодь. Наприклад: популяризувати спорт, наголошувати на його корис-
ті для особистості. Результати дослідження студентів 1–4-го курсів психологічного факультету показують, 
що визначним мотивом занять фізичною культурою та спортом у студентів є прагнення покращити свою 
фізичну підготовленість і зміцнити здоров‟я (64,7% відповідей), можливість надбання необхідних для життя 
й трудової діяльності якостей (26,3%). Дещо нижча значимість комунікативного мотиву (можливість спілку-
вання та засобів заповнення дозвілля – 7,4%), а також престижного мотиву (1,1%) й забезпечення матері-
ального добробуту (0,5%). Опитування проводилось в умовах академічних занять зі студентами з першого 
по четвертий курс психологічного факультету ВНУ імені Лесі Українки у вересні – жовтні 2010 р. В анкету-
ванні взяло участь 238 студентів. Не зважаючи на рік проведення опитування упевнено можна сказати, що 
мотиви здобувачів освіти не змінилися. 

Отже, для вирішення проблем фізичного виховання студентів необхідно ліквідувати їх причини та 
звернути увагу на вмотивованість навчаючихся. 

Черненко (Кузнецова) К. Д. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Коллегаєв М. Ю.  

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЗАНЯТЬ ДЗЮДО 

Боротьба дзюдо популярний вид східних єдиноборств, який характеризується безперервним підви-
щенням вимог до рівня майстерності спортсменів. У зв‟язку з цим спостерігається зменшення віку при на-
борі дітей у групи по дзюдо на спортивно-оздоровчий етап підготовки. 

Недолік рухової активності в житті дітей молодшого шкільного віку веде до виразно зниження зага-
льної стійкості організму до надмірної ваги, простудних та інших захворювань. 

Як свідчать дані наукових досліджень, негативному впливу навчальних перевантажень найбільш 
схильні до учні молодшого шкільного віку. Саме в цій групі школярів відзначаються значне число захворю-
вань, відносно низькі показники фізичного розвитку і фізичної підготовленості, низькі рівні адаптації органі-
зму до фізічекой і розумових навантажень. При цьому кількість дітей з відхиленнями в стані здоров‟я пос-
тійно зростає; зростає і число дітей, погано освоюють навчальний матеріал. 

В теперішньому часі спостерігається значне зниження стану здоров‟я і рівня фізичної підготовленос-
ті дітей. Фізичне і психічне здоров‟я дітей молодшого шкільного віку преімущственно залежить від активно-
сті фізкультурно-оздоровчої роботи. Основи фізичного і психічного здоров‟я дитини і початкові навички 
ведення здорового способу життя формуються в дитячі та юнацькі роки. Тому вчити здорового способу 
життя і виховати свідоме, відповідь-ного ставлення до здоров‟я та здорового способу життя необхідно на- 
чину в дитячому віці. 

Молодший шкільний вік є найбільш відповідальним етапом шкільного дитинства і характеризується 
тим, що у дитини з‟являється новий статус: він учень і відповідальна людина. І ця нова соціальна роль ви-
магає розвитку у дитини певних психічних властивостей і спирається на вже розвинуті властивості. 

Відомо, що молодший шкільний вік є найбільш сприятливим періодом для розвитку багатьох фізич-
них якостей. 

Молодшим шкільним вважається вік з 6–7 до 10–11 років. У цей період з дитиною відбувається без-
ліч змін, що стосуються психофізичного розвитку. Це і дорослішання, втрата безпосередності, і формуван-
ня характеру, і криза 7 років. 

Для дитини період від 6 до 7 років є перехідним. У цей час дитина поєднує в собі риси дошкільного 
дитинства з особливостями школяра. Ці риси проявляються в його поведінці і свідомості у вигляді склад-
них поєднань, часом суперечать один одному. 

У молодшому шкільному віці у дитини формуються вигини хребта - шийний, грудний і поперековий, 
міцніють м‟язи і зв‟язки, зростає їх обсяг, зростає загальна м‟язова сила. При цьому великі м‟язи розвива-
ються раніше дрібних. Також, можна вважати, що найістотніші зміни в рухових здібностях відбуваються в 
молодшому шкільному віці, а у дівчаток - переважно в період з 8 до 11 років. 

Дзюдо – вид спортивної боротьби, культивований в більшості країн світу. Заняття дзюдо 
пред‟являють до займаються специфічні вимоги і надають комплексний вплив на їх організм. Особливий 
вплив заняття дзюдо надають на виховання особистості дзюдоїстів дитячо-юнацького віку. Займаючись 
дзюдо, можна навчитися долати свої слабкості і недоліки, змінювати себе і пізнавати свої можливості. 

Тому вважаємо актуальним тему нашого дослідження: «Фізична підготовленість молодших школярів 
на початковому етапі занять дзюдо». 

Черненко Д. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н. Євстігнеєва І. В. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТРЕНЕРА З ЄДИНОБОРСТВ 

Професія тренера як спеціаліста з фізичного виховання і спорту є однією з психологічно складних, 
оскільки потребує постійного контакту з аудиторією спортсменів на різних рівнях спілкування і взаємодії: 
соціальному, навчальному, економічному, ідеологічному, психологічному тощо. Професія як об‟єктивна 
реальність оживає лише у професійній діяльності, яку виконує людина; у той же час, засвоюючи професію, 
людина пізнає саму себе, свої можливості й професійну реальність як суспільну й життєву необхідність, 
усвідомлює свою соціальну роль та відповідальність. 
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Різноманіття педагогічних здібностей і зв‟язок їх з іншими здібностями розширюють можливості ком-
пенсації відсутніх якостей і сприяють формуванню індивідуального стилю діяльності тренера. Досвід пока-
зує, що не у всіх тренерів однаково розвинені всі педагогічні здібності. Нерідко проявляються одна-дві яко-
сті тренера, які визначають майстерність тренера. Відсутні якості можуть бути або розвинені, або компен-
совані [37]. 

Шлях вдосконалення тренера як педагога, обов‟язково проходить через вдосконалення і розвиток 
цих здібностей, шляхом самовиховання, читання педагогічної літератури, відвідування різних семінарів і 
лекцій, які стосуються педагогічного розвитку тренера і надають можливість тренерам ділитися і перейма-
ти один у одного досвід вдосконалення педагогічних здібностей у тренерів. 

Тренера дають підставу вважати, що педагогічна майстерність не є властивістю лише талановитих 
людей, а досягається в результаті формування та вдосконалення педагогічних здібностей.  

Особистість виражається, насамперед, в мотивах її діяльності. Професійно значущими мотивами 
діяльності тренера є інтерес до спорту і фізичної культури, схильність до педагогічної праці в цій галузі, 
прагнення до постійного вдосконалення в ньому, любов до дітей, глибока переконаність у великій суспіль-
ній важливості занять спортом, почуття обов‟язку та відповідальності за якість своєї роботи. 

Оскільки діяльність тренера є різновидом педагогічної діяльності, він виконує загально педагогічні 
функції, але разом з тим специфічні виховні можливості спортивного колективу жадають від тренера вико-
нання ряду своєрідних функцій. 

Основний шлях навчання має два напрямки: 
1. Міцне закріплення рухових навичок. 
Наприклад, при падінні спиною до покриття повертатися грудьми до покриття; при атаці суперника - 

вставати в захисну стійку і ставити руки в захисне положення і т.ін. 
2. Вироблення рухових навичок. Наприклад, проводити прийоми в ліву і праву сторони з різних по-

ложень, на місці і в русі. 

Чуприна Д. А. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Большакова І. В. 

ПРОГРАМУВАННЯ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМ ФІТНЕСОМ ДЛЯ ЖІНОК  
ІІ ЗРІЛОГО ВІКУ, СПРЯМОВАНИХ НА ПРОФІЛАКТИКУ ССЗ  

Особливість розвитку ССЗ у жінок полягає в тому , що вони виникають на 10 років пізніше, ніж у чо-
ловіків, коли інших фактори ризику стає більше, що й обумовлює більш важкий клінічний перебіг захворю-
вань: жіноча смертність протягом перших тижнів від інфаркт міокарда майже вдвічі вище , ніж у чоловіків.  

Важливу роль в поліпшені ситуації відіграє профілактика серцево-судинної захворюваності . Якщо 
говорити лише про ліки та операції, то хвороба завжди буде «ініціатором». Якщо звернутися до серцевини 
проблеми то побачимо що показники стану здоров‟я жінок обумовлені багатьма чинниками, нездоровим 
способом життя, соціально-економічним характером, несприятливим станом навколишнього середовища. 

Факторами ризику виникнення і перебігу серцево-судинних захворювань є недостатня фізична акти-
вність (гіподинамія), підвищений артеріальний тиск, порушений ліпідний обмін (надлишкова маса тіла), 
шкідливі звички (тютюнопаління, зловживання слабоалкогольними та алкогольними напоями), фактори 
оточуючого середовища (психоемоційні навантаження, шкідливе довкілля), а також спадкові фактори.  

Шляхом профілактики розвитку серцево-судинних захворювань жінок ІІ зрілого віку є зміна свого 
способу життя: підвищення рівня рухової активності, раціональне харчування, профілактика стресових 
станів, медична активність. У зв‟язку з цим, виникає необхідність розробки комплексних програм профілак-
тики факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань. 

Зменшення негативного впливу чинників ризику є одним із основних шляхів зниження смертності від 
хвороб системи кровообігу (насамперед передчасної), і, відповідно, збереження трудового потенціалу кра-
їни, позитивним внеском у збільшення очікуваної тривалості життя в Україні. 

При більш детальному вивченні явища високої серцево-судинної смертності в Україні з‟ясовується, 
що основним внеском у зростанні її показників стало збільшення рівня смертності у найбільш продуктив-
ному віці 30–59 років, тобто віці, коли людина закінчила базову освіту, набула певного досвіду, і, відповід-
но, більше може віддавати суспільству. Саме населення цього віку більшою мірою формує національний 
продукт, несе відповідальність за утримання дітей, людей похилого віку і непрацездатних. 

Сучасні форми рухової активності (аеробіка, стретчинг, шейпінг, фітнес, бодібілдінг, аква-фітнес) 
надають оздоровчий ефект, завдяки активізації найважливіших функціональних систем організму, та спри-
яють високій енергетичній вартості роботи. В даний час спостерігається удосконалення фітнес-технологій, 
викликане збільшенням попиту на індивідуальні заняття, для вирішення індивідуальних потреб кожної 
окремої жінки в: аеробіці Ю. І. Таран, Т. В. Івчатова, Н. О. Опришко, О. О. Мороз,в аквафітнесі 
Н. О. Гоглювата, К. Г. Козакова, в силовій гімнастиці В. Весткотт, Ф. Делав‟є, та пілатесі О. В. Буркова, 
І. В. Бєлов, Ф. І. Загура. У рядi досліджень обґрунтовується використання засобів оздоровчого фітнесу, 
спрямованих на корекцію маси тіла жінок в процесі ФОЗ, О. О. Мороз, I. М. Григус, Н. Є. Михайлова, та ін. 

Зараз, як ніколи раніше, стали актуальними питання індивідуальних оздоровчих тренувань, в яких 
велику роль грають наступні фактори: індивідуальні особливості людини (стан здоров‟я, вік, фізична підго-
товленість, режим праці, відпочинку, навчання, побуту, харчування). Одна і та ж вправа в залежності від 
індивідуальних особливостей викликає різний ефект. 

Оздоровчий напрямок фітнесу існує як одна з форм масової фізичної культури. Простота вправ, до-
статні паузи для відпочинку і відновлення, індивідуальні дозування навантаження роблять їх доступними 
широкому колу людей будь-якого віку і рівня фізичної підготовленості. 
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РОЗВИТОК СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПІДЛІТКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ 

Проблема базової силової підготовки школярів та учнівської молоді представляє в даний час особ-
ливий інтерес у зв‟язку з вираженими змінами соціальних, екологічних та економічних умов життя суспільс-
тва. Проте розробка основоположних методичних рекомендацій з широкого використання різних методів 
базової фізичної підготовки, починаючи з першого класу, стримується дефіцитом наукових досліджень. У 
зв‟язку з цим вивчення вікової динаміки м‟язової сили школярів в процесі всього періоду навчання пред-
ставляє, як науковий, так і практичний інтерес. Це дозволяє виявити педагогічні та фізіологічні закономір-
ності у розвитку силових можливостей і на цій основі більш об‟єктивно планувати силові навантаження з 
урахуванням віку на уроках фізичного виховання. Основною передумовою розробки методики базової си-
лової підготовки школярів послужили відомості про специфічність сили м‟язів, що є найважливішим чинни-
ком всебічного фізичного розвитку людини в онтогенезі. 

Сила – основне фізична якість людини. Її можна розвивати з використанням різних засобів. Але, як пока-
зали численні дослідження, найбільш ефективно вона піддається тренуванню, коли застосовуються обтяження, 
причому обтяження дозовані, тобто враховують фізичні можливості того чи іншого атлета. Разом з тим немає 
єдиної думки щодо використання обтяжень для тренування сили, особливо в дитячому та підлітковому віці. Ряд 
авторів вважають недоцільним використовувати будь-які обтяження в цих вікових періодах. Є думки, що дозо-
вані обтяження можуть бути використані у фізичному вихованні школярів та учнівської молоді.  

Об‟єкт дослідження – процес розвитку силових здібностей у юнаків 14–16 років загальноосвітньої 
школи. 

Предмет дослідження –структура та зміст тренувальної програми для розвитку силових здібностей у 
юнаків 14–16 років загальноосвітньої школи. 

Мета дослідження – розробити тренувальну програму з розвитку силових здібностей для юнаків 14–
16 років. 

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:  
1. Проаналізувати теоретико-методичну літературу за темою дослідження. 
2. Оцінити показники фізичної підготовки юнаків 14–16 років. 
3. Розробити структуру та зміст програми для розвитку силових здібностей у юнаків 14–16 років за-

гальноосвітньої школи та оцінити її ефективність. 
Сила яку здатна проявити людина в довільному руху, буде залежати як від зовнішніх факторів (ве-

личина опору, довжина важелів, погодно-кліматичні умови), так і від внутрішніх факторів (структура м‟язів, 
м‟язова маса, внутрішньо м‟язова координація, між м‟язова координація, реактивність м‟язів, потужність 
енергоджерел). 

У результатах вхідного тесту згинання розгинання рук в упорі лежачи експериментальна і контроль-
на групи показали такі результати: 39,8 разів виконали школярі експериментальної групи, але контрольна 
група не далеко відстала від них і показала результат 38,9 разів, що на 0,9 разів менше. Не дивлячись на 
це одна і друга групи показали добрий результат і фізичну підготовленість на момент виконання тесту. 

В ході контрольного тестування, рівень фізичної підготовки школярів виріс в порівнянні з вхідними 
результатами і склав наступні цифри: 44,33 разів в експериментальній групі, і 41,2 разів в контрольній. 

Результат тесту, згинання розгинання рук в упорі лежачи в експериментальної групи виріс на 4,5 ра-
зів, а контрольній на 2,3 рази. 

Шевцов С С. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Глущенко Н. В. 

АНАЛІЗ ТА ФОРМУВАННЯ ТАКТИЧНОЇ МОДЕЛИ ВИСТУПУ  
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ПЛАВЦІВ НА ДИСТАНЦІЇ 100 М ВІЛЬНИМ СТИЛЕМ 

У сучасному спортивному плаванні, де гострота конкуренції занадто висока, першочергове значення 
набуває вміння спортсмена обрати раціональний тактичний варіант пропливання дистанції, обрати вірну 
стратегію виступу у головних змаганнях сезонау або олімпійського циклу. У плаванні спортивний результат 
багато в чому залежить від тактичної майстерності спортсмена, вміння грамотно побудувати хід змагальної 
боротьби, а також від індивідуальних психічних якостей плавця. Основною складовою частиною тактичної 
підготовки у плаванні є вибір раціональної індивідуальної схеми пропливання дистанції та її реалізація не-
залежно від дій основних конкурентів. 

У найбільш загальному вигляді процес удосконалення технічної майстерності може бути представ-
лений у вигляді схеми. У першому контурі здійснюється свідома переробка плавцем різноманітної інфор-
мації, витікаючої з плану тренувальних впливів і керуючих впливів (зокрема, з боку тренера). В результаті 
спортсмен планує свої рухові дії, програми дій і установки здійснюється рухова діяльність і відповідним 
чином змінюється стан організму. Плавець опановує рухи, удосконалює технічну майстерність і через ряд 
послідовних пристосувальних перебудов наводить свій організм в заданий стан. 

Некоректние розподілення зусиль під час проходження дистанці 100 м в/ст, тобто при дуже швидко-
му подоланні першого відрізку, на другий відрізок , як правило, не вистачає необхідних сил, а саме швидкі-
сної витривалості. Експериментальна програма та її завдання базувались на необхідності наблизити 
спортсмена до тактики еталонного проходження дистанції 100 м в/ст. Програма складалась з завдань: оп-
тимізація кількості рухових циклів (гребків); тактика рівномірного проходження дистанції та Розвиток швид-
кості, за рахунок поступового збільшення обсягу роботи у IV та V зонах, які належать до гліколітично-
анаеробного та змішаного алактатно-гліколітичного режимів роботи. 
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ЮНАКІВ ЗАСОБАМИ ФУТБОЛУ 

Федерація футболу України (ФФУ) спрямовує діяльність на розробку нових форм та пошук ефектив-
них шляхів розвитку дитячо-юнацького футболу. Впровадження системних підходів до управління цим 
процесом забезпечить прогресивні зміни у розвитку дитячо-юнацького футболу, підготовці кваліфікованого 
резерву молодих футболістів, пропагування серед них здорового способу життя, зміцнення авторитету 
України у світовому співтоваристві. 

В нашій країні існує своя школа футболу, де наші спортсмени показують найвищі досягнення. В 
свою чергу найвищі досягнення можна відобразити як показник, що показує максимальні можливості лю-
дини на конкретному етапі її розвитку. Органи влади надають програмного значення питанням розвитку 
фізичного виховання і спорту, розглядаючи їх як найбільш економічно вигідний та ефективний засіб профі-
лактики захворюваності, зміцнення генофонду та розв‟язання інших соціальних проблем.  

Школу футболу можна охарактеризувати як організаційно-методичну систему навчання, виховання і 
підготовки спортсмена. У зв‟язку із цим виникає потреба в розробці та організації таких форм спортивних 
занять які були б привабливі, відповідали інтересам і потребам даної групи населення. Тому вважаємо 
актуальним тему нашого дослідження: «Розвиток фізичних якостей у юнаків засобами футболу». 

Об‟єкт дослідження – навчально-тренувальний процес юнаків засобами футболу. Предмет дослі-
дження – розвиток фізичних якостей у юнаків старших класів засобами футболу. 

Мета дослідження – обґрунтувати зміст занять фізичної культури для хлопців старшого шкільного 
віку засобами футболу для підвищення їх ефективності та розвитку фізичних якостей. 

Налагоджена науково-методична робота з тренерами дитячо-юнацьких команд (круглі столи, нара-
ди-семінари, навчальні семінари з підвищення кваліфікації, курси з отриманням ліцензії), вчителями фізич-
ної культури шкіл, волонтерами (курси підвищення кваліфікації та конкурси на кращий урок футболу) та 
інше. 

Все це об‟єднує запропонована Федерацією футболу України система освіти і підготовки в дитячо-
юнацькому футболі, яка надає можливості навчання футболу та професіональної підготовки юних футбо-
лістів в різних формах, отримання відповідного вузівського диплому та здійснення наукових розробок з 
проблем футболу. 

Разом з тим, у повній мірі не виконуються вимоги атестування професіональних футбольних клубів 
України в частині програми розвитку дитячо-юнацького футболу. 

Футбольні поля, на яких грають юні футболісти, лише у 9% відповідають елементарним вимогам до 
проведення змагань. В окремих регіональних федераціях футболу (РФФ) змагання серед команд ДЮФЗ 
проводяться на полях, що не відповідають віковим особливостям юних футболістів, порушують норми і 
вимоги ФФУ, а в ряді областей взагалі не організовуються. 

При підведенні підсумків змагань не враховуються тестові показники фізичної та техніко-тактичної 
підготовки юних футболістів. У багатьох випадках у поточній роботі тренери їх взагалі не використовують. 

Метою є досягнення високого рівня у розвитку дитячо-юнацького футболу, зміна поглядів та філо-
софії мислення тренерів у підготовці юних футболістів, методиці навчально-тренувальної роботи з різними 
віковими групами вихованців. 

Щербина Л. В. 
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РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ 13–14 РОКІВ 

У законі України «Про фізичну культуру і спорт» зазначено: «Фізична культура – складова частина 
загальної культури суспільства, та спрямована на зміцнення здоров‟я, розвиток фізичних, морально-
вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості». 

У Законах України «Про освіту», «Про середню освіту» поставлено стратегічне завдання – оновлен-
ня змісту освіти, приведення його у відповідність до сучасних потреб особи і суспільства. Значну роль у 
цьому процесі належить інформатизації. 

Для виховання та оздоровлення молоді особливого значення сьогодні набуває футбол. В Україні 
створено систему безперервної футбольної освіти: шкільний урок з футболу – змагання «Шкіряний м‟яч» – 
Дитячо-юнацька футбольна ліга. Проблему побудови уроків футболу в загальноосвітній школі вирішували: 
А. В. Попов, К. Л. Віхров, Є. В. Столітенко, В. Т. Ткаченко, В. М. Костюкевич та ін. 

На теперішній час добре вивчені питання щодо відбору юних футболістів та ін., планування трену-
вального процесу, розвитку фізичних якостей. Менше уваги надається науковим дослідженням, які б пе-
редбачали формування рухових якостей у зв‟язку із фізичною підготовленістю юних футболістів на уроці в 
середній школі. 

Проблеми сьогодення українського футболу багато в чому обумовлені прорахунками в побудові 
тренувального процесу юних футболістів, особливо середнього і старшого юнацького віку. 

За останній час в Україні та за кордоном ведуться пошуки шляхів і засобів підвищення ефективності 
навчання. З упровадженням новітніх технологій навчання у фізичному вихованні стали широко використо-
вуватися точні статистичні методи аналізу навчального процесу, що дозволяють викладачам об‟єктивно 
судити про засвоєння навчального матеріалу їхніми учнями. 

Футбол – один з наймасовіших і найдоступніших видів спорту, що активно культивується в нашій 
державі та поза її межами. Сучасний футбол визначається домінуванням розуму над брутальною силою, 
вимагає високої індивідуальної технічної майстерності гравців у рамках командної гри, розвиває високі та 
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різноманітні атлетичні можливості – швидкість, силу, гнучкість, витривалість, розкриває та наглядно де-
монструє силу правильно побудованої тактики та стратегії. 

Одною з головних проблем українського футболу на теперішній час є відродження масовості занять 
футболом з акцентом на початкове навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Уроки і секційні заняття з футболу в навчальній програмі варто розглядати як методичний момент 
обов‟язкового переключення з розумової діяльності на фізичну. Це своєрідне розвантаження сприяє відпо-
чинку та відновленню інтелектуальних сил, що у свою чергу веде до підвищення працездатності школярів. 

Футбол як система рухів унікальна у світі спорту. Він містить усі види рухової діяльності. Винятково 
ефективний його сприятливий вплив на серцево-судинну, дихальну та м‟язову системи. Оздоровчий ефект 
футболу не можна порівнювати з жодною іншою дисципліною. 

За результатами досліджень вітчизняних учених тільки 6-10% випускників українських загальноосві-
тніх навчальних закладів можна назвати практично здоровими. Близько 45% випускників потерпають від 
різних функціональних відхилень у стані здоров‟я, 40-60% – від хронічних захворювань, які значно обме-
жують вибір професії. За роки навчання майже у 4 рази збільшується кількість школярів, які мають про-
блеми із зором та опорно-руховим апаратом, а також нервово-психічні відхилення. 

Ярмошенко В. Ю. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
наук. кер. – к.пед.н. Проценко А. А.  

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГРІ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ  
З ДЕКІЛЬКОМА ЦЕНТРАЛЬНИМИ ПІВЗАХИСНИКАМИ 

Відмінною рисою сучасного футболу є «стирання граней» між функціями гравців лінії захисту, півза-
хисту та нападу ‒ так званий «розумний універсалізм» футболістів. 

Навчання тактиці гри в футбол починається практично з перших занять в ДЮСШ. При цьому навчання 
необхідно будувати так, щоб в ігрових вправах і іграх проявлялося єдність техніки і тактики. Неможливо навчати 
будь-яким певним тактичним діям гравця, котрий має певними технічними прийомами. Навчання тактичним 
схемам гри, що передбачає використання двох і більше центральних півзахисників, на наш погляд, необхідно 
починати у віці 14-15 років. У такому віці юні футболісти опановують практично всіма основними технічними 
прийомами, досягають необхідного рівня фізичної підготовленості, у них удосконалюються властивості нервової 
системи. У сукупності все це дозволяє юним футболістам в цьому віці успішно освоювати більш складні тактичні 
дії, що стосуються взаємодії як центральних півзахисників, так і команди в цілому. 

Методика навчання будь-яким тактичним діям, в тому числі і навчання центральних півзахисників, 
повинна включати в себе: 

1. Теоретичну підготовку, тобто засвоєння спеціальних знань; 
2. Практичну підготовку, тобто оволодіння індивідуальними, груповими і командними діями; 
3. Розвиток творчих здібностей. 
Теоретичні знання допомагають юному футболісту правильно орієнтуватися в складних ігрових си-

туаціях, аналізувати, оцінювати можливі рішення і вибирати з них найефективніший. Ці знання повинні пос-
тійно доповнюватися і уточнюватися в процесі тренування. 

Для успішного засвоєння юними футболістами теоретичних знань нами використовувалися наступні 
методи. 

1. Розповідь, пояснення, бесіда. 
Ці методи дозволяють детально повідомити вихованцям про розподіл обов‟язків між окремими гра-

вцями. При цьому основною формою навчання на цьому етапі були спеціальні заняття з теорії, тривалістю 
20-30 хвилин. 

2. Методи демонстрації і показу. 
Демонстрація відеоматеріалів із записами матчів кращих клубних і збірних команд, що використо-

вують в тактичних схемах побудови гри двох і більше центральних півзахисників. 
При показі необхідно використання макетів футбольного поля, з акцентуванням уваги на розташу-

вання гравців окремих ліній, їх взаємодія в різних ігрових ситуаціях. 
3. Аналіз своїх дій і дій суперника. 
Використання відеоматеріалів дає можливість багаторазово переглядати ігрові моменти і аналізува-

ти як дії суперника, так і свої власні. 
Цей метод застосовувався нами на етапі вдосконалення вивчених тактичних дій. При цьому до пе-

регляду різних варіантів тактичних дій залучалися всі гравці команди. Зверталася особлива увага на такти-
чні варіанти, які застосовуються суперником, на способи організації гри в обороні і атаці, на засоби, що 
застосовуються гравцями при вирішенні тактичних завдань, на тактику гри окремих гравців. При перегляді 
відеозаписів ігор і оцінки власних тактичних дій гравців давалася можливість висловити свою думку з при-
воду допущених помилок і оцінити як власні тактичні дії, так і дії партнерів. 

На наш погляд, даний метод дозволяє юним футболістам вдосконалювати знання в області тактики 
футболу, проявляти самостійність, знаходити правильні тактичні рішення в сформованих ігрових ситуаціях. 

Ярмошенко Ю. В. 
ВСП «Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного  
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» 

МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ  
В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Вивчення мотивів до занять фізичною культурою у різних груп населення не втрачає актуальності 
протягом тривалого часу, оскільки як і раніше частка населення, що систематично займається фізичною 
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культурою і спортом, незначна. У сучасному українському суспільстві визнається низький рівень фізичної 
культури людей, не усвідомлюється в повній мірі її потенціал і значимість. 

В даний час існує суперечність між завданнями, які повинні вирішуватися на заняттях з фізичної ку-
льтури в професійній освіті у формуванні фізичної культури особистості і фактичним відношенням грома-
дян українського суспільства, в тому числі і учнівської молоді, до значущості регулярних занять фізичними 
вправами як складової фізичної культури особистості. 

Для вирішення зазначеного протиріччя нами було проведено анкетування студентів І-ІІ курсів Відо-
кремленого структурного підрозділу «Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротех-
нологічного університету імені Дмитра Моторного». 

Нами виявлено, що в структурі мотивації занять фізичною культурою є відмінності між юнаками та 
дівчатами. У структурі жіночої мотивації отримана наступна ієрархія: на першому місці – психологічні моти-
ви (65% опитаних), на другому місці – адміністративні мотиви (63% респондентів), на третьому місці – ес-
тетичні мотиви (59%). У юнаків в структурі мотивів переважають рухово-діяльні мотиви, їх відзначили 62% 
опитаних, друге і третє місце ділять адміністративні та комунікативні мотиви – їх відзначили 54% опитаних. 

На наш погляд, проблема формування позитивних мотивів до занять фізичною культурою у студен-
тів коледжу буде вирішена, якщо будуть застосовуватися такі засоби: 

 диференціювання завдань і їх оцінки щодо приналежності студентів до певної медичної групи і 
поліпшення особистого результату по нормативним вимогам програми; 

 використання в навчанні «ситуації успіху»; 

 виховання в учнів потреби до самостійних і систематичних занять фізичною культурою; 

 викладання теоретичного матеріалу з фізичної культури і здорового способу життя з обґрунтова-
ним використанням інформаційних комп‟ютерних технологій; 

 залучення студентів до проектно-дослідницької діяльності; 

 залучення студентів до занять у спортивних секціях; 

 забезпечення взаємозв‟язку фізичного виховання з професійною орієнтацією особистості майбу-
тнього фахівця; 

 широке висвітлення спортивних заходів коледжу в стінній газеті, плакатах, відеороликах і презе-
нтаціях, в створенні яких брали б участь самі студенти. 

Мотиви фізичної активності, і в цілому занять з фізичної культури в навчальних закладах відобра-
жають функції фізичної культури, що виконуються нею в суспільстві. Призначення фізичної культури в сус-
пільстві, її смисли і її поява в історії людства в тій чи іншій мірі усвідомлюються кожною людиною. Інтеріо-
ризація цінностей фізичної культури відбувається під впливом різних інститутів суспільства, в першу чергу 
сім‟ї та навчальних закладів. Однак якщо світ сім‟ї не доступний і не підвладний оточуючим, то створення 
спеціальних умов по засвоєнню цінностей фізичної культури в освітніх установах є їх прямим обов‟язком і 
регламентується державними освітніми стандартами. 

Яхонтов С. А. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – д.пед.н., професор Захаріна Є. А.  

РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ЮНАКІВ  
9–11 РОКІВ ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ГРЕКО-РИМСЬКОЮ БОРОТЬБОЮ 

На сучасному етапі розвитку боротьби значно збільшився об‟єм рухової діяльності, здійснюваної в 
імовірних і несподівано виникаючих ситуаціях, яка вимагає прояву винахідливості, швидкості реакції, здіб-
ності до концентрації і перемикання уваги, просторово-часової точності рухів і їх біомеханічної раціональ-
ності зв‟язують з поняттям координаційних здібностей. 

Найуспішніше в діяльності змагання виступають спортсмени, що мають високий рівень сенсорно-
перцептивних можливостей, що проявляється у вдосконаленні таких спеціалізованих сприйнять, як «почут-
тя дистанції» «почуття килима», «почуття суперника», «почуття рівноваги», «почуття ритму», «почуття те-
мпу» і так далі. 

Наявність хорошої координації є необхідною умовою для успішного оволодіння і вдосконалення те-
хніки і тактики боротьби, а також підвищення рівня спортивної майстерності в цілому. 

Борці, що мають хорошу координацію, як правило, проявляють велику винахідливість, уміють мит-
тєво перемикатися з однієї дії на іншу, легко виходять з небезпечних положень і рідко потрапляють в них, 
діють рішуче, сміливо і упевнено. Такі борці мають упевненість, сміливо йдуть на загострення боротьби і 
ризик, оскільки, маючи перевагу в координації, випереджають своїми діями дії супротивника. Чим вище 
рівень розвитку координації у борця, тим більше у нього можливостей для усебічного розвитку техніки і 
тактики, тим небезпечніше він для супротивника. 

Є усі підстави вважати, що методика підготовки юних борців спрямована, передусім на ретельний 
відробіток певних технічних навичок і тактичних умінь, концентрований розвиток спеціальних фізичних зді-
бностей, в той же час не створює потрібних умов для вдосконалення психомоторних здібностей, що ле-
жать в основі формування координаційних здібностей в специфічній руховій діяльності. 

Процес вдосконалення координаційних здібностей у борців органічно пов‟язаний з рішенням за-
вдань технико-тактической підготовки, з розвитком швидкісних і швидкісно-силових здібностей, витривало-
сті в умовах тренувальної і змагання діяльності  

Мета дослідження: підвищення ефективності навчально-тренувального процесу борців греко-
римської боротьби шляхом вдосконалення програми тренування коорденаційих здібностей. 

Об‟єкт дослідження: навчально-тренувальний процес у юнаків 9‒11 років, що займаються греко-
римською боротьбою. 
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Предмет дослідження : розвиток координаційних здібностей у юнаків 9‒11 років які займаються гре-
ко-римською боротьбою. 

Для ефективного формування координаційних здібностей необхідно на базі загального підходу до 
фізичного виховання виробити конкретні шляхи і засоби вдосконалення відповідних видів координаційних 
здібностей з урахуванням їх місця і ролі в загальній системі рухової діяльності людини. Звідси і витікає не-
обхідність класифікації координаційних здібностей. 

Аналіз науково-методичної літератури виявив що однією з проблем є визначення структури, мето-
дики контролю і тренування «координаційних здібностей» в загальній системі підготовки юнаків 9-11 років 
які замаються греко-римською боротьбою. Найважливішим методичним положенням при вихованні коор-
динаційних здібностей являється облік віково-статевих закономірностей і індивідуальних особливостей 
розвитку різних видів цієї здатності. У науковій і методичній літературі немає єдиної думки у визначенні 
понять і структури координаційних здібностей борців. Саме ці обставини підкреслюють актуальність обра-
ної теми. 

Яцук Е. А. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Кружило Г. Г. 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ  
В КЛУБАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Необхідність розгляду питань національної безпеки України у сучасному контексті обумовлюється 
низкою зовнішніх та внутрішніх чинників. Підтримка євроінтеграційного курсу в умовах, коли держава зна-
ходиться на перетині геополітичних інтересів різних країн та вимушена вибудовувати траєкторію розвитку, 
вимагає сильного теоретичного підгрунтя для здійснюваних практик та визначення пріоритетів.  

Духовна складова та моральний клімат суспільства визначають змістовну спрямованість патріотиз-
му, який вважається стабілізуючим чинником народної єдності та національної безпеки у незалежній украї-
нській державі. 

Як свідчить практика, успіх виховної роботи, спрямованої на формування готовності старшокласни-
ків до військової служби, багато в чому визначається ступенем активності й самодіяльності учнів в оволо-
дінні ними сукупністю знань, умінь та навичок, необхідних для проходження військової служби та захисту 
Української держави в складних сучасних умовах. 

На нашу думку, основним фактором впливу на формування готовності старшокласників до військо-
вої служби на сучасному етапі - це саме національно-патріотичне виховання школярів в клубах позашкіль-
ної діяльності. Саме у гуртках і секціях позашкільних навчально-виховних закладів забезпечені найсприят-
ливіші умови для залучення юнаків та дівчат до активної військово - патріотичної діяльності. Це важливо з 
огляду на те, що активність особистості – це не лише вияв інтересу до різних питань життя, але й переду-
мова загального розвитку людини. У безпосередній військово-патріотичній діяльності примножується необ-
хідний моральний досвід, перевіряються прагнення та готовність старшокласників до розбудови й захисту 
своєї держави, вирішуються завдання виховання майбутніх захисників Батьківщини.  

Як показує досвід, активніше і з залученням більшого числа учнів проводиться військово-
патріотична робота у міських, ніж у сільських навчальних закладах. Це, на нашу думку, зумовлено дещо 
нижчим рівнем організації військово-патріотичної роботи в селі, значно меншими, ніж у місті, можливостя-
ми для її організації та проведення.  

Таким чином, основними причинами такої ситуації в державі з формування готовності допризовників 
до військової служби стали, насамперед, соціально-політичні процеси, які відбувалися в країні до березня 
2014 року: загострення кризових економічних явищ; використання Збройних Сил для виконання не специ-
фічних для них функцій і початок практичного їх знищення; хибне висвітлення деякими засобами масової 
інформації політики уряду та військового керівництва; поглиблення негативних соціально-психологічних 
явищ у військових колективах (погіршення військової дисципліни, збільшення випадків нестатутних стосун-
ків тощо); зниження престижу армії, соціального статусу військовослужбовців, негативні тенденції громад-
ської думки щодо цієї проблеми; непослідовність, підготовки молоді до служби в національних Збройних 
Силах; практичне скасування допризовної підготовки юнаків в загальноосвітніх навчальних закладах. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ  
ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Авдєєнко А. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.т.н., доцент Ткаченко С. М.  

«ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ІГРОВОГО МЕТОДУ» 

Актуальність теми. За даними Міністерства охорони здоров‟я, в Україні проживають понад 300 тисяч 
осіб з вадами розумового розвитку, з них 15 тисяч «не охоплені» жодними соціальними програмами; на 
1000 дітей припадає 10 випадків вад розумового розвитку. У зв‟язку з цим, створення умов для забезпе-
чення рухової активності, фізичної реабілітації дітей з вадами розумового розвитку і їхніх родин є одним з 
актуальних завдань нашого суспільства, про що говориться у затвердженій Указом Президента України 
Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту. 

Розробка проблеми соціальної інтеграції і реабілітації людей з помірним ступенем розумової відста-
лості, організація їхньої взаємодії зі здоровою частиною населення належить до пріоритетних напрямів 
наукових досліджень. Як підкреслюють багато фахівців чим тяжчий ступінь розумової відсталості, тим си-
льніше виражені порушення психомоторного розвитку. Дитині з помірним ступенем розумової відсталості 
необхідна своєчасна і довготривала соціальна і фізична реабілітація [6]. 

Аналіз науково-методичної літератури з проблеми організації корекційних занять і фізичної реабілі-
тації дітей з вадами розумового розвитку показав, що нині розглянуто специфічні особливості процесу фі-
зичного виховання дітей з вадами розумового розвитку.  

Мета роботи – науково-методично обґрунтувати та розробити програму соціалізації дітей молодшо-
го шкільного віку з помірним ступенем розумової відсталості за допомогою ігрового методу.  

Об‟єкт дослідження – соціалізація та фізична терапія дітей з вадами розумового розвитку. 
Предмет дослідження – засоби і методи соціалізації та фізичної терапії дітей молодшого шкільного 

віку з вадами розумового розвитку.  
Завдання дослідження.  
1. Систематизувати і узагальнити сучасні науково-методичні знання, вітчизняний та світовий досвід 

використання засобів і методів соціальної та фізичної реабілітації дітей з вадами розумового розвитку. 
2. Дослідити особливості психомоторного розвитку, навичок самообслуговування, комунікативних 

умінь дітей 7-10 років з помірним ступенем розумової відсталості.  
3. Розробити програму соціалізації та фізичної терапії дітей з помірним ступенем розумової відста-

лості і визначити її ефективність.  
Методи дослідження:  
 аналіз науково-методичних джерел; 

 соціологічні; 
 методи фізичної реабілітації; 

 педагогічне тестування; 

 педагогічний експеримент; 

 метод математичної статистики. 
Практичне значення роботи. В результаті проведеного дослідження, при послідовному рішенні пос-

тавлених задач, було запропоновано реабілітаційні заходи, які дозволяють ефективніше впливати на соці-
алізацію дітей 7-10 років з вадами розумового розвитку. 

Алєксова Т. М. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Статьєв С. І. 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ОСІБ 18–23 РОКІВ, ЯКІ ХВОРІЮТЬ НА ХРОНІЧНУ ВИРАЗКУ ШЛУНКУ 

Актуальність теми. У загальній структурі захворювань органів травлення провідне місце займає па-
тологія шлунку та дванадцятипалої кишки. Приблизно у 60-70% дорослих людей формування виразкової 
хвороби починається в дитячому та підлітковому віці, але особливо часто вони спостерігаються у молодо-
му віці (20–30 років) і переважно у чоловіків. Протягом всього цього життя виразковою хворобою страждає 
до 20% дорослого населення. Виразкова хвороба шлунку вражає людей у найбільш працездатному віці – 
від 20 до 50 років і є не тільки медичною, але й соціальною проблемою. 

У зв‟язку з рецидивуючим характером захворювання в системі лікувально-профілактичних заходів 
велике значення має профілактика рецидивів. Важливими факторами профілактики виразкової хвороби є 
не тільки дотримання гігієнічних норм праці, побуту та харчування, утримання від паління та вживання ал-
коголю, але й застосування різних засобів фізичної реабілітації.  

Літературні дані свідчать про те, що в останні роки велика увага приділяється етапному лікуванню 
та реабілітації хворих на виразкову хворобу шлунку, при цьому істотне значення надається лікувальній 
фізичній культурі, що є важливою складовою частиною реабілітаційних заходів на всіх етапах лікування. 

Захворювання органів травлення лікують комплексно – медикаментозними препаратами, дієтотера-
пією, вживанням мінеральних вод, психотерапією, застосовують фізичну реабілітацію. В останні роки знач-
но зріс інтерес до використання засобів фізичної реабілітації хворих на виразкову хворобу шлунку.  

Відсутні науково обґрунтовані показання щодо проведення диференційованих реабілітаційних заходів і, 
як наслідок, до складання типових індивідуальних програм реабілітації жінок хворих на артеріальну гіпертензію.  

Вказані чинники визначили актуальність проблеми й дозволили сформулювати мету та завдання 
нашого дослідження.  
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Мета і завдання дослідження. Розробити та перевірити ефективність програми фізичної терапії хво-
рих 18–23 років на хронічну виразку шлунку в стадії стійкої ремісії. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання. 
1. Вивчити науково–методичні джерела, присвячені фізичній терапії осіб, що хворіють на хронічну 

виразку шлунку. 
2. Оцінити стан основних складових функціонального та психоемоційного стану осіб 18–23 років, які 

хворіють на хронічну виразку шлунку. 
3. Визначити ефективність комплексу реабілітаційних засобів у осіб 18–23 років, які хворіють на хро-

нічну виразку шлунку. 
Об‟єкт дослідження – фізична терапія хворих з порушенням роботи шлунково–кишкового тракту. 
Предмет дослідження – засоби та методи фізичної терапії осіб 18–23 років, хворих на хронічну ви-

разку шлунку в стадії стійкої ремісії. 
Методи дослідження:  
 теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел; 

 педагогічне спостереження; 

 педагогічний експеримент; 
 соціологічні: бесіда та опитування; 

 медико–біологічні: тонометрія, пульсометрія, біохімічні, шкала вербальних оцінок, візуально–
аналогова шкала болю, розрахунок функціональних індексів та рівня фізичного стану; 

  методи математичної статистики. 
Практичне значення одержаних результатів. Запропонована програма гідрокінезотерапії сприяє покра-

щенню стану серцево–судинної системи та хворих на виразкову хворобу шлунка. Також складені методичні 
рекомендації для фахівців з фізичної реабілітації для покращення роботи з даним контингентом хворих. 

Амандурдиєва К. В. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – викладач Куліш О. О. 

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ-ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Фізичними вправами називаються лише ті рухові дії, спрямовані на вирішення завдань фізичного 
виховання і підпорядковані його закономірностям. Ходьба лише тоді набуває значення адекватного засобу 
фізичного виховання, коли їй надаються раціональні форми і коли її вплив на організм буде забезпечувати 
виховання фізичних якостей. Найбільш питома вага у вирішенні завдань навчання і виховання припадає на 
фізичні вправи. Це зумовлено певними причинами, а саме: 

 фізичні вправи як системи рухів виражають думки і емоції людини, її ставлення до навколишньо-
го середовища; 

 фізичні вправи – це один із способів передачі суспільно-історичного досвіду в галузі фізичного 
виховання; 

 фізичні вправи впливають не лише на морфофункціональний стан організму, але й на особис-
тість, яка їх виконує; 

 фізичні вправи впливають не лише на морфофункціональний стан організму, але й на особис-
тість, яка їх виконує; 

 фізичні вправи можуть задовільнити природну потребу людини в рухах. 
Поєднання певних рухових дій дає можливість здійснювати рухову діяльність. У навчанні фізичних 

вправ слід сформувати мотиви, забезпечити усвідомлення завдань учнями і лише тоді приступати до їх 
засвоєння. 

У психологічному аспекті фізичні вправи розглядаються як довільні рухи. які виконуються свідомо і 
спрямовані на досягнення конкретного результату (ефекту) відповідно до конкретних завдань фізичного 
виховання. Виконання фізичних вправ тісно пов‟язане з активною розумовою діяльністю, визначенням спо-
собу дії, оцінкою умов дії і керуванням рухами, руховим керуванням, вольовими зусиллями, емоціями та 
іншими психологічними процесами.  

У фізіологічному відношенні фізичні вправи характеризуються переходом організму на підвищений 
рівень функціональної активності, порівняно зі станом спокою. Діапазон цього переходу залежить від особ-
ливостей вправи і може бути значним. Легенева вентиляція може зростати в 30 і більше разів, споживання 
кисню – в 20 і більше разів, хвилинний об‟єм крові – 10 і більше разів. 

Форма фізичної вправи являє собою її внутрішню і зовнішню структури. 
Внутрішня структура фізичної вправи характеризується тим, як поєднуються між собою різні проце-

си функціонування організму під час виконання тої чи іншої вправи. 
Зовнішня структура фізичної вправи – це її видима форма, яка характеризується співвідношенням 

просторових, головних і динамічних (силових) параметрів руху.  
Форма і зміст фізичної вправи органічно взаємопов‟язані, причому зміст – визначальна і більш ди-

намічна сторона, вона відіграє провідну роль стосовно форми. Щоб досягти успіху у виконанні тієї чи іншої 
вправи, необхідно змінити її змістовну сторону, створивши необхідні умови для розвитку силових, швидкіс-
них і інших рухових здібностей, від прояву яких у значній мірі залежить результат даної вправи. Із міною 
елементів змісту вправи, змінюється ї її форма. Наприклад, збільшуючи потужність, швидкість рухів або 
витривалість, ми впливаємо на амплітуду рухів, співвідношення опорних і без опорних фаз та інші ознаки 
форми вправи. 

Отже, фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить органі-
чну частину загального виховання, покликану забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових, розу-
мових здібностей та професійно-прикладних навичок людини. 
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Анурова О. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.держ.упр., доцент Медяник Г. М. 

КОРЕКЦІЯ СКОЛІОТИЧНОЇ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ 12–18 РОКІВ 

Постава – це звичне положення тіла людини у спокої та в русі. Вона визначається під час стояння, 
сидіння, ходьби та виконання інших видів рухової діяльності. Відхилення від правильної постави називають 
порушенням або дефектом постави. 

Постава відіграє в житті людини естетичне та функціональне значення. Естетична функція постави 
полягає у створенні краси та гармонійності рухів. Люди з правильною поставою рухаються гарно, вільно, не 
вимушено. І, навпаки, ті, хто мають порушення постави рухаються важко, незграбно, з дискоординацією 
рук і ніг так, «ніби пишуть зламаним олівцем». 

Проблема фізичного виховання підростаючого покоління одна з найважливіших на сучасному етапі 
розвитку суспільства. Провідні фахівці, вчені (О. Д. Дубогай, А. М. Лапутін, В. О. Кашуба), відзначають, що 
формування правильної постави у дітей та підлітків – одна з основних педагогічних проблем шкільного 
фізичного виховання [42]. Численними дослідженнями (Е. С. Вільчковській, О. О. Гужаловський, 
Л. В. Волков, О. С. Куц, Б. М. Шиян, Т. Ю. Круцевич) доведено, що процес фізичного виховання в школі має 
забезпечити об‟єктивний контроль за формуванням правильної постави учнів. 

У розвитку дитини кожен віковий період має певні морфофункціональні особливості , які необхідно 
враховувати при організації занять фізичною культурою і спортом та розробці методики спортивних і оздо-
ровчих тренувань. 

Постава є інтегруючим показником стану здоров‟я учнів, навіть незначні функціональні порушення 
можуть спричинити стійку деформацію опорно-рухового апарату, мати тяжкі наслідки для здоров‟я дітей . 
Підвищення тонусу скелетних м‟язів , які впливають на формування правильної постави , є наслідком не 
тільки поліпшення регуляторної функції центральної нервової системи, а й позитивного впливу фізичних 
вправ на організм школярів. 

Об‟єкт дослідження – комплекс методів фізичної терапії для корекції сколіотичної постави учнів пу-
бертатного періоду. 

Предмет дослідження – корекція сколіотичної постави учнів пубертатного періоду.  
Метою нашої роботи є корекція сколіотичної постави школярів пубертатного періоду і визначення 

ефективності дії підібраного комплексу фізичних вправ. 
Завдання дослідження. 
1. Аналіз літературних джерел за обраним напрямом дослідження.  
2. Оцінка стану постави учнів пубертатного періоду та підбір методів і засобів фізичної терапії для 

її корекції. 
3. Аналіз результатів отриманих в ході дослідження. 
Методи дослідження: аналіз літературних джерел; медико-біологічні методи дослідження; методи 

фізичної реабілітації; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. 
Практичне значення. Проведення дослідження дозволяє науково обґрунтувати підібраний комплекс 

методів фізичної реабілітації при порушенні постави учнів пубертатного періоду і пропонувати його для 
практичного використання у навчальних, а також реабілітаційних і лікувальних установах. 

Бойко М. В.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих. Віндюк П. А. 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИХ 
МОЗКОВИХ ІНСУЛЬТІВ НА ЛІКАРНЯНОМУ ЕТАПІ  

В останнє десятиліття в Україні спостерігається ріст захворювань, зумовлених психоемоційним пе-
ренапруженням. Несприятливий вплив хронічного емоційного і психосоціального стресу підсилюється шкі-
дливими екологічними факторами і неправильним способом життя (гіподинамія, паління, нераціональне 
харчування), що в сукупності викликають передчасне старіння і розвиток патології. Мозковий інсульт є все-
світньою проблемою, яка щорічно вражає велику кількість дорослого населення як в економічно розвине-
них, так і в країнах з перехідною економікою. Зокрема, в Об‟єднаній Європі щорічно реєструється 1,75 млн. 
інсультів. Україна, на жаль, не є винятком. У 2019 р. в нашій країні було зареєстровано 118 443 випадки 
інсульту. На жаль, чверть хворих, які перенесли інсульт, вмирають, а з тих пацієнтів, що вижили після інсу-
льту, приблизно одна третина має тяжкі наслідки у вигляді вираженого неврологічного дефекту, психічних 
розладів, що зумовлюють стійку втрату працездатності та залежність від сторонньої допомоги в повсяк-
денному житті. До того ж, принаймні один з шести пацієнтів переносить повторний інсульт протягом насту-
пних 5 років, близько 18–20% з хворих, які перенесли інсульт, повертаються до трудової діяльності. 

Реабілітація хворих на інсульт проводиться у три етапи: І – ранній відновний (до 3 міс), II – пізній ві-
дновний (до 1 року), III етап – залишкових порушень рухових функцій, резідуальний (понад 1 рік). З них І 
етап проводиться в стаціонарі під час лікарняного періоду реабілітації, II і III – у після лікарняний період. 
Тривалість етапів, як і періодів реабілітації, залежить від клінічного перебігу захворювання і ступеня пору-
шення рухових функцій. Розрізняють п‟ять ступенів порушення рухових функцій: 1 – легкий парез, 2 – помі-
рний парез, 3 – парез, 4 – глибокий парез, 5 – плегія або параліч. 

У лікарняний період реабілітації призначають ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапію. 
Лікувальну фізичну культуру призначають у постільному (розширеному постільному) режимі, який 

поділяється на А (2а) і Б (2б). Протипоказана вона у суворо постільному режимі, при серйозних порушен-
нях серцевої діяльності і дихання, коматозному стані.  
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Разом з лікуванням положенням на 3-4–й тиждень хвороби у розширеному постільному режимі 2а 
розпочинають заняття ЛФК. її завдання: підняття психоемоційного стану хворого; поліпшення функцій сер-
цево-судинної і дихальної систем, рухової діяльності і шлунково-кишкового тракту; попередження застійних 
пневмоній, контрактур, пролежнів, атрофії м‟язів і тугорухливості у суглобах ураженої кінцівки; стимуляція 
появи в них довільних рухів; підготовка до активного повороту на здоровий бік. Використовують лікувальну 
гімнастику, самостійні заняття 5–6 разів на день у вигляді дихальних вправ, а у подальшому – пасивних 
рухів рукою, особливо кистю, які виконують з допомогою здорової. 

Комплекси лікувальної гімнастики складаються з простих активних і пасивних вправ для здорових і 
пасивних – для уражених кінцівок, а також з дихальних вправ і на розслаблення, пауз для відпочинку. Па-
сивні рухи починають з проксимальних відділів кінцівок, поступово переходячи до дистальних (плечовий – 
ліктьовий – променезап‟ястковий суглоби й суглоби пальців; кульшовий – колінний – гомілковостопний суг-
лоби й суглоби пальців). Виконують вправи у повільному темпі, плавно з максимально можливою ампліту-
дою, суворо ізольовано у кожному суглобі і повторюють спочатку 3-4 рази, а згодом – 6-10 разів. 

Бондаренко М. О. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
наук. кер. – к.геогр.н., доцент Гришко С. В.  

ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА СТАН ОРГАНІЗМУ ЛЮДЕЙ  
ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ 

Посилення економічної кризи інтерес дослідників до проблем навколишнього середовища, екології 
людини, географічному поширенню хвороб, патологічних і передпатологічних станів людей викликав дві 
протилежно спрямовані тенденції в розвитку наукових досліджень. З одного боку, відбувається різке поси-
лення інтеграційних процесів в рамках дисциплін, які вивчають систему «середовище проживання-людина-
здоров‟я» (приклади: геоекологія, медична географія), а з іншого, ‒ настільки ж різке посилення диферен-
ціації наукових знань про процеси, що відбуваються в природі і суспільстві (приклади: екологія людини, 
рекреаційна географія). 

Появі інтеграційних процесів в дослідженні простору сприяє «економізація», «соціологізація», «полі-
тизація», «гуманізація», «екологізація» сучасної географічної науки. Ця тенденція збагатила структуру і 
зміст географії, висунула на перший план фундаментальні дослідження і одночасно сприяла вирішенню 
практичних завдань. Вона зблизила «галузеві» дисципліни географії із суміжними науками і створила базис 
для формування на стику наук нових інтегральних дисциплін, тенденція виникнення яких в перспективі, 
очевидно, збережеться. Наочним прикладом прояву всіх названих процесів є, зокрема, медична географія. 

Медична географія ‒ це галузь науки, що вивчає природні умови місцевості з метою пізнання зако-
номірностей впливу комплексу умов на здоров‟я людей, а також враховує вплив соціально-економічних 
факторів. 

Здоров‟я людей багато в чому залежить від природних факторів, від рівня розвитку суспільства, на-
уково-технічних досягнень, умов життя і праці, стану навколишнього середовища, розвитку системи охоро-
ни здоров‟я. Всі ці фактори тісно взаємопов‟язані між собою і в сукупності або сприяють зміцненню здо-
ров‟я, або викликають певні хвороби. 

Вплив клімату і погоди на організм людини може бути як позитивним, так і негативним. Кліматотера-
пія є одним із способів профілактики і лікування ряду хвороб. Біологічний вплив кліматичних факторів 
сприяє нормалізації і зміцнення порушених фізіологічних функцій організму. У той же час деякі погодні си-
туації (особливо різка їх зміна) можуть викликати незначні порушення в самопочутті навіть здорових лю-
дей, впливати на рівень працездатності, загальний фізичний і психічний стан, емоційний настрій. 

В даний час так звана чутливість до несприятливих умов погоди зачіпає майже кожного другого лю-
дини. Особливо вона велика у хворих людей і проявляється у відчутті дискомфорту, дратівливості, іноді в 
загостренні патологічних процесів або навіть в ускладненні перебігу хвороби. Хворі, які страждають серце-
во-судинними та гіпертонічними захворюваннями, відрізняються ослабленою адаптацією до впливів зовні-
шнього середовища і тому гостро реагують на зміну погодних умов. 

Низька температура повітря може провокувати розвиток гіпертонічної хвороби, а різке зниження ат-
мосферного тиску сприяє утруднення дихання, підвищення згортання крові, що негативно позначається на 
стані здоров‟я населення, яке потерпає даним типом захворювання. 

Висока вологість у поєднанні з температурою повітря більше ≥ 20 ° С може спровокувати скачки ар-
теріального тиску. 

Висока повторюваність сильного вітру (40-45% випадків на рік) може провокувати загострення сер-
цево-судинних захворювань. 

Таким чином, різкі міждобові коливання температури повітря та атмосферного тиску, високі і низькі 
температури, висока вологість повітря, сильний вітер окремо або в різних поєднаннях викликають у хворих 
на серцево-судинними захворюваннями посилення больового синдрому, що призводить до порушення 
ритму серцевої діяльності, артеріального тиску , пульсу і т.ін. 

Бондарук В. О. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – к.б.н., доцент Марчик В. І. 

РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ І ВІДНОВЛЕННІ ЗДОРОВ’Я  
ШКОЛЯРІВ З ПОСЛАБЛЕНИМ ЗДОРОВ’ЯМ 

Швидкий темп життя, величезний потік інформації вимагають від школярів високого рівня уваги, ак-
тивності та працездатності. У зв‟язку з цим необхідні і кращі умови для відпочинку та відновлення сил після 



378 

напруженої діяльності. Дослідження використання засобів фізичної реабілітації в системі фізичного вихо-
вання сприятиме відновленню здоров‟я, фізичного стану та працездатності школярів. 

В роботі Коцур Н. І. та співавторів висвітлено результати дослідження порушень постави в учнів се-
реднього шкільного віку. Запропоновано засоби фізичної реабілітації та методики їх використання при по-
рушеннях постави в учнів. Проаналізовано найбільш ефективні комплексні програми фізичної реабілітації 
при порушеннях постави. У дослідженні Грейда Н. Б. і співавторів зроблено аналіз деформацій опорно-
рухового апарата підлітків та зазначається, що лікувальна фізична культура, лікувальний масаж та 
фізіотерапія сприяють формуванню навичок правильного утримання тіла та розвитку м’язово-
суглобового відчуття. 

Серед найважливіших відновлювально-профілактичних заходів для учнів з послабленим здоров‟ям 
помітне місце посідають фізичні вправи, тобто різноманітні рухи. Вони виконують важливу біологічну функ-
цію будь-якого живого організму. Як засіб фізичної реабілітації фізичні вправи часто поєднуються з іншими 
природними факторами, такими як: сонце, повітря, вода.  

Систематичне, раціональне та цілеспрямоване застосування різноманітних комплексів фізичних 
вправ позитивно впливає на послаблений організм учня. Вони спричиняють зміну його реактивності у пот-
рібному напрямі, збагачують умовно-рефлекторну діяльність дитини новими властивостями, поліпшують 
врівноваження в навколишньому середовищі, сприяють кращій адаптації у ньому. Фізична культура сприяє 
вихованню витривалості, спритності, покращує координацію рухів, прискорює процеси відновлення функцій 
окремих органів. 

За Єрмаковим С. С. методика використання фізичних вправ, насамперед, спрямована на здійснення 
загальнооздоровчих вправ. Загальнозміцнювальні вправи мають бути спрямовані на стимулювання діяль-
ності основних систем організму, підвищення загальної активності учня. Фізичне навантаження має відпо-
відати силам, бути достатньо інтенсивним, а заняття, по можливості, набувати тренувального характеру. 
Загальнофізіологічне навантаження досягається шляхом включення в заняття ходьби, бігу, інтенсивних 
вправ для нижніх кінцівок.  

Під час реабілітації школярів з послабленим здоров‟ям в умовах загальноосвітніх шкіл фізична куль-
тура застосовується з урахуванням стану здоров‟я, особливостей статі та віку. За всіх умов фізичні вправи 
мають виконуватися із урахуванням основних правил, а саме: систематичності застосування, поступового 
нарощування інтенсивності фізичного навантаження, повторюваності фізичних вправ протягом певного 
проміжку часу. У загальноосвітніх школах фізичні вправи можуть проводитись у вигляді гігієнічної гімнасти-
ки та у вигляді різноманітних комплексів. Правильно побудований руховий режим є цінним профілактичним 
заходом, який попереджує розвиток патологічних явищ. 

Отже, фізичні вправи як засіб фізичної реабілітації школярів необхідно застосовувати в комплексі із 
іншими природно-відновлювальними заходами. Фізична реабілітація школярів має здійснюватись спеціалі-
стами в галузі фізичної реабілітації. Враховуючи статистичні дані про сучасний рівень здоров‟я школярів, 
керівництво навчальних закладів має створювати умови для фізичної реабілітації школярів у загальноосві-
тніх школах. 

Борох С. І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.держ.упр., доцент Медяник Г. М.  

ВПЛИВ ЦИКЛІЧНИХ ВПРАВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ  
СТАН ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 

Актуальність теми. Аналізуючи сучасну спеціальну літературу по проблемі захворювання на цереб-
ральний параліч та власні спостереження за даним контингентом хворих, можна стверджувати, що органі-
зація допомоги хворим дитячим церебральним паралічем – велика соціальна проблема, що вимагає участі 
не тільки різних фахівців, але і активного проведення комплексних заходів відомствами і в першу чергу 
міністерствами охорони здоров‟я, освіти і соціального забезпечення [13, 19]. Основне завдання фізичної 
реабілітації цих дітей, крім відновлення втрачених функцій, – проведення заходів щодо можливого попере-
дження інвалідизації та максимальної адаптації хворого до життя і діяльності. Своєчасна діагностика і ор-
ганізація можливого раннього лікування дітей з ЦП є основою успішного відновлення уражених органів, 
тоді як пізніше лікування вимагає більш складних методів, тривалих строків і менш ефективно. 

Церебральний параліч (ЦП) – група синдромів, що виникають на самих ранніх етапах життя організ-
му – під час внутрішньоутробного розвитку, в момент пологів або в період новонародженості. Частота за-
хворювання 1,7–2 на 1 тис. народжених [5, 6]. 

Церебральний параліч є захворюванням головного мозку, яке виникає під впливом аномалій розви-
тку і різних патологічних процесів, що розвиваються в ще не повністю сформованому мозку - внутрішньо 
утробно, під час пологів і в період новонародженості. У центрі клінічної картини знаходяться рухові розла-
ди у вигляді парезів, паралічів, дистонічних проявів і гіперкінезів, що супроводжуються порушеннями інших 
аналізаторних систем (зору, слуху, вестибулярного апарату, глибокої чутливості тощо), а також мови і пси-
хіки [1, 20, 21]. 

Складні зміни в опорно-руховому апараті дітей, які страждають на ЦП, призводять до інвалідності 
хворих, тоді як рання і послідовна реабілітація і фізичне виховання можуть сприяти максимально повного 
відновлення втрачених функцій дитини. Тому дане положення вимагає від фахівців розробки науково об-
ґрунтованих аспектів комплексної реабілітації та програм фізичного виховання в процесі лікування хворих 
дітей [10, 11]. 

Досить широко представлені в сучасній літературі роботи по комплексній терапії хворих на ЦП [4, 9, 
17], розроблено велику кількість методик щодо реабілітації хворих на ЦП [2, 3, 15, 18], широко розкритий 
організаційний аспект фізичного виховання підростаючого покоління [7, 12]. Однак є ще чимало питань, 
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пов‟язаних з комплексною реабілітацією та фізичним вихованням інвалідів, що потребують подальшого 
вивчення. 

Мета і завдання кваліфікаційної роботи. Обґрунтувати та експериментально оцінити ефективність 
застосування циклічних вправ у програмі фізичної реабілітації дітей хворих на церебральний параліч віком 
4–7 років в резидуальному періоді в умовах спеціалізованого дитячого центру. 

Досягнення поставленої мети здійснювалося за допомогою вирішення наступних завдань: 
1) проаналізувати науково-методичні джерела джерела, які присвячені темі фізичної терапії дітей 

хворих на церебральний параліч; 
2) запропонувати програму фізичної терапії для застосування у дітей хворих на церебральний па-

раліч в стаціонарних та диспансерно-амбулаторних умовах; 
3) дослідити ефективність застосування програми фізичної терапії на основі циклічних вправ для 

застосування у дітей хворих на церебральний параліч.  
Методи дослідження: аналіз науково-методичних джерел які присвячені темі реабілітації дітей хво-

рих на церебральних параліч; методи педагогічного експерименту, фізичної реабілітації, математичної 
статистики; медико-біологічні методи. 

Практичне значення отриманих результатів. Впровадження запропонованого комплексу фізичної 
реабілітації на основі циклічних вправ для використання реабілітації дітей хворих на церебральний параліч 
в реабілітаційному центрі «Допоможи собі сам» м. Дніпро. 

Брагіна Д. С. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук.кер. – к.б.н., доцент Мерчик В. І.  

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ЕРГОТЕРАПІЇ 

Питання фізичної реабілітації в останні роки стають все більш актуальними. Є кілька причин для цього: 
значний підйом реєстрації деяких суспільно значущих патологічних станів, таких як вроджені аномалії, серцево-
судинні захворювання, онкологія, наркоманія, ВІЛ інфекція, травми, психічні розлади. За час проведення АТО в 
Україні з‟явилася велика кількість людей з інвалідністю, що була отримана після тяжких поранень вогнепального 
та міно вибухового характеру. За даними Всесвітньої організації охорони здоров‟я, до найбільших тяжких травм 
опорно-рухового апарату належать ушкодження хребта й спинного мозку, кількість яких останнім часом зросла 
майже в 30 разів і становить в середньому 80 випадків на 1 млн. населення.  

Ерготерапія – це комплекс методів, що спрямовані на допомогу пацієнту в повсякденному житті й 
сприяють розвитку, відновленню й підтримці необхідних побутових навичок і дій. Ерготерапія направлена 
на зцілення через діяльність. Мета ерготерапії – не просто відновити втрачені рухові функції, а й заново 
адаптувати людину до нормального життя, допомогти йому досягти максимальної самостійності і незалеж-
ності в побуті. За допомогою ерготерапії поліпшуються не тільки рухові, а і когнітивні й емоційні можливості 
.Ерготерапія розроблена ще й для того, щоб пробудити в пацієнтах бажання вчитися чомусь новому, спіл-
куватися на рівних зі своїм оточенням, розважатися і навіть піклуватися про інших. Кінцева мета ерготера-
пії – не тільки максимально відновити рухові функції, а й адаптувати пацієнта до звичного життя здорової 
людині, допомогти стати самостійним, соціально пристосованим і незалежним у побуті. Для України ерго-
терапія – порівняно новий метод реабілітації, однак в Західній Європі та Америці вона відома більше 60 
років. Ерготерапія пропонує унікальний міждисциплінарний реабілітаційний підхід, який поєднує терапев-
тичну програму реабілітації, абілітації та компенсації (адаптації). Ерготерапевт підбирає індивідуальну про-
граму фізичних вправ для ураженої кінцівки, навчає пацієнта, як правильно контролювати набряк, за необ-
хідності виготовляє ортези і складає реабілітаційну програму занять для відновлення втрачених функцій. 
Абілітація спрямована на здобуття нових навичок та вмінь для виконання завдань у повсякденному житті. 
Наприклад, дитина із вродженою патологією розвитку за допомогою ерготерапевта вчиться інтегрувати 
примітивні рефлекси для того, щоб самостійно підвестися із ліжка вранці, а дитині із аутизмом ерготера-
певт допомагає навчитися послідовності виконання дій ранкового ритуалу.  

Компенсація або адаптація є невід‟ємною та творчою частиною ерготерапії, яка дає можливість лю-
дям брати участь у повсякденному житті, незважаючи на обмежені можливості свого організму. За відсут-
ності необхідної функції організму, людина використовує додаткові засоби та адаптовані способи виконан-
ня дій. Прикладом адаптації людини із інвалідністю може бути використання протезів людьми із ампутаці-
ями, комп‟ютерних систем людьми із паралічем усіх кінцівок, створення адаптованих столових приборів 
для самостійного харчування, використання альтернативного методу одягання сорочки і т. п. Контролюючи 
процес реабілітації, лікар усвідомлює для себе фактичне обмеження обсягу рухів пацієнта та складаєскла-
дає індивідуальний план терапії для хворого. Існує багато методів ерготерапії, наприклад: функціональні 
ігри, мобілізація суглобів, захист суглобів, тренування функції м‟язів, регулювання тонусу м‟язів, тренуван-
ня координації, навчання малим правильним рухам, тренування чутливості, тренування сприйняття, трену-
вання написання текстів та інші навчання навичок, що необхідні в повсякденному житті. Арт-терапія – пле-
тіння, малювання, вільна творча робота з різних матеріалів з метою Отже, при різній патології ерготерапія 
допомагає людям у повноцінній життєдіяльності.  

В’юн Ю. Р.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих. Віндюк П. А. 

ОСНОВНІ ГРУПИ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ 

Захворювання органів травлення займають одне з перших місць у структурі загальної захворювано-
сті. Вони часто виникають у людей найбільш працездатного віку, викликають тривалу тимчасову непраце-
здатність, нерідко призводять до інвалідності. 
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Хронічний гастрит – хронічне запалення слизової оболонки шлунку, яке проявляється порушенням 
фізіологічної регенерації і, як наслідок, атрофією залозистого епітелію, розладами секреторної та моторної 
функцій шлунку. 

Хронічний гастрит належить до захворювань, основною ознакою яких є морфологічні зміни слизової 
оболонки. Хронічний гастрит є не тільки морфологічним поняттям, тому що при детальному вивченні ана-
мнезу і скарг хворого виявляються симптоми, з приводу яких хворі не завжди звертаються до лікаря і вва-
жають себе здоровими. Хронічний гастрит однаково часто зустрічається і як супутнє захворювання при 
багатьох ураженнях органів травлення та інших систем. 

У лікарняний період реабілітації застосовують ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапію. ЛФК призна-
чають у період стихання процесу загострення. Вона протипоказана при сильному болю, багаторазовому 
блюванні. 

Завдання ЛФК: поліпшення психоемоційного стану і нейрогуморальної регуляції процесів травлення; 
нормалізація секреторної і моторної функції травного тракту; стимулювання крово- і лімфообігу в органах 
черевної порожнини, підсилення трофічних і репаративних процесів, зменшення запальних явищ; покра-
щення функції дихання; зміцнення м‟язів живота і промежини. ЛФК під час стаціонарного лікування прово-
дять у два періоди. Її методика основується на фізіологічній залежності секреторної і моторної функцій 
шлунка від характеру і обсягу м‟язової роботи. 

При гастритах із секреторною недостатністю лікувальну гімнастику проводять за 2 години до прий-
мання їжі, що стимулює шлункову секрецію. Для підвищення ефекту за 20–30хв до приймання їжі п‟ють 
мінеральну воду. Комплекси складають із загальнорозвиваючих вправ з невеликою кількістю повторень і 
обмеженою амплітудою рухів. Спеціальні вправи для м‟язів живота виконуються обережно. 

Фізіотерапію застосовують для нормалізації процесів збудження і гальмування в ЦНС і підвищення її 
регулюючої функції; підвищення при гіпоацидному або зниження при гіперацидному гастриті секреторної 
функції шлунка; поліпшення крово- і лімфообігу, трофічних процесів в ньому; загартування організму; про-
філактики загострення захворювання і подовження фази ремісії. Використовують пиття відповідної мінера-
льної води, електрофорез, індуктотермія, мікрохвильова терапія, діадинамотерапія, ультразвук, грязьові 
аплікації, УФО, електросон, ванни хвойні, радонові, прісні, вібраційні, душ, обливання, обтирання, клімато-
лікування. 

Лікувальний масаж призначають у ті самі строки, що й ЛФК для нормалізації діяльності ЦНС і веге-
тативної нервової системи, поліпшення крово- і лімфообігу та обмінних процесів у шлунку, нормалізації 
його секреторної і моторної функцій. Застосовують сегментарно-рефлекторний, класичний і апаратний 
масаж. При гастритах з секреторною недостатністю використовують масаж ділянки шлунку електровібра-
тором, який переміщується за годинниковою стрілкою . 

Хворим для закріплення результатів лікування і з метою попередження рецидивів рекомендують 
періодично оздоровлюватися у гастроентерологічних реабілітаційних лікарнях та бальнеопиттєвих курор-
тах, якщо немає протипоказань з боку інших органів і систем.  

Вечор М. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Гулбані Р. Ш.  

«ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СКОЛІОЗА ГРУДНОГО ВІДДІЛА СТАТИЧНИМИ ВПРАВАМИ» 

Постава і здоров‟я сильно залежать один від одного. Постава пов‟язана, насамперед, з хребтом – 
основним стрижнем нашого тіла. Викривлення хребта, на жаль, явище настільки поширене, що у кожного 
неправильного вигину є власна назва. Бічне викривлення – це сколіоз; опуклість вперед – патологічний 
лордоз; опуклість назад – патологічний кіфоз. Однак, якщо у людини порушена постава, у нього почина-
ється зміщення хребців, виникають деформації міжхребцевих дисків і суглобових просторів, вивихи, запа-
лення і т.п. А оскільки кожен хребець «курирує» в нашому тілі який-небудь орган, поступово виникають збої 
в його роботі. Значить, потрібно робити все, що в наших силах, щоб хребетний стовп був у нормі, тобто в 
межах необхідних амортизаційних вигинів, і звичайно гнучким. Східні лікарі здавна радили відчувати свій 
хребет як стовпчик із золотих монет! А сучасні лікарі рекомендують регулярно робити оздоровчу гімнасти-
ку, для підтримки в нормі всіх функцій організму. 

Аналіз літературних даних показує, що у розвитку людини кожен віковий період має певні морфо-
функціональні особливості, які необхідно враховувати при організації занять фізичною культурою та спор-
том і розробці методики спортивних та оздоровчих тренувань. 

Мета роботи – корекція постави з використанням реабілітаційної схеми, що дозволяє відновити по-
рушену вертикаль хребта, позитивно відіб‟ється не тільки на зовнішності, а й на стані здоров‟я. 

Предмет дослідження – методи та засоби фізичної реабілітації необхідні для корекції сколіотичної 
постави 

Об‟єкт дослідження – процес фізичної реабілітації та корекції постави у студентів 17-18 років. 
 Є певний взаємозв‟язок між часто спостерігающіміся у дітей і дорослих звичними хибними установ-

ками тулуба, плечового пояса і фіксованими деформаціями хребта. У результаті тривалого збереження 
порочного положення тіла в м‟язово–зв‟язкового–сухожильному апараті можуть виникнути стійкі порушення 
вторинного характеру. Але було б помилково вважати, що обов‟язковим наслідком дефекту постави 
з‟явиться деформація хребта, так як її виникнення визначається групою різних причин, пов‟язаних як з не-
сприятливими впливами зовнішнього середовища, так і органічними змінами. 

Спеціально підібрані коригуючи вправи і подальше закріплення корекції, шляхом створення сильно-

го м‟язового корсету, дозволили домогтися поставленої мети. Використання корекційної схеми, відновлю-
вати порушені вертикалі постави, позитивно відбилося і на стані здоров‟я піддослідних. Оцінка стану пос-

тави за схемою–карті Хоулі, антропометричні вимірювання. Використовувалася антропометрія і тестуван-
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ня. Оцінка порушень верхнє-грудного відділу хребта вимірювалася методом сантиметрів, визначення екс-

курсії грудної клітки і коефіцієнта сутулості. І соціологічних методів дослідження – опитування. 
Дане дослідження проводилося на базі нашого університету КПУ, ІЗСТ, кафедра фізична реабіліта-

ція. В експерименті взяли участь студенти першого та другого курсу у віці 17-18 років, дівчата і хлопці. 
Новизна дослідження: Вперше була використана корекційна схема, що включає в себе чотири типи 

фізичних вправ: витягування, зміцнення, релаксація і корекція. 
Практичне значення роботи полягає в наступному: були підібрані вправи і методика їх виконання 

для впливу на усі відділи хребта; показана можливість корекції постави, яку цілком можна виконувати інди-
відуально, і з невеликою витратою часу. 

Видря М. А. 
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Шиян В. М. 

ПОРУШЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ ЗВО  
ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 

Велика кількість науковців спираються на думку, що пандемія чинить негативний вплив на всі сфери 
життя. Психіка людини вразлива до впливу будь яких змін зовнішнього середовища. Саме тому досліджен-
ня можливих порушень психоемоційного стану студентів ЗВО технічного профілю під час пандемії є актуа-
льною проблемою. 

Мета дослідження: дослідити можливі порушення психоемоційного стану студентів ЗВО технічного 
профілю під час пандемії. 

Вважається, що найпоширенішим психічним розладом є тривога. Існує два розповсюджених види триво-
ги – фізіологічна й патологічна. При фізіологічній тривозі певні наслідки розладу відсутні: як правило, після при-
пинення якого-небудь явища, що викликає тривожний стан у людини, настрій приходить у норму, людина знову 
живе колишнім життям. При патологічній тривозі негативні емоції не проходять, більше того – вони підсилюють-
ся, з‟являється почуття приреченості, безсилля, настає емоційне виснаження людини [5]. 

Г. В. Циганенко та М. С. Великодна (2020) підвищення рівня тривоги під час пандемії пов‟язують з 
молодшим віком, жіночою статтю, наявністю інфікованого члена сім‟ї, наявністю попередніх стресових си-
туацій і медичних проблем, а також з силою негативної афективної реакції на пандемію та відчуженістю [3]. 
Е. В. Федосенко (2020) навпаки вважає, що неможливо зробити однозначні висновки що до впливу на 
сприйняття психологічного благополуччя певних соціально-психологічних та демографічних предикторів, 
таких як сімейний стан, вік, освіта, проживання з дорослими / дітьми тощо[2]. 

На думку Д. С. Мещерякова (2020) до основних чинників, які спричиняють виникнення стресу під час 
карантину належать: тривалість карантину, фрустрація та нудьга, страх інфекції, нестача базових запасів 
(наприклад, їжі, води), неадекватна інформація, стигматизація, фінансові втрати [1]. 

Результати дослідження P. Długosz, L. Kryvachuk (2020) вказують на те, що середній та високий рі-
вень невротизму під час пандемії спостерігався серед 61% респондентів у Польщі та 47% в Україні. На їх 
думку основними факторами, що впливають на рівень невротизму є: вигорання в освіті, стать, фінансове 
становище, інтерес до пандемії та задоволеність життям. Більше того, жіночій стан психіки має вищі показ-
ники невротизму. Зібрані авторами спостереження показують, що в умовах пандемії може навіть виникнути 
невротична генерація коронавірусу [4]. 

Висновки: під час пандемії спостерігається погіршення психоемоційного стану студентів ЗВО, що 
потребує впровадження додаткових заходів психологічної підтримки. 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ 

Судинні захворювання головного мозку, до яких в першу чергу відноситься інсульт, стають останні-
ми роками однією з найважливіших медико-соціальних проблем, оскільки завдають величезного економіч-

ного збитку суспільству, будучи причиною тривалої інвалідизації і смертності. 
За даними Всесвітньої організації охорони здоров‟я, щорічно реєструється 100-300 випадків інсульту 

на кожні 100000 населення. В Україні цей показник складає 250-300 випадків серед міського населення, і 

150-170 серед сільського. За даними європейських дослідників, на кожні 100 тис. населення припадає 600 
хворих з наслідками інсульту, з них 360 (60%) є інвалідами. Інвалідизація після інсульту пов‟язана з важки-

ми руховими розладами, що виявляються у вигляді зміни м‟язового тонусу, парезів і паралічів, порушень 
функції ходьби. 
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За характером розвитку розрізняють два види інсультів: ішемічний (інфаркт мозку) і геморагічний 
(крововилив в мозок), але більше розповсюдження має ішемічний (70-85%) . 

Тому, на думку деяких авторів, значний відсоток інвалідизації дає саме ішемічний інсульт. У зв‟язку з 
цим, проблема рухової реабілітації постінсультних хворих є вельми актуальною. 

У лікарняний період лікувальну фізичну культуру призначають у постільному (розширеному постіль-
ному) режимі, який поділяється на А (2а) і Б (26). Протипоказана вона у суворо постільному режимі, при 
серйозних порушеннях серцевої діяльності і дихання, коматозному стані. Однак з перших днів, коли тонус 
м‟язів уражених кінцівок не понижений і він не перейшов у спастику, застосовують лікування положенням, 
що має велике значення у боротьбі з контрактурами ноги і руки, що формуються. Паралізованим кінцівкам 
надають положення, що протилежне позі Верніке-Манна. Укладання уражених кінцівок проводять в поло-
женні лежачи на спині і здоровому боці і через кожні 1,5-2 год змінюють розгинальне положення кінцівки на 
згинальне і навпаки. Лікування положенням переривається під час їди, сну, масажу і лікувальної гімнасти-
ки. Його припиняють при появі болю і підвищенні еластичності м‟язів. 

Разом з лікуванням положенням на 3-4-й день хвороби у розширеному постільному режимі 2а роз-
починають заняття ЛФК. Її завдання: підняття психоемоційного стану хворого; поліпшення функцій серце-
во-судинної і дихальної систем, рухової діяльності і шлунково-кишкового тракту; попередження застійних 
пневмоній, контрактур, пролежнів, атрофії м‟язів і тугорухливості у суглобах ураженої кінцівки; стимуляція 
появи в них довільних рухів; підготовка до активного повороту на здоровий бік. Використовують лікувальну 
гімнастику, самостійні заняття 5-6 разів на день у вигляді дихальних вправ, а у подальшому – пасивних 
рухів рукою, особливо кистю, що виконують з допомогою здорової. 

Комплекси лікувальної гімнастики складаються з простих активних і пасивних вправ для здорових і 
пасивних – для уражених кінцівок, а також з дихальних вправ і на розслаблення, пауз для відпочинку. Па-
сивні рухи починають з проксимальних відділів кінцівок, поступово переходячи до дистальних (плечовий – 
ліктьовий – променево-п‟ястковий суглоби й суглоби пальців; кульшовий - колінний - гомілковостопний суг-
лоби й суглоби пальців). Виконують вправи у повільному темпі, плавно з максимально можливою ампліту-
дою, суворо ізольовано у кожному суглобі і повторюють спочатку 3-4 рази, а згодом – 6-10 разів . 

Вінніченко Д. В. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
наук. кер. – асистент Непша О. В.  

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РАНКОВОЇ ГІГІЄНІЧНОЇ ГІМНАСТИКИ 
НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ШКОЛЯРІВ 

Найважливішим засобом всебічного розвитку дітей є ранкова гігієнічна гімнастика. Ранкова гімнас-
тика повинна обов‟язково входити в режим дня школяра, що дуже важливо для зміцнення нервової систе-
ми, попередження простудних захворювань. Після пробудження організм не в змозі швидко включитися в 
роботу з повним навантаженням, так як збудливість центральної нервової системи знижена, спостерігаєть-
ся деяка млявість, сонливість, працездатність зазвичай кілька зменшено. Рівномірно впливаючи на м‟язи, 
ранкова гімнастика активізує дихання і кровообіг, усуває застійні явища в м‟яких тканинах і внутрішніх ор-
ганах. Заняття гімнастикою до уроків сприятливо впливають на організм, сприяючи регулювання процесів 
збудження і гальмування в корі головного мозку. 

Проблема розумового розвитку учнів в умовах сучасної школи набуває домінуюче значення. Увага 
до цієї проблеми диктується умовами сучасного життя. Розумовий розвиток виступає як найважливіший 
компонент будь-якої діяльності людини. Для того щоб задовольнити свої потреби в спілкуванні, навчанні, 
праці людина повинна сприймати світ, звертати увагу на різні компоненти діяльності, представляти те, що 
йому потрібно робити, запам‟ятовувати, обмірковувати. 

Розумовий розвиток дитини це одна з актуальних задач, поставлених перед учителем нового поко-
ління дітей, що живуть в світі прогресу і комп‟ютерних технологій. 

В даний час для досягнення нової, сучасної якості загальної освіти серед першочергових заходів на-
голошується на необхідності оптимізації навчального, психологічного та фізичного навантаження учнів. 
Підвищення обсягу та якості занять фізичною культурою. 

Розглядати вплив фізичних вправ на розумовий розвиток дитини можна тільки в ракурсі гармонійно-
го розвитку дитячого організму. Відсутність необхідного мінімуму рухів побічно позначається на розумово-
му розвитку дітей. Це виражається в таких тенденціях: дихання стає поверхневим, знижується швидкість 
обміну речовин в організмі, спостерігається застій крові в ногах, що призводить до зниження уваги, ослаб-
лення пам‟яті, зменшення швидкості розумових операцій. 

Головна особливість дитячого організму полягає в тому, що він росте і розвивається, а ці процеси 
можуть успішно проходити тільки при регулярній фізичній активності. Про це багато хто забуває, намагаю-
чись посадити дитину в статичну позу за партою для навчальних занять. Дитина не зможе сидіти спокійно і 
вчити уроки, якщо вона попередньо не втомила власну кісткову мускулатуру. Але важливо пам‟ятати і про 
те, що дитина сама не відчуває втоми, вона буде бігати, стрибати до повного виснаження фізичних сил. 
Завдання дорослих ‒ контролювати фізичне навантаження, щоб воно було систематичним, різноманітним і 
не викликало перевтоми. Відсутність необхідного мінімуму рухів побічно дуже негативно позначається на 
розумовому розвитку дітей. 

Актуальністю цієї проблеми є недолік руху з-за чого з‟являються у дітей різні захворювання. На до-
помогу в розвитку рухливості дітей приходить така галузь фізичної культури як ранкова гігієнічна гімнасти-
ка, що допомагає розвитку рухових навичок. 

У сучасному суспільстві діти народжуються зі слабким здоров‟ям, з відхиленнями у розвитку. Якщо 
дитина буде займатися фізичною культурою, то ці відхилення будуть поступово згладжуватися. Основою 
для оптимальної працездатності на весь день є ранкова гігієнічна гімнастика.  
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Герасименко К. Ю. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Шаповалова І. В. 

«ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК 25–35 РОКІВ,  
ХВОРИХ НА ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНУ ФОРМУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ» 

Актуальність теми. Цукровий діабет першого типу чи інсулінозалежний цукровий діабет, є ендокрин-
ною патологією, яка найчастіше трапляється у жінок та підлітків.  

Цукровий діабет І типу є тяжким соматичним захворюванням, лікування якого потребує суворого до-
тримання дієти, регулярної інсулінотерапії, обов‟язкового лікарського контролю. 

Більшість ендокринних захворювань в першу чергу діабет відносять до хронічних хвороб, в структурі 
цукровий діабет займає 70%. Велика соціальна значущість захворювання полягає в тому, що він призво-
дить до ранньої інвалідизації, летальності, зумовленої судинними ускладненнями: мікроагніопатії, макроа-
гніопатії, інфаркту міокарду, інсульту, гангрени нижніх кінцівок, нейропатії [11, с. 12]. 

Незважаючи на патогенез ускладнень діабету, основне значення в їх прогресуванні мають такі чин-
ники: хронічна гіперглікемія, відсутність компенсації захворювання та недостатнє впровадження програму 
лікування фізичної реабілітації 

Основні засоби і методи фізичної реабілітації при цукровому діабеті були відомі вже понад 2,5 тис. 
років, але справжнім наукові пошуки в цьому напрямі почалися лише з кінця XIX ст. [12, с. 12]. У фізичній 
реабілітації існує таке поняття як «тріада лікувальних заходів», лікування хворих на цукровий діабет, що 
включає рухову активність, дієту та інсулінотерапію. 

За даними Н. А. Білої, В. М. Боголюбова, Н. Ф. Гордона, В. А. Дубовенка, В. М. Мухіна поєднання ін-
суліну з фізичними вправами призводить до ефективнішого зниження цукру в крові. Лікувальна фізична 
культура має сприятливий вплив на організм страждаючого цукровим діабетом. При правильній побудові 
занять і постійному контролі можна позбавитися не тільки побічних ефектів хвороби (ожиріння, підвищення 
АТ, порушення обміну речовин), але й нормалізувати вміст цукру в крові. Також фізична реабілітація при 
цукровому діабеті стимулює тканинний і м‟язовий метаболізм, знижує масу тіла, покращує травлення, по-
силюється засвоєння і споживання цукру м‟язами, підвищується активність ферментів відповідальних за 
утворення енергії з глюкози, нормалізується кислотно-лужний баланс – усе це сприяє зниженню цукру в 
крові і підвищенню толерантності організму до вуглеводів, Але традиційними методами лікування у більшій 
кількості хворих, особливо з інсулінозалежною формою захворювання неможливо досягти того ступеня 
компенсації, який дає змогу запобігти або уповільнити розвиток діабетичних ускладнень.  

Тому удосконалення засобів та методів фізичної реабілітації жінок хворих на інсулінозалежну форму 
цукрового діабету є однією з основних проблем фізичної реабілітації в Україні. 

Мета дослідження полягає у розробці та виявленні ефективності програми фізичної реабілітації жі-
нок 25-35 років, хворих на інсулінозалежну форму цукрового діабету. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми щодо фізичної реабілітації жінок 25-35 років, хво-

рих на інсулінозалежну форму цукрового діабету. 
2. Визначити функціональний стан та рівень цукру в крові у жінок 25-35 років, хворих на інсуліноза-

лежну форму цукрового діабету. 
3. Розробити та обґрунтувати програму фізичної реабілітації жінок 25-35 років, хворих на інсуліно-

залежну форму цукрового діабету. 
4. Експериментально перевірити та оцінити ефективність програми фізичної реабілітації жінок 25-

35 років, хворих на інсулінозалежну форму цукрового діабету. 
Об‟єкт дослідження – фізична реабілітація, хворих на інсулінозалежну форму цукрового діабету. 
Предмет дослідження – зміст, форми, засоби і методи фізичної реабілітації жінок 25-35 років, хворих 

на інсулінозалежну форму цукрового діабету. 
Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури; соціологічні ме-

тоди дослідження (вивчення історій хвороби, опитування); педагогічне спостереження; експеримент; меди-
ко-біологічні методи (визначення рівня глюкози в крові: візуальне тестування, тестування за допомогою 
глюкометра) та методи статистики. 

Гетьман Л. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Статьєв С. І.  

«ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДІВЧАТ 14-16 РОКІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ  
З ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ» 

Однією з найважливіших проблем охорони здоров‟я залишається боротьба із захворюваннями сер-
цево-судинної системи, поширеність яких серед дорослого населення України набула характеру епідемії.  

На перше місце в структурі причин загальної смертності населення розвинутих країн виходять сер-
цево-судинні хвороби. У нашій країні серцево-судинні хвороби складають приблизно 55% у структурі при-
чин загальної смертності. На другому місці злоякісні новотвори – 17% серед усіх випадків смертей. На тре-
тім місці знаходяться нещасні випадки, отруєння і травми які складають на сьогоднішній день 12,5%. 

62,2% населення України помирає від ішемічної хвороби серця і цереброваскулярних захворювань, 
питома вага яких в структурі смертності від серцево-судинних захворювань становить відповідно 65,7 та 
21,9% [63]. 

На сьогоднішній день вади серця є одним з головних факторів ризику розвитку, ускладнень і смерт-
ності від серцево-судинних захворювань серед дітей та осіб молодого віку. У лікуванні вад серцево-
судинної системи досягнуті успіхи за рахунок широкого застосування сучасних лікарських засобів [15]. 
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Досягнення експериментальної і клінічної кардіології дають підставу говорити про багатокомпонент-
ність патогенезу вад серця, що визначає використання не тільки медикаментозної терапії, а й різних ліку-
вальних фізичних факторів.  

Слід визнати, що можливості їх застосування в лікуванні і профілактиці даних хворих реалізуються 
ще не повною мірою і не завжди раціонально.  

Арсенал методів фізичного лікування захворювань серцево-судинної системи поповнюється постій-
но, що ставить перед дослідниками завдання з вивчення порівняльної ефективності як давно розроблених 
і практично апробованих способів, так і нових технологій терапії даного захворювання. 

Численними клінічними дослідженнями показана ефективність лікувального застосування у хворих з 
вадами серця різних методів фізичного впливу, в тому числі і методик лікувальної фізичної культури, однак 
існують розбіжності у виборі того чи іншого методу [58].  

Це свідчить про актуальність досліджень лікувальної дії різних методів дозованого фізичного наван-
таження на ключові фактори етіології та патогенезу вад серця.  

Протиріччя визначається тим, що фізичне навантаження при захворюваннях серцево-судинної сис-
теми найчастіше обмежується, але в той же час фізичні вправи мають велике значення для лікування та-
ких захворювань [26].  

Мета дослідження. Обґрунтувати доцільність застосування дозованих аеробних вправ в спеціальній 
медичній групі з діагнозом захворювання серцево-судинної системи, на прикладі оздоровчої аеробіки.  

Об‟єкт дослідження. Процес реабілітації дівчат спеціальної медичної групи з захворюванням серце-
во-судинної системи на етапі тренувального режиму.  

Предмет дослідження. Методика оздоровчої аеробіки для студенток спеціальних медичних груп з 
захворюванням серцево-судинної системи. 

Завдання дослідження.  
1. Провести аналіз літературних даних про застосування засобів фізичної реабілітації в спеціальній 

медичній групі при захворюваннях серцево-судинної системи, узагальнити досвід та практичне значення з 
даного питання. 

2. Запропонувати комплекс занять з фізичної реабілітації студенток 14–16 років із серцево-
судинними захворюваннями. 

3. Оцінити ефективність запропонованої методики за допомогою експериментального дослідження. 
Методи дослідження: метод аналізу науково-методичних джерел, медико-біологічні методи, тесту-

вання фізичної підготовленості, метод педагогічного експерименту, методи математичної статистики. 
Практичне значення роботи. Розроблено методику оздоровчої аеробіки, застосування якої сприяє 

покращенню функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем, а також сприяє підвищенню 
фізичного стану тих що тренуються. 

Гречана Н. О., Ковальова Є. В. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

наук. кер. – асистент Купрєєнко М. В. 

ВПЛИВ ГРИ В БАСКЕТБОЛ НА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

У сучасному суспільстві серед студентів коледжів та університетів існує проблема збереження і змі-
цнення здоров‟я. Це пояснюється тим, що юнаки та дівчата мало приділяють часу спорту, або не займа-
ються спортом зовсім. Про здоров‟я говорити можна не тільки за відсутності будь-яких захворювань, але і 
за умови гармонійного нервово-психічного розвитку, високої розумової і фізичної працездатності. Зараз 
дуже високий відсоток фізіологічної незрілості, яка стає причиною хронічних захворювань. Провідними се-
ред відхилень є проблеми з органами травлення, серцево-судинної системи, хвороби нервової та дихаль-
ної системи, а також алергічні захворювання. Відомо, що здоров‟я формується під впливом різних факто-
рів. Одним з факторів є заняття фізичною культурою. 

Фізична культура почала розвиватися з давніх часів. Вона відіграє невід‟ємну частину в житті кожної 
людини. Це частина культури людини і суспільства. Адже не може бути гармонійно розвиненої і інтелекту-
ально здатної людини без фізичної культури. Регулярне застосування фізичних вправ підвищує життєвий 
тонус організму, його природний імунітет, поліпшує функції вегетативних систем, працездатність. 

Гра ‒ суспільне явище, самостійний вид діяльності, властивий людині. Гра може бути засобом са-
мопізнання, розваги, відпочинку, засобом фізичного і загального соціального виховання, засобом спорту. 
Ігри, які використовуються для фізичного виховання, дуже різноманітні. Спортивні ігри ‒ це види спорту, в 
основі яких знаходиться ігрова діяльність зі своїм предметом змагання, ігровими прийомами і правилами. 

У різних навчальних закладах під час занять фізичною культурою проводять такі ігри як волейбол, 
футбол, баскетбол і багато інших.  

Баскетбол ‒ спортивна гра, в процесі якої у людини задіяні різні групи м‟язів. Технічні прийоми бас-
кетболу прекрасно розвивають рефлекси і підтримують м‟язи тіла в тонусі. Під час неодноразових трену-
вань, при відпрацюванні спеціальних рухів, зміцнюється здоров‟я людини, а також це приносить величез-
ний внесок в розвиток фізичної підготовки. Вона приваблює своєю яскравою видовищністю, наявністю ве-
ликої кількості техніко-тактичних прийомів. На думку багатьох фахівців в галузі спорту, ця гра є одна з 
найефективніших чинників всебічного фізичного розвитку, оскільки володіє емоційністю, індивідуалізмом і 
колективізмом. 

Користь гри в баскетбол: 
‒ витривалість: під час гри з м‟ячем, людина розвиває свою координацію в процесі рухової активно-

сті. Людина стає більш витривалою після тривалих тренувань дихальних шляхів; 
‒ нервова система: у студентів які займається баскетболом, зміцнюється нервова система, поліпшу-

ється зір. 
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‒ зміцнюється здоров‟я: під час гри баскетбол, коли людина кидає м‟яч, цей елемент гри розвиває 
кисті рук, м‟язи ніг і спини, це також є хорошою профілактикою хвороби суглобів. 

Гра баскетбол надає сприятливу дію на організм людини. Під час гри у людини розвивається сприт-
ність, вміння зберігати рівновагу, швидко бігати, ловити м‟яч і т. ін. У людини в процесі гри баскетбол су-
проводжується емоційний підйом, що викликає збудження симпатичного відділу нервової системи. Під час 
рухливих ігор у людини покращується зір, вміння орієнтуватися в просторі, зміцнюється воля. Також гра 
відмінно допомагає відволіктися від розумової діяльності, на різні фізичні вправи, які не дають організму 
перевтомлюватися. Задоволення, що отримується від гри, сприяє кращому відпочинку. Тому студентам 
будуть особливо корисні рухливі і спортивні ігри. 

Грибова В. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – Гулбані Р. Ш. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХРОНІЧНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ  
ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СУГЛОБІВ 

Біль – найбільш поширений (основний) симптом багатьох захворювань і патологічних станів. Однак 
коли біль «переростає» в больовий синдром, часто цей стан вже потребує самостійного, окремого лікуван-
ня та ставлення. Больовий синдром завжди впливає на емоційний фон людини і якість її життя в цілому. 
Так, больовий синдром викликає появу тривожності, страху, які ще сильніше збільшують відчуття болю. 
Тому провідні фахівці говорять про необхідність усунення больового синдрому, як важливої складової ліку-
вання різних патологічних станів.  

Виділяють кілька видів больового синдрому, в залежності від локалізації больових відчуттів, глибини 
і відчуття джерела походження болю. За локалізацією. Існують місцеві та проекційні форми больового 
синдрому. Якщо причина больового синдрому викликана збоєм системи проведення больових імпульсів на 
рівні периферичної нервової системи, біль проявляється приблизно в зоні ураження. Це – місцева форма 
больового синдрому. Приклад – біль після стоматологічних маніпуляцій. Проекційна форма больового син-
дрому виникає як наслідок збою в ЦНС. Вона проявляється як відбиті, блукаючі, фантомні болі, наприклад, 
в ампутованої кінцівки. 

За глибиною болю виділяють соматичну і вісцеральну форми больового синдрому. У першому ви-
падку больові відчуття виявляються як м‟язовий біль, біль на шкірі, біль в суглобах, а в другому – як хворо-
бливі відчуття у внутрішніх органах. 

За походженням при больовому синдромі біль буває ноцігенна, нейрогенна і психогенна. 
Лікування больового синдрому при патології опорно-рухового аппарату залишається актуальною 

проблемою, особливо в людей літнього віку. Незважаючи на сучасний арсенал знеболюючих препаратів, 
лікування хронічного болю залишається клінічною проблемою з багатьох причин (по-перше, через прогре-
суючий характер захворювання, по-друге, через наявність коморбідної патології, по-третє, через літній та 
старечий вік пацієнтів, що збільшує ризик виникнення побічних дій у такої категорії хворих).  

Також слід використовувати фізіотерапевтичні методи лікування (ультразвукову терапію, черезшкір-
ну електростимуляцію нервів, озокерит). Серед медикаментозних методів лікування рекомендовано зне-
болювання та призначення хондропротекторів. 

Умовою успішного лікування та реабілітації хворих з хронічним больовим синдромом в підгострій і 
хронічній стадії перебігу є комплексний підхід з урахуванням патоморфології та функції рухових сегментів, 
клініки і статодинамічних порушень, стану м‟язових дисбалансів із залученням апаратної фізіотерапії, ме-
дикаментозних блокад, ішемічної компресії, постізометричної релаксації м‟язів, комбінованої тракції, вправ 
лікувальної фізкультури, іммобілізації. 

Грицук А. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Кружило Г. Г. 

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ЖІНОК ВІКОМ 25–30 РОКІВ 

Про актуальність теми говорить те, що розвиток науково-технічного прогресу сприяє виникненню гі-
покінезії – зниженню рухової активності населення. Малорухомий спосіб життя та постійна втома після ро-
боти або навчання спричиняють погіршення функціонального, фізичного й психічного стану населення. 
Особливо це стосується жінок, які виконують репродуктивну функцію та повинні постійно підтримувати на 
належному рівні стан свого здоров‟я. 

Метою роботи є розроблення комплексів вправ для покращення фізичного стану жінок віком 25–30 
років засобом фітнес-тренування. 

Дослідження проводилося у спортивному клубі «Чемпіон» м.Запоріжжя в період з вересня 2019 р. по 
квітень 2020 р. У педагогічному експерименті взяли участь жінки 25–30 років, які відвідують заняття фітне-
сом. Експериментальна група – 10 осіб. На першому етапі проведено теоретичний аналіз літературних 
джерел з проблеми дослідження, тестування фізичного стану та рухових здібностей експериментальної 
групи. На другому етапі проводились педагогічні спостереження за побудовою занять фітнесом жінок 25–
30 років. На третьому етапі проводилася повторні тестування та статистична обробка результатів дослі-
дження. 

Для визначення фізичного здоров‟я жінок за методикою Г.Л. Апанасенко були проведені наступні те-
сти: 

 Масовий індекс за формулою: маса тіла, кг / зріст, м²; 

 Життєвий індекс за формулою: ЖЄЛ, мл / маса тіла, кг; 
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 Силовий індекс за формулою: сила кисті, кг / маса тіла, кг; 

 Індекс Робінсона за формулою: (ЧСС спок, уд/хв) х (АДсист)/100; 

 Функціональна проба (проба Мартінета). 
Для оцінки фізичних здібностей: 

 згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість/раз); 

 піднімання тулуба з положення лежачи на спині (кільк. раз. за 1 хв); 

 нахил вперед стоячи на гімнастичній лаві – вимірюється нижня точка, до якої дістають витягнуті 
пальці рук (см). 

На початку дослідження середні показники в тестуванні на силу – згинання та розгинання рук в упорі 
лежачи, склали 10 разів, в кінці – 15 разів, середній показник зміни параметра – 5 разів. Підйом тулуба з 
положення лежачи на спині – 25 разів – на початку дослідження, 33 рази – в кінці, середній показник зміни 
параметра – 8 разів. Середній показник в тестуванні на гнучкість на початку експерименту становив 10,5 
см, в кінці – 14,5 см; середній показник зміни параметра дорівнює 4 см. 

Узагальнив всі отримані результати на початку та в кінці експерименту були підраховані бали оцінки 
рівня фізичного здоров‟я жінок за методикою Г. Л. Апанасенко. Результат початку та кінця експерименту 
відрізняється суттєво – на початку ми мали низький, нижче середнього та середній показник оцінки. У кінці 
експерименту отримали показник від середнього до вище середнього. Позитивна динаміка оцінки рівня 
фізичного здоров‟я жінок за методикою Г. Л. Апанасенко на початку і в кінці експерименту представлена в 
роботі. З експерименту видно, що відбулося поліпшення силових показників – м‟язів плечового поясу на 
50%; м‟язів черевного преса на 32%. Результати тестування на гнучкість покращилися на 38%. 

Таким чином, використана методика і підібраний комплекс засобів, що сприяють підвищенню рівня 
рухової підготовленості та фізичного здоров‟я жінок, мають позитивну динаміку зростання гнучкості й сило-
вих показників, а саме м‟язів плечового поясу і черевного преса у жінок 25–30 років, що займаються фітне-
сом. 

Грінченко А. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.т.н., доцент Ткаченко С. М.  

КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ СЕРЕДНЬОГО ЗРІЛОГО ВІКУ З ЛЮМБОІШАЛГІЄЮ 

Актуальність теми. У структурі неврологічних захворювань дорослого населення нашої країни 48% 
становлять хвороби периферичної нервової системи. Згідно з сучасними статистичними відомостями, се-
ред них на першому місці (60-80%) – ураження попереково-крижового відділу, на другому (10-15%) – ший-
ного відділу хребта. Люмбоішалгія – біль у поперековій області, з дифузною склеротомною або міотомною 
локалізацією, іррардуючою в одну або обидві ноги.  

Термін люмбоішіалгія використовується не як діагноз, а як сукупність симптомів, які вказує на затис-
кання нервових волокон поперекового відділу. 

Захворюваність люмбоішалгією (попереково-крижовим радикулітом) збільшується в середньому ві-
ці. Люмбоішалгія рідко зустрічається у віці до 20 років, найбільш вірогідні такі больові синдроми у віці 35-50 
років, а в старшій віковій групі вірогідність люмбоішалгії знижується. 

Часто, конкретні події або травми не викликають запалення сідничного нерва, але з часом пошко-
дження приводять до розвитку ішалгії. У більшої кількості пацієнтів консервативне лікування може бути 
достатньо ефективним, і больовий синдром значно зменшується протягом декількох тижнів, але в певної 
кількості пацієнтів больовий синдром може виявитися стійким. 

Лікування люмбоішалгії є тривалим і для повноцінного відновлення функціонального стану організму 
потребує реабілітаційного втручання. 

Масаж з використанням ебонітової палички у неврологічній практиці є методом відновної терапії. Він 
широко використовується у лікуванні післятравматичних станів, судинних та інфекційних уражень перифе-
рійної нервової системи. 

При потиранні об шкіру ебонітова паличка набуває позитивного заряду, який притягує до себе нега-
тивний заряд з організму, утворюючи в ньому біострум, енергія якого стимулює процеси обміну речовин в 
організмі і здібність до загоєння ран. 

Ебоніт лікує велику кількість хвороб, серед них: поліартрит, радикуліт, ревматизм, гайморит, міозит, 
тромбофлебіт, гіпотонія, гіпертонія, захворювання суглобів, оніміння кінцівок та інші. 

Мета дослідження – виявити ефективність запропонованого комплексу фізичної терапії для лікуван-
ня хворих середнього зрілого віку з люмбоішалгією. 

Об‟єкт дослідження: методи та засоби фізичної терапії хворих з люмбоішалгією. 
Предмет дослідження: методика реабілітації хворих з люмбоішалгією за допомогою комплексу фізи-

чної реабілітації. 
Завдання дослідження.  
1. Проаналізувати стан проблеми в науково-методичній літературі, узагальнити досвід і практику з 

питання фізичної терапії хворих з люмбоішалгією. 
2. Оцінити вихідні показники неврологічного стану хворих з люмбоішалгією. 
3. Запропонувати модифіковану методику фізіоребіалітаційних заходів при лікуванні хворих з люм-

боішалгією. 
4. Аналізувати ефективність запропонованої методики фізичної терапії. 
Методи дослідження: 

 метод аналізу науково-методичних джерел; 

 медико-біологічні методи; 
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 методи педагогічного дослідження; 

 метод математичної статистики. 
Практичне значення роботи. Розроблено комплекс фізичної реабілітації, застосування якого приво-

дить до зменшення болю, відновлення трофічної та рухової функцій органів і тканин, що постраждали в 
результаті захворювання, а також сприяє відновленню рухової активності пацієнтів з люмбоішалгією. 

Грушко Г. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Гулбані Р. Ш.  

КОРЕКЦІЯ І ЗМІЦНЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ  
У ШКОЛЯРІВ 7–9 РОКІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Кількість дітей з порушеннями постави в Україні за останні 20 років збільшилося вдвічі та складає за 
даними різних досліджень від 60 до 80%. Тобто, в середньому, три дитини з п‟ятьох мають видимі дефор-
мації опорно-рухового апарату, що, у свою чергу, призводить до збільшення патології не тільки апарату 
руху, але й основних органів і систем.  

Ретельний аналіз літератури з поданої теми, а також бесіди з викладачами молодших класів та на-
шого університету допомогли визначитися з направленням та ходом даної роботи.  

Дехто з авторів основною причиною розвитку викривлення хребта у школярів вважають ендокринні 
зміни, властиві дітям періоду статевого визрівання. В цей період відбувається швидкий ріст тіла, що може 
супроводжуватися деякою дисоціацією в розвитку кісток, з одного боку, та з‟вязочно-кишківного апарату – з 
іншої. На користь такого погляду говорить і те, що в молодшому шкільному віці часто виникають не тільки 
сколіотичні вигини, але й так звані неправильні постави (а саме, лордотичні й кіфотичні). Патологічна пос-
тава іноді спостерігається як тимчасове явище, після статевого визрівання вона згладжується.  

Такий погляд на патогенез деформацій хребта заслуговує на увагу. В світлі сучасних уявлень про 
реакцію нервово – м‟язової системи, на формування неправильної постави й так званого функціонального 
сколіозу слід, перш за все, дивитись як на порочний руховий стереотип, подальша доля якого, перш за все, 
пов‟язана з центральними механізмами. Тому, слід сприймати критично рекомендації по корекції хребта 
основною, що передбачає в першу чергу міри впливу на певні ділянки хребта та окремі м‟язові групи.  

Не у всіх дітей навіть в межах однієї вікової категорії, однаковий стан здоров‟я та фізична підготов-
леність. Тому, неможна висувати до всіх одні й ті самі вимоги на заняттях з фізичної культури. Будь який 
рух нашого тіла супроводжується складними хімічними та фізичними процесами в м‟язах. При цьому відбу-
вається неперервне засвоєння позивних речовин, необхідних для зросту та життєдіяльності організму.  

Чим більша активність м‟язів, тим вища швидкість кровотоків і тим більше крові отримують м‟язи. Під 
впливом фізичних вправ вони стають не тільки більш твердими й сильними, але й більш еластичними, під-
вищується їх тонус. Достатня м‟язова діяльність – важлива умова гарного розвитку кісток. Вони зростають і 
кріпнуть краще у тих дітей, яки систематично займаються фізичними вправами. Важливо, щоб ці заняття 
були посильними. Занадто довгі, великі, не відповідні вікові м‟язові навантаження шкідливі та можуть приз-
вести до передчасного окостеніння й, відповідно, затримці росту.  

Тренуючи м‟язи тіла, ми тренуємо й м‟язи серця. Існує тісний зв‟язок між роботою серця й інших 
м‟язів. Чим більше і краще працюють м‟язи тіла, тим більше навантаження отримує серце. Його скорочен-
ня стають більш сильними й частими, тобто серце стає сильнішим та витривалішім.  

При фізичних вправах покращується рухова активність усього організму. Регулярні заняття сприя-
ють більшому пристосуванню серця та легенів до підвищеного навантаження.  

В процесі навчання рухам виникають нові й нові більш складні зв‟язки між діяльністю м‟язів та інших 
органів і систем. Завдяки регулювальній ролі головного мозку органи починають працювати більш злаго-
джено. Ми впевнилися, що рух сприяє кращому зростанню та розвиткові дітей, зміцненню їх здоров‟я.  

Дашевська І. М. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Статьєв С. І.  

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З СТЕНОКАРДІЄЮ В РЕАНІМАЦІЙНОМУ ВІДДІЛЕННІ 

У наш час серцево-судинні захворювання викликають майже 40% усіх випадків смерті серед насе-
лення більшості розвинутих країн Європи. При цьому більшість країн Центральної і Східної Європи мають 
високі показники смертності від них порівняно з такими решти країн. 

В Україні хвороби системи кровообігу (ХСК) у 2007 році зумовили 63,0% усіх смертей (у містах – 
61,4%, у селах – 65,5%). На цю патологію припадає понад 60% смертей осіб пенсійного віку. Для працез-
датного населення з 2004 року хвороби серця і судин як причина смерті вперше в історії нашої країни ви-
йшли на перше місце за значенням[6].  

У розвинутих країнах смертність від ХСК постійно знижується, в Україні ж вона з кінця 60-х років (за 
винятком 1984-1990, 1996-1998 рр.) неухильно підвищується. За останні 10 років смертність від ХСК зрос-
ла майже на 20%, причому її рівень підвищився у більшості вікових груп. Внесок працездатного населення 
у статистику смертності відсерцево-судинних захворювань у 2007 році становив 11,7%.  

Об‟єкт дослідження – фізична реабілітація хворих з стенокардією в реанімаційному відділенні КЗ 
«Херсонської клінічної лікарні ім. А і О Тропінних». 

Предмет дослідження – комплексна програма з фізичної реабілітації з елементами дихальних вправ 
та масажу у хворих з стенокардією. 

Мета дослідження – полягала у вивчені ефективності впливу фізичної реабілітації з елементами ди-
хальних вправ та масажу на хворих з стенокардією, на укріплення здоров‟я і покращення самопочуття.  
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Завдання дослідження:  
1) аналіз науково–методичної літератури з теми дослідження; 
2) підібрати дихальні вправи та масаж для хворих; 
3) перевірити ефективність запропонованої програми. 
Методи дослідження: 
1) аналіз науково–методичної літератури; 
2) медико-біологічні дослідження; 
3) метод фізичної реабілітації; 
4) метод педагогічного експерименту; 
5) метод математичної статистики. 
Практичне значення в нашій роботі ми апробували розроблену методику фізичної реабілітації хво-

рим на стенокардію, яка була впроваджена нами в реанімаційне відділення. Запропонована методика на-
правлена на профілактику, покращання самопочуття. 

Результати роботи представлені на ΧІХ міжнародній конференції молодих науковців «Наука і вища 
освіта» у Класичному приватному університеті, опубліковані тези доповіді. 

Демьянчук О. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.мед.н., доцент Волік А. О.  

ВПЛИВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА СТАН НОВОНАРОДЖЕНИХ І ПОРОДІЛЬ 

Під час вагітності робота органів подиху перетерплює істотні зміни, адже вони забезпечують безпе-
рервне постачання плоду киснем, потреба в якому в цей період зростає більш ніж на 30–40%. 

При збільшенні розмірів матки органі черевної порожнини поступово зміщуються, вертикальний роз-
мір грудної клітки зменшується, що компенсується збільшенням її окружності. Однак обмеження руху діаф-
рагми під час вагітності трохи утруднює вентиляцію легенів. Це виражається в частішанні подиху (на 10%) і 
в підключенні резервних можливостей легенів (на 30–40%). 

Усі ці зміни особливо виражені наприкінці вагітності; вони проявляються задишкою вже при невели-
кому фізичному навантаженні й забезпечують створення оптимальних умов газообміну між організмами 
матері й плода. 

Особливого значення набувають питання раціонального підбору засобів і методів фізичного вихо-
вання в період вагітності. У підготовці майбутньої матері до народження дитини вирішальне значення має 
оздоровчу, загальнозміцнювальну і спрямовану дію фізичного виховання. 

Актуальність проблеми визначається відсутністю єдиних методичних підходів і рекомендацій, спря-
мованих на нормалізацію психоемоційного стану жінки під час вагітності, особливо на останньому етапі 
виношування дитину (ІІІ триместр). 

Проаналізувавши науково-методичну літератури ми допустили, що методика лікувальної гімнастики, 
заснована на застосуванні засобів психофізичної корекції, саморегуляції й самоконтролю, з урахуванням 
адаптивних реакцій організму, дозволить оптимізувати плин вагітності й підготувати вагітних до родів. 

Фізична реабілітація, як засіб попередження патології новонародження та післяпологового періоду. 
Об‟єкт дослідження – процес фізичної терапії жінок ІІІ триместру вагітності з головним передлежан-

ням плода. 
Мета роботи – дослідити вплив лікувальної фізичної культури на інтегральні показники матері і ди-

тини. 
Предмет дослідження – вплив лікувальної фізичної культури на інтегральні показники матері й дитини. 
Завдання дослідження: 1) досліджувати сучасні науково-методичні дані про вплив ЛФК на плин вагі-

тності, пологів і стан немовлят і породіллі; 2) розробити комплекс ЛФК для застосування в 3 триместрі вагі-
тності; 3) оцінити ефективність запропонованого комплексу в порівнянні із традиційним. 

Методи дослідження: 1) аналіз науково методичної літератури.; 2) методи педагогічного експеримен-
ту; 3) методи фізичної реабілітації; 4) методи клінічного й функціонального дослідження; 5) метод матема-
тичної статистики. 

Організація дослідження: 
Дослідження було виконано на базі КП «Уманський пологовий будинок» та Уманська дитяча лікарня. 

У дослідження взяли участь 20 вагітних жінок у віці 25–30 років, які були поділені на 2 групи: перша тради-
ційні методи, рекомендовані лікарем, друга група, що займалася по запропонованому комплексу ЛФК. 

Джепа А. П. 
Криворізький державний педагогічний університет 

наук. кер. – викладач Куліш О. О. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ 

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – захворювання, що з поразкою несформованого мозку під 
час внутрішньоутробного розвитку, під час пологів, ранній постнатальний період. 

ДЦП належать до тяжких захворювань ЦНС, у якому, особливо страждають мозкові структури, від-
повідальні за довільні руху. Характерні для ДЦП рухові розлади:гипертонус м‟язів, розвиток контрактур, 
порушення координації рухів, атрофія м‟язів та інших. Формуються стійкі порочні пози і рух, змінюється 
постава, виникають контрактури і деформації ОДА та інші порушення. Всім формам ДЦП характерні рухові 
порушення рефлекторного характеру. Ця хвороба не прогресує, але в міру зростання та розвитку дитини 
можуть відзначати зменшення клінічних симптомів хвороби. Розрізняють 4 періоди відновленої рухової 
сфери і соціальної орієнтації хворої дитини: 
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1. Гострий період тривалістю 7-14 днів - прогресуючий перебіг хвороби, виражені рухові роз-
лади, часом наявність періодичних судомних нападів. 

2–3. Відновлювальний період (ранній – до 2 місяців, пізній – до 1-2 років) - характеризується 
вираженим раннім поодиноким рефлексом, який зберігається довше нормальних термінів, стримую-
чи своєчасну появу настановчих рефлексів та розвитку рухів.  

4. Період залишкових явищ- починається з 2-річного віку і триває у дитинстві й юнацтві, а під 
час тяжких форм – довічно. Якість відбудовних заходів у цьому періоді великою мірою залежить від 
попереднього систематичного лікування. Відсутність раннього лікування викликає формування де-
формованих поз та рухів, ускладнюючи нормалізацію рухової сфери дитини.  

Лікувальна фізкультура (ЛФК) у дітей вивчає особливості впливу засобів фізичного виховання 
на організм хворої дитини, темпи його зростання і розвитку при патологічних станах, процеси сано-
генезу, патогенетичні механізми, а також розробляє методики ЛФК при різних дефектах розвитку, 
захворюваннях і травмах у дітей. Як оригінальний спосіб лікування і реабілітації хворої дитини, ди-
тяча ЛФК відрізняється від інших видів лікування (фармакотерапії, дієтотерапії, фізіотерапії і ін.) не 
тільки фізіологічним характером вживаних засобів, пов‟язаних з природними рухами дитини і приро-
дними зовнішніми діями, але і широким використовуванням в практичній роботі методів лікувальної 
педагогіки і психології. Самі засоби фізичної культури, вживані по відношенню до хворої дитини, є 
чинниками не тільки терапевтичної, але і виховної дії, що нерідко буває значно ширше і різноманіт-
ніше тих або інших конкретних лікувальних завдань.  

Під час реабілітації слід виконувати наступні групи вправ:  

 вправи на розслаблення, ритмічне пасивне зрушення кінцівок, махові рухи, динамічні  
вправи; 

 пасивно-активні і активні вправи з полегшених початкових положень (сидячи, лежачи), 
вправи на м‟ячі великого діаметра;  

 вправи з предметами під музику, перемикання на нові умови діяльності, розвиток виразно-
сті рухів; вправи в різних видах ходи: високо, низько, «слизько», «жорстко», з підштовхуванням; 
вправи для голови сидячи, стоячи; 

 ухвалення правильної постави у опори із зоровим контролем;  

 вправи в різних початкових положеннях перед дзеркалом;  

 вправи для розвитку і тренування основних вікових рухових навичок: повзання, лазіння (по лав-
ці), біг, стрибки (спочатку на міні-батуті), метання; вправи в русі зі зміною початкового положення; 

  ігрові вправи.  
Отже, фізична реабілітація дуже важлива при дитячому церебральному паралічі. ЛФК потріб-

на для вирішення таких завдань: – зниження гіпертонуса м‟язів і м‟язів згиначів, зміцнення ослабле-
них м‟язів; 

 поліпшення рухливості в суглобах; 

 поліпшення координації рухів і рівноваги; 

 стабілізація правильного положення тіла, закріплення навику самостійного руху;  

 розширення загальної рухової активності дитини, тренування вікових рухових навиків;  

 навчання спільно з вихователями і батьками самообслуговуванню, засвоєнню основних 
видів побутової діяльності з урахуванням розумового розвитку дитини.  

Довбиш Н. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Віндюк П. А. 

РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ПРИ НЕВРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ  

Задоволення потреби дитини (здорової або хворої) в рухах, є найважливішою умовою її жит-
тєдіяльності і нормального розвитку - не тільки фізичного і психічного, але і інтелектуального. Дос-
татня за обсягом рухова активність сприятливо позначається на функціональному стані дитини, рі в-
ні її здоровя, працездатності, активності у різних сферах життя.  

Фізична реабілітація для дітей з неврологічними захворюваннями є одним з основних засобів 
відновлення втрачених функцій та адаптаційних можливостей в суспільстві. Враховуючи зростання 
кількості неврологічних захворювань у дітей, та їх специфічність. Важливою проблемою сучасної 
фізичної реабілітації є вивчення особливостей застосування засобів фізичної реабілітації у дітей 
при різних неврологічних захворюваннях таких, як  ДЦП та гострий енцефаломіоліт, та ефективність 
їх застосування. 

Вивчивши рівень втрати фізичних функцій досліджуваних дітей з неврологічними захворю-
ваннями ми визначили, що сила досліджуваних м‟язів (великогомілкової, м‟язів відводячих стегно і 
чотириглавої м‟язи стегна) знижена, і в середньому при гострому енцефаломієліті становить від 1 
до 2 балів, а при ДЦП від 0,1 до 0,5 балів; тонус досліджених м‟язів (литкової, м‟язів приводячих 
стегно і м‟язів задньої поверхні стегна) підвищений і в середньому при гострому енцефаломієліті 
складає 1 бал, а при ДЦП від 1,2 до 2,7 бали.  Результати дослідження амплітуди рухів в суглобах 
нижніх кінцівок (згибання в тазостегновому суглобі, відведення в тазостегновому суглобі, приведен-
ня в тазостегновому суглобі, згинання в колінному суглобі, розгинання в колінному суглобі, згинання 
стопи, розгинання стопи) нижче норми, і в середньому показник амплітуди руху  від норми у всіх ви-
мірюваних суглобах при гострому енцефаломієліті склав 37%, а при ДЦП 54%.   

Hами були підібрані засоби індивідуальної фізичної peабілітаціі для дітей досліджуваної групи 
на основі результатів вимірювання сили, тонусу м‟язів і амплітуди руху. В основу комплексів увійш-
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ли активні вправи в динамічному режимі на збільшення сили м‟язів і збільшення амплітуди активно-
го руху, пасивні вправи і укладання на зниження тонусу і розслаблення ураженних м ‟язів, а також 
вправи спрямовані на придбання навичок самообслуговування, на координацію і рівновагу.  Протя-
гом дослідження проводився регулярний контроль за змінами показників, що спостерігалися в тонусі 
і силі досліджених м‟язів, та амплітуди рухів у досліджених суглобах дітей.  На підставі результатів 
контролю змінювалися індивідуальні реабілітаційні програми, вносилися зміни в дозування, вихідні 
положення, склад комплексів. 

Аналізуючи результати дослідження ми бачимо, що в разі застосування засобів фізичної реа-
білітації при гострому енцефаломієліті і ДЦП сила великогомілкового м‟язу збільшилася на 200% і 
38.5% відповідно, м‟язи які відводять стегно на 100% і 7,4%, a чотириглавого м‟язу на 130% і 22% . 
Тонус литкового м‟язу знизився на 100% при гострому енцефаломієліті і на 28% при ДЦП, м‟язи які 
приводять стегно на 33% і 20% відповідно, і м‟язи задньої поверхні стегна знизився на 100% при 
гострому енцефаломієліті і на 30% при ДЦП. Амплітуда рухів збільшилася від 1,3 ° до 24 ° при ДЦП, 
і від 8 ° до 40 ° при гострому енцефаломієліті.  Середній результат амплітуди руху від норми у всіх 
вимірюваних рухах підвищився, при гострому енцефаломієліті на 24%, а при ДЦП на 10% і склав 
61% і 64% відповідно.  

Дані дослідження свідчать про позитивні зміни втраченних функцій дітей з неврологічними за-
хворюваннями, а також про більш швидкий темп фізичної реабілітації при гострому енцефаломієліті, 
що потреобує особливого підходу, а саме частіше змінювати дозування, інтенсівність вправ а також 
загалом увесь зміст комплексу за ради корекції фізичних функцій.  

Довгополова О. О. 
Класичний приватний університет  
наук. кер. – к.фіз.вих., доцент Віндюк П. А. 

ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНАЖЕРІВ У КОМПЛЕКСНІЙ ФІЗИЧНІЙ  
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ  

Актуальність теми. Спастичний стан м‟язів при церебральному паралічі становить приблизно 
70%. Такий стан м‟язів верхніх та нижніх кінцівок заважає людині повноцінно жити, тому зниження 
спастики м‟язів та навчання вправам, які зменшують такий стан є актуальним. 

Відразу визначимося щодо терміну «дитячий церебральний параліч» (ДЦП), у міжнародній 
назві цього захворювання відсутній додаток «дитячий» (cerebral palsy), тому, як і вітчизняні автори, 
ми надалі будемо називати це захворювання – церебральний параліч (ЦП).  

Ця проблема актуальна в усьому світі. За підрахунками ВООЗ, дітей з особливими потребами 
налічується близько 2–3% дитячої популяції. За даними центру медичної статистики МОЗ України 
(2006) рівень загальної інвалідності дітей за останній більш як десятирічний період збільшився на 
85% (з 95,7 випадків інвалідності на 10 000 дітей у 1992 р. до 117,6 у 2005 р.). Серед усіх дітей, які 
народжуються з вродженими захворюваннями, близько 70–75% є інвалідами. У структурі дитячої 
інвалідності переважають саме психоневрологічні  захворювання (більше 60%). 

Незважаючи на дисятиріччя вивчення проблеми ЦП, фахівці не мають єдиної думки ні про 
причини хвороби, ні про її клінічні ознаки, ні про зміст поняття «церебральний параліч», ні про єдину 
класифікацію цього захворювання, визначення його форм. Ми зупинимося на понятті В.І. Козявкіна 
«церебральні паралічі є обширною групою непрогресуючих захворювань центральної нервової сис-
теми, які клінічно проявляються різноманітними руховими, мовними та психічними розладами. Їх 
основою є спотворений розвиток чи порушення різних структур головного мозку, які виникають у 
дитини в ранньому онтогенезі під впливом деяких негативних чинників: генетичних, травматичних, 
інтоксикаційних, інфекційних» [72]. 

Мета роботи – обґрунтувати застосування тренажерів у комплексній фізичній реабілітації для 
зменшення спастичності м‟язів кінцівок у дітей з церебральним паралічем. 

Об‟єкт дослідження – процес застосування тренажерів у фізичній реабілітації дітей зі спасти-
чною формою церебрального паралічу. 

Предмет дослідження – комплексна фізична реабілітація дітей зі спастичною формою цереб-
рального паралічу із застосуванням вправ на тренажерах.  

Завдання дослідження.  
1. Проаналізувати науково-методичні джерела з застосування тренажерів у комплексній фізи-

чній реабілітації дітей хворих на церебральний параліч. 
2. Дослідити функціональний стан дітей хворих на церебральний параліч. 
3. Розробити та експериментально перевірити програму комплексної фізичної реабілітації ді-

тей хворих на церебральний параліч із застосуванням вправ на тренажерах. 
4. Обґрунтувати результати програми комплексної фізичної реабілітації дітей хворих на цере-

бральний параліч із застосуванням вправ на тренажерах.  
Методи дослідження:  

 аналіз науково-методичних джерел; 

 медико-біологічні методи;  

 методи фізичної реабілітації; 

 педагогічний експеримент;  

 метод математичної статистики. 
Практичне значення роботи. В результаті проведеного дослідження, при послідовному рішен-

ні поставлених завдань, було проаналізовано вплив комплексного застосування вправ на тренаже-
рах для зниження тонусу м‟язів у дітей з церебральним паралічем.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ 

В останнє десятиліття в Україні спостерігається ріст захворювань, зумовлених психоемоційним пе-
ренапруженням. Несприятливий вплив хронічного емоційного і психосоціального стресу підсилюється шкі-
дливими екологічними факторами і неправильним способом життя (гіподинамія, паління, нераціональне 

харчування), що в сукупності викликають передчасне старіння і розвиток патології.  
Проблема лікування хворих на гіпертонічну хворобу має багато складних і невирішених питань. 

Значна частина хворих на гіпертонічну хворобу постійно користуються гіпотензивними препаратами, які 
досить часто викликають побічні дії. 

Вибір тактики лікування хворого на гіпертонічну хворобу залежить від того чи відома першопричина 

захворювання. Тому насамперед лікар знайомиться з анамнезом пацієнта і проводить ретельний огляд. 
Головними факторами в прийнятті рішення про лікування являються: 
1) стать пацієнта; 2) вік пацієнта; 3) медичний анамнез; 4) сімейний анамнез; 5) стиль життя (куріння, 

вживання алкоголю, тощо); 6) показники крові по ліпідам (жирам) та холестерину. 
Основні види терапії при гіпертонічній хворобі I стадії включають комплекс медикаментозних і не 

медикаментозних заходів. 
Останнім часом лікування гіпертонічної хвороби, особливо на початкових стадіях, характеризується 

цілеспрямованими заходами по профілактиці і не медикаментозному лікуванню гіпертонічної хвороби. 

Давно відома необхідність дотримання хворими на ГХ режиму праці та відпочинку, зміну способу життя, ві-
дмова від куріння, вживання алкоголю, дієтичні обмеження, негативні наслідки психологічної перевтоми.  

Не медикаментозні методи лікування направлені на зниження АТ, зменшення потреби (по можливо-

сті і відмови від прийому) в антигіпертинзивних препаратах, а також на первинну профілактику артеріаль-
ної гіпертонії та асоційованих серцево-судинних захворювань на популяційному рівні. 

В комплексному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу I стадії велике значення має лікувальна 
фізкультура. Фізичні вправи, являючись біологічним стимулятором регулюючих систем, забезпечують ак-
тивну мобілізацію механізмів і підвищують адаптаційні можливості організму і толерантність хворого до 

фізичних навантажень. Застосування фізичних вправ при лікуванні ГХ показують позитивний результат та 
покращення самопочуття хворого: зменшення дратівливості, головокружіння, головних болів, безсоння, 
підвищення працездатності. Використовують вправи для всіх мускульних груп, темп виконання вправ се-

редній, тривалість занять 25-30 хв. Фізичні навантаження повинні відповідати стану хворого, стадії процесу 
та формі захворювання 

Все це підтверджує необхідність в розробці нових методик проведення терапії гіпертонічної хвороби 
з застосуванням не медикаментозних лікувальних засобів. Фізична реабілітація серед них займає найваж-
ливіше місце. Вона впливає на весь організм хворого, а не на окремі фактори захворювання, сприяючи 

зниженню артеріального тиску. 
Систематичне застосування засобів фізичної реабілітації є альтернативою застосування медикаме-

нтозного лікування. Використання реабілітаційних комплексів на різних етапах лікування гіпертонічної хво-
роби варто визнати ефективними і перспективними. 

Жигалов С. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.мед.н., доцент Волік А. О.  

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ФУТБОЛІСТІВ З ПЕРЕВТОМОЮ  

Актуальність теми. Перевтома – це патологічної стан, що розвивається в людини внаслідок хроніч-
ної фізичної чи психологічної перенапруги, клінічну картину якого визначають функціональні порушення в 

центральній нервовій системі [9]. 
В основі захворювання лежить перенапруга збуджувального чи гальмового процесів, порушення їх-

нього співвідношення в корі великих півкуль головного мозку. Це дозволяє вважати патогенез перевтоми 

аналогічним патогенезу неврозів. Істотне значення в патогенезі захворювання має ендокринна система й у 
першу чергу гіпофіз і кора наднирковиків. Так, за даними Г. Сельє, при дії сильного подразника (стресора) 

в організмі розвивається адаптаційний синдром, чи стрес, у процесі якого підсилюється діяльність перед-
ньої частки гіпофіза і кори наднирковиків. Ці зміни в ендокринній системі багато в чому визначають розви-
ток адаптаційних реакцій в організмі до інтенсивної фізичної чи психологічної діяльності. Однак хронічна 

перенапруга може привести до виснаження кори наднирковиків і тим самим до порушення в організмі ви-
роблених раніше адаптаційних реакцій. Варто підкреслити, що в процесі розвитку перестомлюваності 
центральна нервова система включає і регулює стресорні реакції. В основі ж патогенезу перестомлювано-

сті лежить порушення процесів коркової нейродинаміки аналогічно тому, як це має місце при неврозах.  
Серед багаточисельних видів спорту, які культивуються в системі фізичного виховання України, фу-

тбол займає одне з провідних місць.  
Футбол вимагає від спортсменів високих швидкісно-силових якостей, швидкісних дій, стрибучості, 

доброї координації в поєднанні з відмінними психофізіологічними якостями – ігровим мисленням, спромож-

ністю швидко приймати рішення і реалізовувати їх у раціональних рухових діях [4].  
Саме тому однією з найважливіших проблем сучасного футболу є підвищення працездатності 

спортсменів. Сьогодні цю проблему не можна вирішити тільки шляхом вдосконалення методів тренування 
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або збільшення обсягу й інтенсивності навантажень. Зростання навантажень може негативно позначитися 

на здоров‟ї та функціональному стані спортсменів-футболістів, призвести до перетренованості, втоми. То-
му, особливої актуальності набувають питання засобів відновлення як складової тренувального процесу. 

Об‟єкт дослідження – фізична реабілітація при попередженні перевтоми у футболістів.  

Предмет дослідження – методи фізичної реабілітації при перевтомі І ступеня у футболістів.  
Завдання дослідження: 

 провести аналіз науково-методичної літератури;  

 провести дослідження функціонального стану спортсменів–футболістів; 

 оцінити ефективність дії методів підібраного комплексу. 

Методи дослідження: метод аналізу науково–методичної літератури, метод медико-біологічного дослі-

дження, метод педагогічного експерименту, метод фізичної реабілітації, метод математичної статистики. 
Теоретичне значення роботи. Для стабілізації та прискорення відновлювальних процесів необхідне 

застосування фізичної реабілітації в навчально–тренувальному процесі підготовки спортсменів–

футболістів. 

Забєліна А. Ю. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Статьєв С. І.  

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ВРОДЖЕНІЙ М’ЯЗОВІЙ КРИВОШИЇ 

Актуальність. Донедавна реабілітацією дітей з уродженою м‟язовою кривошиєю займалися методи-
сти ЛФК і масажисти, здійснюючи роботу по типу специфічних медичних процедур. Це завдання майже не 

ставили перед собою батьки. Опитування батьків показало, що лише 20% з них займаються ЛФК і масажем 
вдома [Чекалкина Н. Г. с.18-21,69]. Таким чином, для більш ефективної реабілітації необхідне створення 
програми для навчання батьків заняттям з дітьми в домашніх умовах і більш точної, чим існує системи оці-

нки ефективності реабілітаційного процесу. У лікувальних установах необхідно приділяти увагу роботі з 
батьками, навчати їх самостійно займатися зі своїми дітьми. Тільки так гарантоване буде дотриманий 
принцип систематичності й безперервності. 

Стосовно всіх ортопедичних захворювань м‟язові кривошиї становлять до 2% (Р. Р. Шкідливий, 
М. С. Фридланд і ін.), а серед уродженої палотогії до 12% (Биезень буд. П., Зацепин С. Т.), по даним НИ-

ДОИ ім. Г. І. Турнера (1999), – 4,5-14% займаючи третє місце після вродженої клишоногості й уродженого 
вивиху стегна [29, 55]. По даним інших авторів, відсоток хворих з такою деформацією коливається від 0,49 
до 3,5 [9]. За звітами ортопедичних кабінетів за останні 5 років, страждаючі уродженою м‟язовою кривоши-

єю становлять 31% до вроджених ортопедичних захворювань і 3% до хворих з порушеннями опорно-
рухового апарата [9]. 

Актуальність своєчасного лікування кривошиї пов‟язана з тим, що за певних умов вона може давати 

важкі неврологічні й соматичні ускладнення (високий внутрічерепний тиск, гіпоксичну поразку центральної 
нервової системи, парези, ранній остеохондроз хребта, сколіози, мігрені, вертеброгенні порушення серце-

вого ритму). Навіть при незначній кривошиї в результаті компенсаторних реакцій − саморегуляції організ-
му, згодом, хребет ухвалює форму «спирали», у результаті чого розвивається скривлення хребетного сто-
впа (сколіоз). Кривошия приводить до кисневого голодування головного мозку, вегетососудистой дистонії, 

вертебробазилярной хвороби (порушення мозкового кровообігу) і іншим серйозним захворюванням у більш 
пізньому віці. Тому раннє лікування з використанням засобів фізичної реабілітації дозволить уникнути роз-
витку ускладнень і патологічних станів [26]. 

Мета роботи: скласти ефективну методику реабілітації й діагностики дітей 1-го року життя із вро-
дженою м‟язовою кривошиєю. Специфіка реабілітаційних заходів при вродженій м‟язовій кривошиї потре-

бує практично постійного впливу. Тому не може повною мірою проводитися тільки медичними працівника-
ми або реабілітологами. Значить складання програми для навчання батьків необхідно й тому – актуально. 

Об‟єкт і предмет дослідження: методи й засоби фізичної реабілітації при вродженій м‟язовій кривошиї, 

можливі для використання в умовах сім‟ї. Діагностичні критерії для контролю ефективності реабілітації.  
Завдання дослідження: 

1. Дослідити й проаналізувати літературні джерела по фізичній терапії при вродженій м‟язовій кри-
вошиї. 

2. Систематизувати існуючі методики фізичної терапії при вродженій м‟язовій кривошиї, адаптував-

ши їх для занять в домашніх умовах. Навчити батьків проводити з дітьми фізичну реабілітацію. 
3. Проаналізувати отримані в ході дослідження результати (оцінити ефективність комплексу реабілі-

таційних заходів. 

Методи дослідження: метод аналізу літератури, метод медико-біологічного дослідження: пальпація, 
вимірювання амплітуди рухів у шийному відділи (сантиметрія, гоніометрія), оцінка рефлексів (АТШР, ший-

ній рефлекс), методи фізичної реабілітації, метод педагогічного експерименту, фізична реабілітація з на-
вчанням батьків, метод математичної статистики (критерій Стьюдента).  

Наукове значення представленої роботи полягає в доповненні знань по контролю над динамікою 

зміни амплітуди рухів при м‟язовій кривошиї. 
Практичне значення отриманих результатів полягає в складанні програми для проведення реабілі-

тації батьками дітей в умовах родини. Програма містить у собі лікування положенням, масаж, лікувальну 

гімнастику, шиа-тцу, гімнастику на м‟ячі й гідрокінезотерапію. 
Дослідження були проведені на базі кабінету масажу, КУ дитячої лікарні м.. Нова Каховка. 
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Зданюк В. В. 
Кам‟янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 
к.пед.н., доцент 

ПОЕТАПНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РЕАБІЛІТАЦІЇ СПОРТСМЕНІВ  
ПІСЛЯ ТРАВМ ЗВ’ЯЗКОВОГО АПАРАТУ КОЛІННОГО СУГЛОБА 

Існуюча система реабілітації травмованих спортсменів створена Башкіровим В. Ф. та опублікована в 
його монографії «Комплексна реабілітація спортсменів після травм опорно-рухового апарату». Відповідно 
до цієї системи весь процес реабілітації від початку до кінця складається з трьох етапів: етап медичної 
реабілітації, етап спортивної реабілітації та етап спортивного тренування. 

Аналіз організаційних форм процесу реабілітації травмованих спортсменів, його етапності й періо-
дичності проведених реабілітаційних заходів показав, що більшість авторів не приділяє вказаній періоди-
зації особливого значення, обмежуючись існуючими в травматологічної практиці трьома періодами віднов-
ного лікування: іммобілізаційний, постіммобілізаціонний і відновний [3,23,25,28,31,43, 45,97].  

Більшість авторів модифікували етапи медичної реабілітації, так Гершбург М.І. 1-ий період назвав – 
післяопераційний період, 2-ий – функціональний період, 3-ий – відновлювально-тренувальний. Четвертий 
період він назвав тренувально-відновлювальний, але не вказав, що це відноситься вже до іншого етапу – 
етапу спортивної реабілітації. 

Науковці Коротких Л. І. (2007), Капустіна Н. В. (2015), Саркісов Г. Г. (2008) визначили три періоди: 
ранній післяопераційний, пізній післяопераційний і тренувально-відновний, всі роботи виконууться в стінах 
медичних установ. 

У 2009 році Валєєв Н. М., у своїй монографії, грунтуючись на чотирьох кандидатських дисертації, 
виконаних під його науковим керівництвом, запропонував іншу структуру системи відновлення працездат-
ності травмованих спортсменів. Тут же доречно відзначити, що весь матеріал про реабілітацію спортсменів 
після травм опорно-рухового апарату стосується двох етапів: етапу медичної реабілітації та етапу спорти-
вної реабілітації. 

В результаті, третій, завершальний етап відновлення травмованих спортсменів, або взагалі відсут-
ня, і в цих випадках спортсмен потрапляє в розпорядження тренера і лише від його знань і досвіду в галузі 
спортивної реабілітації після травм буде залежати успішне повернення спортсмена до повноцінних трену-
вальних занять, і що важливо, – без небезпеки виникнення повторної травми. 

У більшості робіт, присвячених проблемі відновлення травмованих спортсменів автори відзначають 
важливість дотримання загальних закономірностей і принципів фізичної реабілітації [42,62]. Такими є: 

 ранній початок реабілітаційних заходів (РЗ); 

 комплексність використання доступних і необхідних РЗ; 
 індивідуалізація програми реабілітації; 

 безперервність і спадкоємність протягом усіх етапів реабілітації; 

 система індивідуального дозування планованих дій; 

 використання методів контролю адекватності фізичних навантажень;  
 визначення ефективності комплексної програми шляхом різних видів контролю. 
Дотримання зазначених принципів дозволяє успішно та поетапно проводити процес реабілітації 

спортсменів після травм ОРА, що не раз було експериментально доведено і показано в роботах науковців 
у галузі фізичної реабілітації. 

Зубов В. А. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Гулбані Р. Ш.  

КОРЕКЦІЯ АСИМЕТРІЇ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА У СТУДЕНТІВ 17–19 РОКІВ 

Проблема фізичного виховання підростаючого покоління одна з найважливіших на сучасному етапі 
розвитку суспільства. Провідні фахівці, вчені (О. Д. Дубогай, А. М. Лапутін, В. О. Кашуба), відзначають, що 
формування правильної постави у дітей та молоді – одна з основних педагогічних проблем фізичного ви-
ховання. Численними дослідженнями доведено, що процес фізичного виховання має забезпечити 
об‟єктивний контроль за формуванням правильної постави учнів. 

Дослідження, проведені за останні роки, засвідчують: масовий характер функціональних порушень 
опорно-рухового апарату – порушення постави в сагітальній площині зі збільшенням і зменшенням фізіо-
логічних вигинів хребетного стовпа, сколіотична постава, порушення опорно-ресорних властивостей стопи 
– одна з найбільш злободенних проблем сучасного суспільства. 

Тому, мета нашого дослідження є корекція асиметрії поперекового відділу хребта у студентів 17-19 
років і визначення ефективності дії підібраного комплексу фізичних вправ. 

Об‟єкт дослідження – комплекс методів фізичної реабілітації для корекції асиметрії поперекового 
відділу хребта у студентів 17-19 років. 

Предмет дослідження – корекція асиметрії поперекового відділу хребта у студентів 17-19 років.  
Постава є інтегруючим показником стану здоров‟я людини, навіть незначні функціональні порушен-

ня можуть спричинити стійку деформацію опорно-рухового апарату, мати тяжкі наслідки для здоров‟я. Під-
вищення тонусу скелетних м‟язів , які впливають на формування правильної постави , є наслідком не тіль-
ки поліпшення регуляторної функції центральної нервової системи, а й позитивного впливу фізичних вправ 
на організм людини. 

Виконане дослідження дозволило науково обґрунтувати підібраний комплекс методів фізичної реа-
білітації при порушенні постави студентів 17-19 років і пропонувати його для практичного використання у 
навчальних, а також реабілітаційних і лікувальних установах.  
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На жаль, змушені констатувати, що в наш час, вже ранньому в періоді розвитку життя людини існує 
абсолютна необхідність об‟єктивної діагностики постави і м‟язовий тонус великих м‟язових груп, здатних 
вплинути на становлення опорно-рухового апарату в цілому. 

Первинне обстеження підтвердило припущення, що необхідний індивідуальний підхід до формуван-
ня і зміцнення м‟язової системи, зокрема «м‟язового корсету» хребта. У студентів експериментальної групи 
наприкінці реабілітаційного курсу зменшилося відчуття втоми м‟язів. Студенти з більшою енергійністю ви-
конували комплекс вправ наприкінці експерименту в порівнянні з його початком. Адекватно реагували на 
поступове підвищення навантаження. 

Таким чином, спираючись на отримані результаті в ході дослідження, можна зробити висновок про 
ефективність впливу занять з фізичної реабілітації на корекцію проявів асиметрії поперекового відділу 
хребта у студентів 17-19 років.  

Тому, використовування в процесі фізичного виховання вправ ЛФК з додатковими вправами йоги на 
формування і закріплення навички правильної постави, створення і зміцнення м‟язового корсету, коригую-
чими асиметричними вправами для корекції порушень постави, а також застосування масажу після вико-
нання комплексу вправ в підсумку дасть можливість збільшувати фізичні навантаження, а значить і покра-
щити якість життя. 

Івшина П. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Статьєв С. І.  

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЧОЛОВІКІВ ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ  
В ПЕРІОД ПОСТІНФАРКТНОГО КАРДІОСКЛЕРОЗУ 

Однією з найважливіших проблем охорони здоров‟я залишається боротьба із захворюваннями сер-
цево-судинної системи, поширеність яких серед дорослого населення України набула характеру епідемії.  

На перше місце в структурі причин загальної смертності населення розвинутих країн виходять сер-
цево-судинні хвороби. У нашій країні серцево-судинні хвороби складають приблизно 55% у структурі при-
чин загальної смертності. На другому місці злоякісні новотвори – 17% серед усіх випадків смертей.  

62,2% населення України помирає від ішемічної хвороби серця і цереброваскулярних захворювань, 
питома вага яких в структурі смертності від серцево-судинних захворювань становить відповідно 65,7 та 
21,9% [61]. 

На сьогоднішній день вади серця є одним з головних факторів ризику розвитку, ускладнень і смерт-
ності від серцево-судинних захворювань серед осіб молодого віку. У лікуванні вад серцево-судинної сис-
теми досягнуті успіхи за рахунок широкого застосування сучасних лікарських засобів [15]. 

Досягнення експериментальної і клінічної кардіології дають підставу говорити про багатокомпонент-
ність патогенезу вад серця, що визначає використання не тільки медикаментозної терапії, а й різних ліку-
вальних фізичних факторів.  

Слід визнати, що можливості їх застосування в лікуванні і профілактиці даних хворих реалізуються 
ще не повною мірою і не завжди раціонально.  

Арсенал методів фізичного лікування захворювань серцево-судинної системи поповнюється постій-
но, що ставить перед дослідниками завдання з вивчення порівняльної ефективності як давно розроблених 
і практично апробованих способів, так і нових технологій терапії даного захворювання. 

Численними клінічними дослідженнями показана ефективність лікувального застосування у хворих з 
вадами серця різних методів фізичного впливу, в тому числі і методик лікувальної фізичної культури, однак 
існують розбіжності у виборі того чи іншого методу [8].  

Це свідчить про актуальність досліджень лікувальної дії різних методів дозованого фізичного наван-
таження на ключові фактори етіології та патогенезу вад серця, зокрема в період постінфарктного кардіоск-
лерозу. 

Протиріччя визначається тим, що фізичне навантаження при захворюваннях серцево-судинної сис-
теми найчастіше обмежується, але в той же час фізичні вправи мають велике значення для лікування та-
ких захворювань [19].  

Мета дослідження – обґрунтувати доцільність застосування засобів фізичної терапії хворих в період 
постінфарктного кардіосклерозу та визначити ефективність їх застосування. 

Об‟єкт дослідження – процес реабілітації чоловіків другого зрілого віку, що перенесли ІМ та страж-
дають хронічною ІХС з постінфарктним кардіосклерозом.  

Предмет дослідження – методика фізичної терапії чоловіків в період постінфарктного кардіосклерозу. 
Відповідно до мети визначено основні завдання: 
1. Провести аналіз літературних даних про застосування засобів та методів фізичної терапії хворих 

в період постінфарктного кардіосклерозу, узагальнити досвід та практичне значення з даного питання. 
2. Запропонувати комплекс занять з фізичної терапії чоловіків другого зрілого віку в період постін-

фарктного кардіосклерозу. 
3. Оцінити ефективність запропонованої методики за допомогою експериментального дослідження. 
Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; комплексне клінічне об-

стеження; методи визначення функціонального стану системи кровообігу; метод визначення адаптивних 
можливостей серцево-судинної системи організму; методи визначення фізичної працездатності; методи 
математичної статистики. 

Практичне значення роботи. Розроблено методику фізичної реабілітації, застосування якої сприяє 
покращенню функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем, а також сприяє підвищенню 
фізичного стану тих що тренуються. 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЧОЛОВІКІВ З ПЕРЕЛОМОМ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ 

Актуальність роботи. Травми завжди супроводжують людину, будучи наслідком його відносин з на-
вколишнім середовищем. В наш час життя технологізації і урбанізації травми є серйозною медичною та 
соціальною проблемою [15, 25]. Серед причин смертності травматизм займає третє місце, за серцево–
судинними і онкологічними захворюваннями і молоді люди є провідною причиною [45].  

Травми кісток і суглобів є одними з найбільш серйозних пошкодження опорно–рухового апарату. 
Труднощі лікування цієї патології є суперечливі вимоги; з одного боку, необхідно забезпечити спокій трав-
мованій кістки і суглобу з метою зростання кісткових фрагментів, загоюванню травмованих мяких тканин, з 
іншого боку, відновлення функції суглобу і м‟язів плеча є зайво тривалої імобілізації це шкідливо, оскільки 
вона часто призводить до розвитку незворотніх змін у кісток і хрящів і навколо суглобових  
тканин [20].  

Більшість травм верхніх кінцівок, травми взяв перше місце [23, 32]. Переломи плечової кістки в се-
редньому 7% всіх переломів, з 65% від тріщин в переломи плечової кістки проксимального кінця і інвалід-
ності в результаті цих переломи досягає 12%, тому проблема реабілітації хворих в цій категорії відповідні 
[42]. Аналіз причин інвалідності травматичних хворих вказує на те, що це залежить не тільки від тяжкість 
травми. Згідно з медичої експертизи певну роль у втраті працездатності після перенесених травм верхньо-
го плечового поясу і верніх кінцівок є недоліки в організації і методики лікування хворого і недооцінка ролі 
функціонального реабілітаційного лікування. 

Аналіз наукової літератури, показали, що при лікуванні таких пацієнтів, пріоритет віддається 
для реабілітації, під час якої величезну роль грає цільові застосування фізичних вправ [14, 24, 78]. 
При цьому найефективніше своєчасне відновлення рухових функцій плеча, засноване на вживанні 
сучасних і традиційних засобів фізичної культури, що включають пасивну і активну участь пацієнта в 
цьому процесі [49, 55]. 

Таким чином, відновлення працездатності хворих може бути досягнуте лише при вживанні всього 
набору доповнюючих лікувальних засобів функціонального характеру, а саме лікувальної гімнастики, фізи-
чних вправ у воді, масажу, працетерапії, тренуванню в ходьбі, фізіотерапевтичних методів.  

Для реалізації поставленої мети вирішувалися наступні завдання:  
1. Провести порівняльний аналіз спеціальної літератури і визначити найбільш ефективні засоби і 

методи фізичної реабілітації травматологічних хворих, у тому числі і хворих з травматичними пошкоджен-
нями плечового суглоба;  

2. Розробити та опробувати програму комплексної фізичної терапії хворих з пошкодженнями плечо-
вого суглоба;  

3. Оцінити ефективність вживання програми фізичної терапії хворих з пошкодженнями плечової кісті 
і суглоба. 

Для реалізації поставлених завдань використовувалися наступні методи дослідження:  

 метод аналізу науково–методичних джерел;  

 метод інструментальних вимірювань;  

 методи педагогічного дослідження;  

 медико–біологічні методи;  

 метод математичної статистики. 
Наукова новизна даної роботи; підтвердив провідну роль лікувальної гімнастики постізометрична 

релаксація і фізичної реабілітації програми у хворих з переломами плечової кістки і спільних травми плеча. 
Показано, що включення диференційованої практики ЛГ і масаж в курс фізичної реабілітації покращує в 
результаті клінічного та функціональної ефективності програм, попереджає розвиток ускладнень. 

Практична значимість: Застосування з лікувальною гімнастикою, постізометрична релаксація Масаж 
і прискорити відновлення і профілактики розвитку функціональних контрактури у пацієнтів з травмами пле-
чової кістки і плечового суглоба. 

Коваленко Є. П. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Статьєв С. І.  

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ  
М’ЯЗІВ У ШИЙНОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА 

Актуальність теми. Порушення м‟язів у шийному відділі у новонароджених та дітей грудного віку не-
залежно від етіопатогенезу та клінічних проявів об‟єднуються провідним симптомом «кривошия» (torticollis), 
тобто неправильним положенням голови (caput obstipum). 

Поширеність цієї патології опорно-рухової сфери трапляється у 12,5% – 31% дітей і займає третє 
місце серед ортопедичних захворювань; останнім часом встановлено чітку тенденцію до збільшення кіль-
кості хворих дітей. Водночас м‟язова кривошия не є локальним порушенням, суть якого полягає тільки в 
неправильному розташуванні голови щодо середньої лінії тулуба. Захворювання характеризується прогре-
суючим перебігом з втягуванням у патологічний процес кісток черепа, тулубу, таза, з їх наступною дефор-
мацією і порушенням нормального функціонування більшості систем організму [14]. 

Разом із тим, методично грамотне й наполегливо проведене консервативне лікування дає змогу по-
долати захворювання, що робить питання з‟ясування особливостей застосування засобів фізичної реабілі-
тації при вродженій м‟язовій кривошиї дуже актуальним [11].  
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Мета дослідження полягала в розробці та апробувнні методики фізичної реабілітації для дітей груд-
ного віку з порушенням м‟язів у шийному відділі в умовах відділення відновного лікування (ВВЛ) дитячої 
поліклініки.  

Завдання дослідження: 
1) провести аналіз літературних джерел засобів фізичної реабілітації для дітей грудного віку з пору-

шенням м‟язів у шийному відділі; 
2) визначити особливості функціонального стану опорноруховго апарату дітей грудного віку з пору-

шенням м‟язів у шийному відділі; 
3) розробити та апробувати методику фізичної реабілітації для дітей грудного віку з порушенням 

м‟язів у шийному відділі; 
4) проаналізувати ефективність запропонованої методики фізичної реабілітації для дітей грудного 

віку з порушенням м‟язів у шийному відділі. 
Об‟єкт дослідження: фізична реабілітація для дітей грудного віку з порушенням м‟язів у шийному 

відділі. 
Предмет дослідження: засоби та методики фізичної реабілітації для для дітей грудного віку з пору-

шенням м‟язів у шийному відділі.  
Методи дослідження: 1) метод аналізу літературних джерел; 2) медико-біологічні методи; 3) методи 

фізичної реабілітації; 4) методи математичної статистики. 
Наукова новизна роботи полягала в систематизації наявних методів фізичної реабілітації для дітей 

грудного віку з порушенням м‟язів у шийному відділі та в розробці програми реабілітації. Сформувавши 
групу дітей грудного віку з порушенням м‟язів у шийному відділі, та після визначення їх функціонального 
стану, були апробовані розроблені заходи фізичної реабілітації. Проаналізувавши вихідні функціональні 
проби було доказано про доцільність використання у реабілітаційних програмах масажу, ЛФК, фізіотерапії 
та гідрокінезотерапії.  

Ковальчук І. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Статьєв С. І.  

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЖІНОК ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ  
З ОСТЕОХОНДРОЗОМ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

Актуальність. Останнім часом кількість хворих на остеохондроз неухильно зростає. Медична 
статистика свідчить, що болі в спині турбують половину населення розвинених країн Землі, а в де-
яких індустріальних державах чисельність хворих вертебро-неврологічними захворюваннями дося-
гає 80% жителів. Актуальність остеохондрозу в наш час стає все гостріше, тому що хвороба значно 
помолодшала. Якщо раніше остеохондроз вважали віковим недугою, то сьогодні дистрофічні зміни в 
хребті можна виявити вже в підлітковому віці. Патологія вражає людей молодого та середнього віку. 
Загострення цього хронічного захворювання часто стає причиною втрати працездатності.  Незважа-
ючи на те що остеохондроз описаний лікарями ще в середині XIX століття, в усьому світі ведуться 
дослідження по патогенезу, лікуванню і профілактиці недуги, він продовжує залишатися актуальною 
медико-соціальною проблемою. Жодна лікарська конференція не проходить без обговорення вер-
тебро-неврологічних питань. Захворювання продовжує вивчатися лікарями неврологами, ортопеда-
ми, травматологами, нейрохірургами, психотерапевтами. Остеохондроз заслуговує на увагу не тіль-
ки з медичної, а й з побутової і психологічної точки зору. Адже у хворих людей відзначається погір-
шення якості життя, помітно страждає психіка. Вони стають дратівливими, нервовими, образливими, 
через хронічний больовий синдром погіршується настрій і порушується сон.  

Незважаючи на наукові дослідження, ця проблема є наразі актуальною та потребує розробки необ-
хідного комплексу заходів фізичної терапії. 

Об‟єкт дослідження: процес фізичної терапії жінок із остеохондрозом шийного відділу хребта другого 
зрілого віку. 

Предмет дослідження: вплив комплексу засобів гідрокінезотерапії та ЛФК на жінок із остеохондро-
зом шийного відділу хребта другого зрілого віку. 

Мета роботи – виявити ефективність запропонованого комплексу заходів з фізичної терапії для збі-
льшення амплітуди рухів шийного відділу хребта у жінок із остеохондрозом другого зрілого віку. 

Завдання дослідження:  
1. Проаналізувати стан проблеми в науково-методичній літературі, узагальнити досвід і практику з 

питань реабілітації жінок із остеохондрозом шийного відділу хребта другого зрілого віку. 
2. Запропонувати модифіковану методику занять для реабілітації жінок із остеохондрозом шийного 

відділу хребта другого зрілого віку.  
3. Оцінити ефективність запропонованої методики порівняно з загальновідомими.  
Методи дослідження: 

 метод аналізу літератури; 

 метод медико-біологічного дослідження; 

 метод педагогічного експерименту; 

 метод фізичної терапії; 

 метод математичної статистики. 
Практичне значення роботи. Розроблено комплекс заходів фізичної терапії для жінок із остеохонд-

розом шийного відділу хребта віком від 35 до 45 років, при використанні якого можливо зменьшення бо-
льового синдрому, збільшення амплітуди рухів шийного відділу хребта. 
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Коровайко Ю. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.мед.н., доцент Волік А. О.  

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ХВОРИХ  
НА РЕВМАТИЗМ В ПЕРІОД РЕМІСІЇ 

Актуальність. Ревматизм (хвороба Сокільського–Буйо) – системне інфекційно- алергічне захворю-
вання сполучної тканини з переважною локалізацією в серцево-судинній системі і втягненням у цей процес 
багатьох внутрішніх органів. Більшість дослідників вважають збудником ревматизму бета–гемолітичний 
стрептокок групи А. Конкретні механізми розвитку ревматизму не встановлені. Більш ймовірно, що антиге-
ни стрептококу можуть фіксуватись в тканинах серця й суглобів, і, взаємодіючи з відповідними антитілами, 
призводять до запального процесу в оточуючих структурах (може виникати міокардит, ендокардит, артрит 
тощо). Але ревматизм не є звичайною стрептококовою інфекцією. Проникаючи в організм через нозофаре-
нгеальну ділянку і через піднебінні мигдалини, стрептокок вступає у складний взаємозв‟язок з довкіллям, 
виділяє продукти своєї життєдіяльності – токсини, і в місці своєї дії призводить до клітинного розпаду тка-
нин. Відомо, що в більшості випадків ревматизму передує ангіна, фарингіт або скарлатина: 75–80% хворих 
на ревматизм страждали хронічним тонзилітом. Рецидиви ревматизму в осіб з хронічним тонзилітом вини-
кають в 2–2,5 рази частіше, ніж у хворих з своєчасно санованими мигдалинами. У дітей ревматизм має 
значну тенденцію до гострого важкого рецидивуючогоперебігу. Як правило, знижується опірність організму, 
імуноактивна здатність. Виникає порушення імуногенезу, розвивається алергічний стан, і організм стає 
надчутливим до стрептококу. В цих умовах нове загострення інфекції, клінічний перебіг якого іноді майже 
не помітний, може стати вирішальним фактором і призвести до розвитку ревматизму. 

Удосконалення засобів фізичної терапії дітей з ревматизмом є актуальним, оскільки фізичні вправи 
це один з головних чинниківпідвищення опірності організму, зміцнення й підтримання здоров‟я, поліпшення 
та збереження загальної та розумової працездатності, активізації адаптаційно–захисних функцій організму. 

Мета роботи: проаналізувати вплив засобів та методів фізичної терапії на рівень соматичного здо-
ров‟я дітей молодшого шкільного віку з ревматизмом у період ремісії. 

Завдання: 
1. На основі огляду науково–теоретичних і методичних літературних джерел проаналізувати етіоло-

гію, патогенез, перебіг ревматизму та застосування фізичної терапії у різні фази перебігу хвороби. 
2. Розробити програму фізичної терапії дітей молодшого шкільного віку з ревматизмом у період ре-

місії та перевірити її ефективність. 
3. Визначити рівень соматичного здоров‟я дітей молодшого шкільного віку з ревматизмом у період 

ремісії. 
Об‟єкт дослідження: фізична терапія осіб хворих на ревматизм. 
Предмет дослідження: засоби та методи фізичної терапії дітей з ревматизмом. 

Король І. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Статьєв С. І.  

ВПЛИВ МАСАЖУ ТА ЛФК НА СТАН ХВОРИХ З ГЕМІПАРЕЗОМ 

Щорічно від інсультів світ втрачає понад 14 мільйонів населення. Зокрема в Україні зареєстровано найбі-
льші серед тридцяти країн Європи показники захворювання нервової системи у чоловіків і жінок, а також отриман-
ня ускладнень різноманітного виду та характеру. Наприклад: парези– монопарези, геміпарези, тетрапарези.  

Рухові порушення одне з найбільш частих і важких наслідків інсульту. Відновлення втрачених рухів є 
максимальним протягом двох–трьох місяців з моменту інсульту, вон триває протягом року і є найбільш 
істотним в перші шість місяців. Через рік після розвитку інсульту малоймовірне зменшення ступеня парезу, 
однак можливе поліпшення рухових функцій та зменшення інвалідності шляхом тренування рівноваги і 
ходіння, використання спеціальних пристосувань для пересування, зниження підвищеного м‟язового тону-
су (спастичності) в паретічних кінцівках. Відновлення здатності до самостійного пересування спостеріга-
ється навіть у хворих, у яких інсульт призводить до повної відсутності рухів у кінцівках з одного боку (геміп-
легії). При адекватній фізіотерапії більшість таких хворих починають самостійно стояти і ходити, принаймні, 
через 3–6 місяців після захворювання, що і складає одну з головних цілей реабілітації при грубому ступені 
рухових порушень [3]. Відсутність самостійної ходьби через 3–6 місяців після інсульту може бути викликане 
втратою глибокої чутливості в паретичних кінцівках і (або) низькою мотивацією хворого до реабілітації, що 
часто спостерігається при ураженні недомінантного (правого у правшів) півкулі головного мозку і сполуча-
ється з недооцінкою тяжкості захворювання або його ігноруванням (анозогнозіей). 

Тому, на думку деяких авторів [10], значний відсоток інвалідизації дає саме геміпарез як одне із 
ускладнень після інсульту. У зв‟язку з цим, проблема рухової реабілітації хворих на геміпарез є вельми 
актуальною. 

Відновлюючи функцію руху і опори, не можна не використовувати в процесі лікування природну фу-
нкцію руху, властиву ураженій системі [28]. Тому особливе місце в лікуванні рухових порушень займає кі-
незотерапія (ЛФК) Кінезотерапія як один із основних засобів фізичної реабілітації хворих на геміпарез, ви-
являє свою дію на організм хворого використанням лікувального ефекту фізичних вправ. Останні, як орга-
нізована форма руху, мають глибоку біологічну і психофізіологічну основу всебічного впливу на організм 
хворого і здійснення регуляції його функції [28]. 

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження магістерської роботи. 
Об‟єкт та предмет дослідження: об‟єкт дослідження – фізична терапія жінок та чоловіків у віковій ка-

тегорії 50–60 років з геміпарезом постінсультного стану; предмет дослідження – комплексна програма фі-
зичної терапії з використанням масажу та ЛФК. 
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Метою роботи є підбір методів фізичної терапії хворих з геміпарезом. 
Мета роботи і завдання, які необхідно розв‟язати для її досягнення: 

 дослідити геміпарез як одне із ускладнень після інсульту та стан здоров‟я хворих; 
 охарактеризувати практичне застосування фізичних вправ та масажу у відновленні хворих на 

геміпарез; 
 проаналізувати шляхи підвищення ефективності відновних заходів. 

Кулаковський Г. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих. Віндюк П. А.  

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РУХЛИВОСТІ  
КОЛІННОГО СУГЛОБА ПІСЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ 

У зв‟язку з науково-технічним прогресом відбуваються значні зміни в медицині, а саме в лікуванні та 
фізичній реабілітації травматологічних хворих. Швидкий розвиток остеосинтезу в лікуванні травматологіч-
них хворих значно скоротив термін відновлення хворих, але на жаль, ситуація пов‟язана з воєнними діями 
на Сході країни, поставила нові завдання у лікуванні травмованих, оскільки з‟явилися складні, відкриті, 
багатоосколкові переломи, які потребують багатоетапного лікування таких пацієнтів. Період відновлення 
таких пацієнтів може тривати роками і не завжди вдається досягти лікарям та спеціалістам з фізичної те-
рапії повного відновлення функції.  

За останні десятиріччя відбулися значні зміни у лікуванні та фізичній реабілітації травматологічних 
хворих, але на жаль, ситуація пов‟язана з відкритими багатоосколковими переломами потребує довготри-
валого лікування та затяжного відновлення. Відкриті багатоосколкові переломи настільки складні, що опе-
ративне лікування інколи проводиться у декілька етапі та призводить до виникнення ряду ускладнень з 
боку рухових функцій, а саме розвитку іммобілізаційних розгинальних контрактур у колінному суглобів. Во-
ни, як правило, характеризується затяжною і ускладненою течією і довготривалою інвалідизацією.  

Серед 76,4% переломів нижніх кінцівок, 35,1% мають відкритий оскольчатий характер, а 41,3% – ро-
здроблений. За останні десятиліття клінічна медицина та реабілітація збагатилися великою кількістю до-
вершених і ефективних методів діагностики, лікування та відновлення. Стосовно розділу травматології - це 
розробка і впровадження в клінічну практику внутрішнього та зовнішнього остеосинтезу, складних методик 
хірургічних операцій, нових методик відновного лікування. 

Сьогодні доцільно знову обговорити цю важливу і складну проблему та впровадити в практику вітчи-
зняної системи фізичної реабілітації нові технічні засоби, які дозволили б покращити функцію колінного 
суглоба при тяжких відкритих переломах. 

Ряд авторів вважають, що контрактура – стан не стабільний, а динамічний і без проведення спеціа-
льних лікувально-профілактичних заходів схильна до погіршення, прогресування. Реабілітація контрактур 
вимагає систематичного і наполегливої праці не тільки фахівця по фізичній терапії, а й самого пацієнта.  

Для відновлення функції колінного суглоба при іммобілізаційних контрактурах використовуються 
традиційні методи реабілітації: кінезотерапія, лікувальний масаж, фізіотерапія та ерготерапія, які не доста-
тньо повно забезпечують покращення функції колінного суглоба. З кожним роком з‟являються все нові й 
нові портативні реабілітаційні тренажери для пасивної розробки суглобів з допомогою, яких можна безбо-
лісно та пасивно підвищити ефективність реабілітаційного процесу на ранніх етапах.  

Виявлення нових ефективних технологій, методів і засобів для покращення функцію колінного суг-
лоба, які сприятимуть швидшому відновленні його без оперативного лікування продовжує залишатися ак-
туальною темою. 

Таким чином, є нагальна необхідність більш поглибленого дослідження, уточнення, вивчення, уза-
гальнення, корегування й удосконалення процесу фізичної реабілітації хворих з іммобілізаційними контрак-
турами колінного суглоба, що, на наш погляд, вивчено недостатньо. 

З урахуванням зазначеного є актуальним і доцільним створення програми фізичної реабілітації для 
осіб з іммобілізаційною розгинальною контрактурою колінного суглоба із застосуванням кінезотерапії, ПІР, 
лікувального масажу, фізіотерапії, кінезіотейпування та механотерапії.  

Мавроді В. І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Статьєв С. І.  

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ 

Актуальність теми. У Нефрології та урології хронічний пієлонефрит становить 60-65% випадків від 
усієї запальної патології сечостатевих органів. У 20-30% спостережень хронічне запалення є результатом 
гострого пієлонефриту. Хронічний пієлонефрит переважно розвивається у дівчаток і жінок, що пов‟язано з 
морфо-функціональними особливостями жіночої уретри, легким проникнення мікроорганізмів в сечовий 
міхур і нирки. Найчастіше хронічний пієлонефрит носить двосторонній характер, однак при цьому ступінь 
ураження нирок може розрізнятися [10]. 

Для перебігу хронічного пієлонефриту характерне чергування періодів загострення і стихання (ремісії) па-
тологічного процесу. Тому в нирках одночасно виявляються поліморфні зміни – вогнища запалення в різних стаді-
ях, рубцевий ділянки, зони незміненій паренхіми. Залучення до запалення все нових ділянок функціонуючому нир-
кової тканини викликає її загибель і розвиток хронічної ниркової недостатності (ХНН) [21]. 

Мета дослідження полягала в розробці та апробувнні методики фізичної терапії для хворих на хро-
нічний пієлонефрит в умовах реабілітаційного відділення. 
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Завдання дослідження: 
1) провести аналіз літературних джерел, узагальнити результати досліджень і формування наукової 

думки вчених про позитивний вплив засобів фізичної ртерапії на фізіологічний стан хворих при хронічному 
пієлонефриті; 

2) визначити особливості функціонального стану сечової, серцево-судинної систем хворих на хроні-
чний пієлонефрит; 

3) розробити та апробувати програму фізичної терапії для хворих на хронічний пієлонефрит; 
4) проаналізувати особливості функціонального стану сечової, серцево-судинної систем хворих на 

хронічний пієлонефрит після фізичної терапії. 
Об‟єкт дослідження – процес фізичної терапії осіб хворих на хронічний пієлонефрит.  
Предмет дослідження: засоби та методики фізичної терапії для хворих на хронічний пієлонефрит. 
Методи дослідження: 1) метод аналізу літературних джерел; 2) медико-біологічні методи; 3) методи 

фізичної реабілітації; 4) методи математичної статистики. 
Практичне значення роботи: за матеріалами дослідження та на основі отриманих данних обстежен-

ня будуть розроблені методичні рекомендації по проведенню фізичної реабілітації для хворих на хронічний 
пієлонефрит. 

Наукова новизна роботи полягала в систематизації наявних методів фізичної реабілітації для осіб 
хворих на хронічний пієлонефрит та в розробці програми реабілітації. Сформувавши групу осіб, та після 
визначення їх функціонального стану, були апробовані розроблені заходи фізичної реабілітації. Проаналі-
зувавши вихідні функціональні проби було доказано про доцільність використання у реабілітаційних про-
грамах масажу, ЛФК, фізіотерапії та дієтотерапії.  

Малай Д. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.держ.упр., доцент Медяник Г. М.  

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ  
ПОРУШЕННЯХ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

Дегенеративні порушення хребта належать до надзвичайно поширених захворювань. Відзначається 
тенденція до збільшення числа хворих цим захворюванням, що свідчить про соціально значущі зміни в 
образі життя сучасної людини. Нині більшість людей відрізняються малорухомим, сидячим способом жит-
тя. З усіх м‟язових груп постійне навантаження несуть лише м‟язи тулуба і шиї, які своєю невеликою, але 
постійною статичною напругою зберігають і підтримують робочі і побутові пози. При наростанні стомлення 
м‟язів тулуба і шиї їх амортизаційну функцію беруть структури хребта. При незмінності способу життя (тоб-
то якщо навантаження на хребет триває), в нім розвиваються вторинні дегенеративні зміни, в першу чергу 
в міжхребцевих дисках. Це і обумовлює виникнення дегенеративних порушень [21]. Найчастіше стражда-
ють найбільш рухливі відділи хребетного стовпа – шийний і поперековий, рідше за грудну. Після 30 років 
кожна п‟ята людина у світі страждає дискогенним радикулітом, який є одним з проявів дегенеративних по-
рушень. В цілому ж, неврологічні симптоми дегенеративних порушень хребта виявляються, за даними різ-
них авторів, у 40-80% дорослого населення планети [9].  

У зв‟язку з часто рецидивуючими нападами болів, тимчасова втрата працездатності досягає 27%, а 
повна втрата працездатності – інвалідність – 3% (серед ортопедичних захворювань інвалідність складає 
28,7%). Ці цифри говорять про те, що окрім збитку, що наноситься тій або іншій людині, це захворювання 
тягарем лягати на державу. Витрати на постійну медичну допомогу і втрачені робочі дні відносять щорічно 
величезні грошові кошти [38]. У зв‟язку з цим, актуальною є розробка методики активного відновлення ком-
пенсаторних функцій хребта у осіб середнього і літнього віку при остеохондрозі шийного відділу хребта 
засобами лікувальної фізичної культури.  

Розробка занять лікувальної фізичної культури з використанням різних фізичних вправ при остеохо-
ндрозі у осіб середнього і літнього віку дозволить підвищити функціональні можливості і фізичну підготов-
леність в процесі відновлення компенсаторних функцій хребта, що сприятиме збереженню тривалої стійкої 
стабільності хребта і попередженню рецидивів захворювання. 

Мета дослідження: дослідити ефективність фізичної терапії людей літнього віку при шийному остео-
хондрозі хребта засобами лікувальної фізичної культури.  

Виходячи з мети, були поставлені наступні завдання:  
1. Проаналізувати науково-методичну літературу і сучасні методи фізичної реабілітації при шийному 

остеохондрозі хребта. 
2. Досліджувати фізичний, функціональний стан людей літнього віку. 
3. Оцінити ефективність розробленого комплексу вправ при шийному остеохондрозі хребта з людь-

ми літнього віку. 
Дослідження проводилися в санаторії «Нафтохімік України» м. Бердянська тривав з листопада 2019 

по грудень 2020 року. Експериментальні заняття почалися відразу після первинно проведених досліджень. 

Малик К. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.держ.упр., доцент Медяник Г. М.  

ФІЗИЧНА ТЕРАІПЯ ЖІНОК ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

Актуальність. Бронхіальна астма – важке широко поширене захворювання, що приводить до непра-
цездатності людини в найбільш активному віці. У сучасному уявленні бронхіальна астма – самостійне, 
хронічне, рецидивуюче, алергічне захворювання, етіологічно пов‟язане з дією різних алергенів інфекційної і 
неінфекційної природи.  
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Напади задухи виникають у зв‟язку з підвищенням збудливості парасимпатичної нервової системи, 
яка викликає спазм бронхіальної мускулатури й гіперсекрецію бронхіальних слизистих залоз. Під час напа-
ду часто буває сухий кашель, тахікардія [12].  

Сумним фактом є те, що, незважаючи на наукові досягнення в області етіології й наявність нових лі-
карських засобів, захворюваність і смертність від бронхіальної астми постійно зростають [18].  

На початку і середині XX століття бронхіальна астма розглядалася, як захворювання, від якого 
страждають, але не вмирають. Однак в останні 20–30 років перебіг бронхіальної астми стало більш злоякі-
сним і число смертельних випадків збільшилося [6]. 

Спадкоємна схильність у дітей, які народилися у родинах, де є астматики, за даними фахівців різних 
країн, коливається від 30% до 80% і вище, дозволяє скласти невтішний прогноз на майбутнє [11]. 

Тому, з урахуванням вищевикладених проблем, нами було проведено дослідження методик диха-
льної гімнастики О. М. Стрельнікової та К. П. Бутейко. Вони спрямовані на максимальне відновлення функ-
ціональних розладів дихальної системи, профілактику загострень проявів бронхіальної астми. 

Мета дослідження. Виявити ефективність запропонованих методик дихальної гімнастики у жінок 
хворих на бронхіальну астму. 

Об‟єкт дослідження – фізична терапія при бронхіальній астмі середньої ступені тяжкості. 
Предмет дослідження – дихальна гімнастика, як засіб фізичної реабілітації хворих на бронхіальну 

астму. 
Завдання дослідження. Проаналізувати стан проблеми в науково–методичній літературі; узагальни-

ти досвід і практику з питання застосування лікувальних методик дихальної гімнастики у жінок хворих на 
бронхіальну астму; провести порівняння ефективності застосованих методик дихальної гімнастики в реабі-
літації жінок з бронхіальною астмою. 

Методи дослідження: метод аналізу літератури, метод медико-біологічного дослідження, метод фі-
зичної реабілітації, метод математичної статистики. 

Новизна дослідження: були використані методики дихальної гімнастики при бронхіальній астмі, які 
складалися з комплексу лікувальних дихальних вправ, занять дихальною гімнастикою.  

Практичне значення роботи. Припускається, що використані нами методики дихальної гімнастики, 
дозволять відновлювати функціональні розлади дихальної системи у хворих на бронхіальну астму, допо-
можуть попереджати прояви загострення хвороби. 

Мамедова М. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Статьєв С. І.  

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЖІНОК 36–55 РОКІВ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ДРУГОГО ТИПУ 

Актуальність. В останні десятиліття відзначається різке зростання захворюваності на цукровий діа-
бет. На даний час у світі зареєстровано понад 150 мільйонів хворих на цукровий діабет. В Україні їх налі-
чується приблизно 1 мільйон. Встановлено, що захворюваність на цукровий діабет щороку зростає і кожні 
10–15 років кількість хворих подвоюється (Власенко М. В., 2014). Згідно з даними ВООЗ цукровий діабет 
підвищує смертність у 2–3 рази і скорочує тривалість життя на 10–30%. Розрізняють два типи цукрового 
діабету. Пацієнти з першим типом становлять 5–10% від загальної кількості хворих на цукровий діабет. 
Захворювання цього типу припадає частіше на дитячий і юнацький вік. Другий тип цукрового діабету є 
більш поширений, на нього припадає 90% хворих. Ця патологія характерна для людей середнього, стар-
шого і похилого віку. В зв‟язку з тенденцією зростання хворих на цукровий діабет другого типу, зростає 
потреба вдосконалення не тільки лікування, але й фізичної терапії (Аметов А. С.).  

Проблемою лікування та фізичної терапії осіб з цукровим діабетом займались ряд таких вчених: 
П. М. Боднар, М. Ф. Гриненко, В. Г. Баранова, У. Г. Баранов, М. В. Степашко, В. К. Добровольський, 
В. А. Кальніболоцький та інші. Вони дослідили, що в процесі виконання фізичних вправ покращується кро-
вообіг, лімфообіг і прискорюються обмінні процеси в організмі. Проте, на даний час досить актуальним є 
вдосконалення фізичних вправ, які є одним із основних засобів фізичної терапії людей хворих на діабет II 
типу. Зважаючи на все вище подане, дослідження даної проблеми вважається актуальним. 

Мета роботи – визначити вплив удосконаленої програми фізичної терапії на функціональний стан 
жінок другого зрілого віку при цукровому діабеті другого типу без використання інсуліну. 

Завдання:  
1) На основі огляду науково–методичних літературних джерел проаналізувати особливості захво-

рювання та застосування фізичної терапії при цукровому діабеті;  
2) Визначити функціональний стан організму жінок другого зрілого віку при цукровому діабеті друго-

го типу;  
3) Удосконалити программу фізичної терапії жінок другого зрілого віку при цукровому діабеті другого 

типу без використання інсуліну та перевірити її ефективність.  
Об‟єкт дослідження: фізична терапія жінок при цукровому діабеті другого типу.  
Предмет дослідження: засоби і методи фізичної терапії для жінок другого зрілого віку при цукровому 

діабеті другого типу.  
Методи досліджень: 
1. Аналіз фахової науково–методичної літератури.  
2. Соціологічні: опитування (анкетування).  
3. Медико–біологічніметоди: зважування, вимірювання АТ, ЧСС, визначення рівня тренованості сер-

ця за М. Амосовим, індекс маси тіла (індекс Кетле), Індекс Робінсона та визначення рівня глюкози в крові.  
4. Методи математичної статистики.  
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Манзюк К. О 
Криворізький державний педагогічний університет 

наук. кер. – Куліш О. О. 

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ – ОСНОВА РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Що таке фізичка реабілітація взагалі? Фізична реабілітація - це використання з лікувальною і профі-
лактичною метою фізичних вправ і природних чинників у комплексному процесі відновлення здоров‟я, фі-
зичного стану і працездатності хворих та інвалідів. В основі реабілітації можуть лежати знання з специфіки 
різних видів спорту, найбільш важливих якостей необхідних для запобігання повторних травм і досягнення 
максимальних результатів. Так ви можете на стадії відновлення займатися на спеціальних імітаційних тре-
нажерах, що дозволяють моделювати фізичні навантаження різних видів спорту, відновлювати правильний 
стереотип руху в різних видах спорту. 

Як засоби реабілітації можна іспользивать такі фізичні вправи: 
1. Вправа на розтягування м‟язів особливо корисні, при їх виконанні потік імпульсів від опорно-

рухового апарату направляється в нервові центри, що призводить до переважання в ЦНС збуджувального 
процесу. Це сприяє відновленню фізичної працездатності при сильному стомленні після великих фізичних 
навантажень. 

2. Силові і швидкісно-силові вправи використовуються для поліпшення кровообігу, посилення обміну 
речовин, відновлення втраченої сили і швидкості скорочення м‟язів, надають зміцнювальний вплив на сер-
цево-судинну і дихальну системи. 

3. Вправи на координацію русі використовуються для відновлення трудового і спортивного ритму і 
темпу, а також для створення оптимального настрою на професійну та фізкультурно-спортивну діяльність. 

4. Вправи на рівновагу сприяють поліпшенню функцій вестибулярного апарату, вихованню правиль-
ної постави, активізують і відновлюють трофічні (обмін речовин і живлення тканин) і вегетативні (регуляція 
внутрішніх органів) рефлекси. 

5. Коригуючі вправи використовуються для відновлення хребта, грудної клітки, стоп і інших частин 
тіла до нормального стану після різних деформацій. У цих рухах локального впливу, які виконуються з пев-
ного вихідного положення, поєднуються силова напруга з розтягуванням. Наприклад, виправлення сутуло-
сті можливо при виконанні кругових обертань в плечових суглобах, вправ на розтягування грудних м‟язів і 
зміцнення м‟язів спини. 

Щоб скласти максимально ефективну програму реабілітації, важливо дотримуватися таких правил: 

 Поступово збільшувати фізичне навантаження. Кількість вправ, їх інтенсивність, кількість підхо-
дів і складність повинні поступово наростати, як всередині кожного заняття, так і в ході всієї програми, ін-
акше результату не буде. 

 Систематичність. Процес реабілітації може тривати місяці і навіть роки, тому тільки систематич-
не застосування її засобів може дати стійкий, позитивний результат. 

 Циклічність. Важливо чергувати фізичне навантаження з відпочинком. 

 Черговість. Вправи повинні послідовно впливати на різні групи м‟язів. 

 Різноманітність. Важливо регулярно доповнювати комплекси вправ новими елементами. Не 
менш 10-15% вправ завжди повинні бути новими, інші 85-90% повторюються для закріплення результату. 

Спорт впливають на людину яка реабілітується. Фізичні вправи зміцнюють здоров‟я і вони є профі-
лактикою захворювань. Так само у людей заняття фізичними вправами можуть сприяти уповільненню ін-
волюційних процесів, попередження прогресування хронічних захворювань і ускладнень. Фізичні вправи в 
залежності від спрямованості, інтенсивності і тривалості можуть викликати тренує, оздоровчий, відновлю-
вальний або лікувальний ефект. 

Матвієнко І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.мед.н., доцент Волік А. О.  

РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ І ДРІБНОЇ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ  
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ 

Аутизм – це порушення розвитку, неврологічне за своєю природою, яке впливає на мислення, 
сприйняття, увагу, соціальні навички і поведінку людини. Зазвичай, вже до трирічного віку стають помітни-
ми неврологічні розлади, що впливають на комунікаційні здібності дитини, здатність розуміти мовлення, 
гратися та спілкуватися з іншими. 

Діти, які мають діагноз «аутизм», є найменш захищеною категорією населення в Україні. Вони, як і 
їхні батьки, вимагають особливої уваги з боку держави, вчених, лікарів. Феномен дитячого аутизму сьогодні 
є актуальною і нагальною для вивчення проблемою, оскільки за даними світової статистики діагноз «ау-
тизм» мають майже 1% жителів планети. 

Реалії даної проблеми в Україні ще раз підкреслюють її актуальність. Зокрема, спостерігається зро-
стання частоти захворювання серед українського населення. Так, в період з 2009 по 2013 рік захворюва-
ність РСА зросла на 19,4%: з 0,55 до 1,61 на 100 000 дитячого населення. Показник первинної захворюва-
ності в Україні стабільно збільшувався з 2006 року: у 2007 р. На 28,2%; 2008 – 32,0%, 2009р. – 27,2%, у 
2010р. – 35,7%, 2011р. – 21,2%, 2012 – 25,3%. Поширеність РСА в дитячій популяції за ці роки зросла в 
2,84 рази, з 17,0 до 48,2 на 100 000 населення. Незважаючи на значне зростання, абсолютні показники 
поширеності РСА в Україні залишаються істотно нижче, ніж в США і країнах Європи. На частку Запорізької, 
Львівської, Харківської областей та міста Києва припадало 53,1% первинно діагностованих 2013р. випадків 
захворювання, тоді як на Волинську, Житомирську, Закарпатську, Луганську, Рівненську, Сумську, Терно-
пільську, Черкаську, Чернігівську області та місто Севастополь – тільки 13,5%. Це свідчить про швидке 
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зростання поширеності РАС на тлі покращення діагностики та впровадження у клінічну практику сучасних 
діагностичних процедур. 

Своєчасна діагностика захворювання та належна освіта можуть гарантувати людям з аутизмом пов-
ноцінне життя. Відкриття закладів дошкільної і шкільної освіти та підготовка кваліфікованих педагогів з на-
вичками роботи з дітьми з РАС можуть значно покращити життя таких дітей. Сьогодні багато хто з хворих 
на аутизм живе майже повноцінним і незалежним життям, але залишаються й ті, хто потребують постійної 
допомоги та підтримки. Тому розповсюдження якісної інформації щодо проблем аутизму, формування то-
лерантного ставлення суспільства до людей з особливими потребами та їх сімей є актуальним завданням 
сьогодення. 

Незважаючи на складну ситуацію в Україні, громадські організації, активісти та батьки дітей з аутиз-
мом не перестають боротися за права особливих людей. На даний час на стадії реалізації знаходиться 
велика інформаційна програма, мета якої охопити максимум поліклінік з розміщенням плакатів, які інфор-
мують про проблеми аутизму. Зростає кількість якісних тренінгів, на яких розповідають про РАС, а також 
підвищують кваліфікацію фахівців. 

З вище викладеного стає зрозуміло, наскільки важливим є проведення корекційно-розвиваючої ро-
боти з аутичними дітьми, і наскільки актуальна ця проблема. 

Мета дослідження. Досягти покращення розвитку загальної і дрібної моторики у дітей дошкільного 
віку з раннім дитячим аутизмом за допомогою модифікованої ігрової методики відновлення. 

Об’єктом дослідження. Вплив засобів реабілітації на дітей дошкільного віку з РДА. 
Предметом дослідження. Ігрова методики для загальної та дрібної моторики у дітей дошкільного ві-

ку з РДА. 
Задачі дослідження:  
1. Проаналізувати існуючі літературні данні про розвиток загальної і дрібної моторики у дітей РДА;  
2. Запропонувати модифіковану методику засобів для розвитку загальної моторики у дітей дошкіль-

ного віку з РДА і її експериментальна перевірка.  
3. Аналіз результатів проведених засобів реабілітації. Оцінка ефективності. 
Методи дослідження: 
1. Метод аналізу літератури джерел; 
2. Метод педагогічного експерименту; 
3. Метод медико-біологічний; 
4. Метод фізичної реабілітації; 
5. Метод математичної статистики. 
Практичне значення роботи. Запропонована модифікована методика ігрової реабілітації РДА, при 

використанні якої можливо прискорення процесів одужання та попередження ускладнень з боку дихальної 
системи у хворих, що страждають на опікову хворобу. 

Мінаєва А. І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих. Віндюк П. А. 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З КИЛОЮ ДИСКУ ХРЕБТА 

Етапи і засоби фізичної реабілітації пацієнтів з килою диска поперекового відділу хребта залежать 
від методики хірургічного втручання і тяжкості розвитку патологічного процесу. 

У ранньому післяопераційному періоді (протягом 2 тижнів) завдання лікувальної гімнастики: профі-
лактика післяопераційних ускладнень (гіпостатічної пневмонії, атонії кишківнику і сечового міхура, парез 
кишкивника, трофічні порушення, тромбоемболії і ін.), покращення діяльності органів дихання і серцево-
судинної системи, підвищення психоемоційного тонусу хворого.  

Використовують дихальні статичні і динамічні вправи, загальнорозвиваючі вправи для дистальних 
відділів кінцівок. Активні рухи нижніми кінцівками в перші 5-7 днів доцільніше проводити поперемінно і без 
відриву стоп від ліжка, в подальшому (до 7-10-го дня) поперемінно, але з відривом стоп від ліжка.  

По мірі адаптації організму хворого до зростаючого фізичного навантаження вправи ускладнюються 
за рахунок введення дозованого обтяження і опору, ізометричних напружень м‟язів тулуба та кінцівок (по 5-
7 секунд).  

Через 6-8 місяців після операції проводиться клініко-функціональне обстеження хворого. При відсу-
тності больового синдрому чи дискомфорту в області операції, зміцненні м‟язів спини і живота, наявності 
кісткового анкілозу в області стабілізації тіл хребців можна звільнити хворого від постійного носіння орто-
педичного корсету. 

Вправи, пов‟язані зі значним напруженням м‟язів черевного преса і поперекового відділу хребта, ви-
конуються з дуже поступовим зростаючим навантаженням. Так як вони можуть призвести до відновлення 
болів. Якщо під час оперативного втручання було видалено дужки і остисті відростки двох-трьох хребців, 
розширення рухового режиму проводиться повільніше. 

З арсеналу фізіотерапії при реабілітації кили хребта застосовується - біопунктура (введення гомео-
патичних препаратів у точки акупунктури), витягування хребта, лазеротерапія, ультразвукова терапія, фо-
нофорез, електролікування, магнітотерапія, бальнеотерапія - підводний гідромасаж, душ Шарко, циркуляр-
ний душ та ін., та всі види лікувального масажу. 

Підводячи підсумок можна зробити наступні висновки: 
По-перше, при реабілітації хворих з килою хребта найбільш ефективний це комплексний підхід, який 

включає лікувальну фізичну культуру, масаж, фізіотерапію, корекцію хребта та спеціальні вправи. 
По-друге, ранній початок проведення реабілітаційних заходів дуже важливий з точки зору профілак-

тики можливості післяопераційних ускладнень. Раннє включення у лікувальний процес реабілітаційних за-
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ходів, адекватних стану хворого, багато в чому забезпечує більш сприятливий перебіг післяопераційного 
періоду та служить одним з моментів профілактики інвалідності. 

В-третіх, у реабілітації хворих з килою хребта основне значення мають фізичні вправи. Вправи не-
обхідно розглядати, як найбільш важливий лікувальний засіб для відновлення функції руху. Фізичні вправи 
стимулюють захисні механізми, прискорюють розвиток компенсації, поліпшують обмін речовин і репарати-
вні процеси, відновлюють порушені функції хребта. 

В-четвертих, у комплексі реабілітаційних заходів масаж застосовується з метою зменшення болю і 
скутості рухів у хребті, та сприяє відновленню нормальної амплітуди рухів, зміцнює м‟язи, та посилює лім-
фо – і кровообіг. 

Моллекер В.  
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Гулбані Р. Ш.  

ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНАЖЕРІВ В ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ  
НА ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНІ УРАЖЕННЯ ХРЕБТА 

Хвороби хребта займають перше місце по розповсюдженості серед населення Землі и більш ніж у 7 
разів перевищують захворюваність цукровим діабетом, яким хворіють більш 10-12% населення Землі. 
Остеохондрозом хребта хворіють 75-95% населення України, з них 5% страждають щорічно. За статисти-
кою на другому місці, після поперекового відділу, займає дегенеративно-дистрофічні ураження хребта 
(ДДУХ) грудного відділу. Сучасний ритм життя, великі навантаження, запалення і вікові зміни організму 
провокують їх появу. 

Численні сучасні дослідження показали, що патологічні зміни в хребті властиві не окремим людям 
або групам людей, а всьому людству як біологічному виду. Процес починається у пульпозному ядрі диска, 
потім переходить на всі його елементи, надалі вражаючи весь сегмент: тіла суміжних хребців, міжхребцеві 
суглоби й зв‟язковий апарат. 

Ці зміни приводять до того, що до п‟ятдесяти років захворюваннями хребта страждають 80% чолові-
ків і 60% жінок, а початок доводиться на самий працездатний період життя, у середньому на 35 років.  

Мета наших досліджень полягала у вивченні ефективності впливу підібраного комплексу методів фі-
зичної реабілітації зі застосуванням тренажерів на покращення стану хворих на деструктивно-дистрофічні 
поразки хребта. 

Для дослідження було відібрано 20 хворих з ДДУХ. Це були жінки, вік яких в середньому складав від 35 до 
45 років. Усі хворі були розділені на дві групи по 10 чоловік. Термін лікування в середньому складав 3 тижні. 

Перша і друга групи проходили стандартний курс реабілітаційних заходів, але на відміну від контро-
льної, до експериментальної групи додатково застосовувався комплекс вправ на фірмових тренажерах 
«Enraf – Nonius». 

Середні показники за шкалою болю запропонованою М. Вейссом в кінці експерименту в КГ склали 
3,20 ± 0,21 балів, а в ЕГ – 2,00 ± 0,35 балів, різниця між ними склала 1,20 балів; середні показники гнучкості 
грудного відділу хребта в КГ склали 5,47±0,16 см, а в ЕГ – 6,52±0,23см, різниця між ними склала 1,05 см; 
середні показники амплітуди руху грудного та поперекового відділів хребта (в градусах) за допомогою ку-
томіра, при згинанні в КГ склали 67,30 ± 0,38 градуси, а в ЕГ – 68,90 ± 0,33 градуси, різниця між ними скла-
ла 1,6 градуси; середні показники амплітуди руху грудного та поперекового відділів хребта, у нахилі, вимір 
відстані між кінчиками пальців руки до ноги в КГ склали 20,30 ± 0,31 см, а в ЕГ – 18,80 ± 0,49 см, різниця 
між ними склала 1,5 см; середні показники амплітуди руху грудного та поперекового відділів хребта, у на-
хилі, вимір відстані між кінчиками пальців руки до підлоги в КГ склали 9,20 ± 0,30 см, а в ЕГ – 7,80 ± 0,43 
см, різниця між ними склала 1,4 см; середні показники амплітуди розгинання грудного та поперекового від-
ділів хребта за допомогою кутоміра в КГ склала 19,50 ± 0,47 градуси, а в ЕГ – 20,80 ± 0,26 градуси, різниця 
між ними склала 1,3 градуси. 

Як показали результати дослідження в результаті проведених реабілітаційних заходів, больовий синд-
ром у експериментальної групи зменшився в середньому на 90%, на відміну від контрольної групи – на 55%.  

Гнучкість грудного відділу хребта збільшилася в середньому на 83,9%, на відміну від КГ – на 51,6%. 
Одержані дані дозволяють стверджувати, що модернізована методика фізичної реабілітації, яка за-

стосована в ЕГ є переважно ефективнішою ніж стандартні методики. По матеріалам дослідження нами 
розроблені практичні рекомендації щодо використання цього реабілітаційного комплексу на базі реабіліта-
ційних та лікувальних закладів. 

Москаленко О. С. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.держ.упр., доцент Медяник Г. М.  

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЧОЛОВІКІВ 30–40 РОКІВ, ХВОРИХ  
НА ПНЕВМОНІЮ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ 

Актуальність теми. Захворювання органів дихання займають значне місце в патології внутрішніх ор-
ганів і мають тенденцію до зростання. Запальні захворювання бронхолегочной системи поширена патоло-
гія, яка призводить до 150 мільйонів днів непрацездатності щорічно. Неспецифічні захворювання легенів в 
Україні займають 4-е місце в структурі смертності населення після серцево-судинної патології, онкологіч-
них захворювань, травматизму.  

Пневмонія і в ХХI столітті залишається важливою медико-соціальною проблемою. Це зумовлено, в 
першу чергу, її значною поширеністю, достатньо високими показниками інвалідизації та смертності, а та-
кож суттєвими економічними втратами внаслідок цього захворювання. 



404 

В Україні в 2017-2019 рр. захворюваність на пневмонію дорослих складала 4,3-4,7 на 1 тис насе-
лення, а смертність 10,0-13,3 на 100 тис населення, тобто померли близько 2-3% захворівших на пневмо-
нію. Ці показники цілком співставні з зарубіжними даними, за якими захворюваність на пневмонію стано-
вить від 3,5 до 15 на 1 тис населення, смертність – від 2-3% до 25%. В Україні непрацездатність, зумовле-
на пневмонією, складала в 2018 р. 13,1 дня на 100 працюючих, при середній тривалості на 1 працюючого 
19,5 дня. В США пневмонія призводить до щорічної втрати більше 150 млн робочих днів, а загальні витра-
ти на лікування перевищують 10 млрд доларів. Ці обставини зумовили необхідність прийняття низки між-
народних та національних консенсусів, в яких обґрунтовано викладені питання етіології та патогенезу, кла-
сифікації, діагностики та лікування пневмонії. 

За останні роки досягнено значний прогрес у розумінні морфологічної суті процесу більшості захво-
рювань органів дихання. Сучасна клінічна морфологія володіє багатьма методами діагностики хвороб ор-
ганів дихання. Серед них найбільше значення мають цитологічне і бактеріоскопічне дослідження мокроти, 
бронхоальвеолярних змивів (бронхоальвеолярний лаваж), біопсія бронхів і легень. Ці досягнення зв‟язані з 
можливістю отримання і вивчення біопсійного матеріалу практично всіх відділів дихальної системи за до-
помогою сучасних морфологічних засобів дослідження, таких як імуногістохімія, електронна мікроскопія, 
ауторадіографія, люмінесцентна мікроскопія. Отримані нові дані про ранні структурні прояви хвороб орга-
нів дихання дозволяють використати результати морфологічної діагностики для ефективного лікування. 

Своєчасне та систематичне застосування засобів і форм фізичної реабілітації у відновному лікуван-
ні пневмоній запобігає та зменшує тяжкість змін дихальної системи. 

Основною причиною незадовільних результатів лікування пневмоній та розвитку ускладнень є недо-
статня розробка ефективних методів відновлюваного лікування, включаючи методи фізичної активізації, 
спрямовані на відновлення порушених функцій. 

Вказані чинники визначили актуальність проблеми й дозволили сформулювати мету та завдання 
нашого дослідження. 

Мета роботи – розробити програму фізичної терапії хворих на пневмонію для покращення функціо-
нального та психоемоційного стану. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання: 
1. Виявити сучасні методи та програми фізичної терапії хворих на пневмонію. 
2. Визначити особливості функціонального стану дихальної системи та психоемоційного стану. 
3. Розробити програму фізичної реабілітації хворих на пневмонію та в експерименті, а також переві-

рити її ефективність. 
Об‟єкт дослідження – фізична терапія хворих з порушенням роботи дихальної системи. 
Предмет дослідження – засоби та методи фізичної терапії хворих на пневмонію в умовах стаціонару. 
Методи дослідження: 
1) теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел; 
2) педагогічне спостереження; 
3) соціологічні методи визначення за шкалою САН; 
4) медико-біологічні: дихальний об‟єм, частота дихання, глибина дихання, життєва ємність легень, 

резервний об‟єм вдиху та видиху, спірометрія; 
5) методи математичної статистики.  
Практичне значення одержаних результатів. Розробити програму фізичної терапіїдля чоловіків віком 

30-40 років хворих на пневмонію, а також скласти практичні рекомендації для фахівців з фізичної реабілі-
тації для покращення функціонального та психоемоційного стану. 

Нікішин Д. О. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Статьєв С. І.  

МІСЦЕ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У ВІДНОВЛЕННІ ФУНКЦІЙ  
ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА НА EТАПІ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ 

Актуальність. Судячи з деяких медичним публікацій, хвороби хребта займають одне з перших місць 
серед хвороб людства. До 80% жителів України скаржаться на болі в області хребта. Сучасний ритм життя, 
великі навантаження, загострення і вікові зміни організму провокують таку біль. 

Захворювання хребта нерідко супроводжуються його деформаціями. Викривлення у сагітальній 
площині називають або кіфозом (при опуклості назад), або лордозом (опуклості вперед); викривлення у 
фронтальній площині – сколіоз. Але найпоширеніше захворювання хребта – це дистрофічне ураження суг-
лобового хряща і підлягаючої кісткової тканини. Численні сучасні дослідження показали, що патологічні 
зміни в хребті, не окремих людей або групи людей, і всього людства як біологічного виду. 

Цей процес починається в пульпозному ядрі, а потім йде на всі його елементи, далі уражаючи весь 
сегмент: тіло сусідніх хребців, міжхребцевих суглобів і зв‟язковий апарат [5, 54]. 

Ці зміни приводять до того, що до п‟ятдесяти років захворюваннями хребта страждають понад 80% 
чоловіків і 60% жінок, а початок доводиться на самий працездатний період життя, у середньому на 35 ро-
ків. Одним з етапів в лікуванні цієї недуги є санаторно-курортний. 

Тому пошук засобів та методів відновлення функцій хребта при дегенеративно-дистрофічних ура-
женнях є актуальним питанням за яким ведеться багато різноманітних досліджень. 

Мета роботи – дослідити ефективність застосування комплексу засобів фізичної терапії при дегене-
ративно-дистрофічному ураженні попереково-крижового відділу хребта. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати доступні науково-методичні джерела, присвячені дегенеративно-дистрофічному 

ураженню хребта та фізичної терапії при цьому захворюванні. 
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2. Оцінити рівень втрачених функцій, хворих на дегенеративно-дистрофічне ураження попереково-
крижового відділу хребта. 

3. Оцінити ефективність запропонованого комплексу засобів фізичної терапії при дегенеративно-
дистрофічних ураженнях попереково-крижового відділу хребта. 

Об‟єкт дослідження – процес фізичної терапії при дегенеративно-дистрофічному ураженні попере-
ково-крижового відділу хребта на санаторно-курортному етапі. 

Предмет дослідження – комплекс засобів фізичної терапії при дегенеративно-дистрофічному ура-
женні попереково-крижового відділу хребта. 

Методи дослідження: 
1. Аналіз науково=методичних джерел; 
2. Педагогічний експеримент (спостереження, анкетування); 
3. Медико-біологічні методи (шкала болю; амплітуда рухів хребта; симптом натяжіння сідничного 

нерва Ласега); 
4. Метод фізичної реабілітації; 
5. Метод математичної статистики. 
Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці доступного комплексу засобів фізич-

ної реабілітації при дегенеративно-дистрофічному ураженні попереково-крижового відділу хребта, який 
може бути використаний в практиці санаторно-курортних установ. Ми експериментально довели, що ком-
плексний підбір засобів фізичної реабілітації, проведений у повному обсязі, прискорює процес відновлен-
ня, зменшує тривалість лікування і перешкоджає появі рецидивів. 

Апробація результатів магістерської роботи. 
Результати роботи були представлені тезами та у доповіді на науковій конференції студентів і мо-

лодих учених в Класичному приватному університеті м. Запоріжжя.  

Носоченко К. Т. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.держ.упр., доцент Медяник Г. М.  

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПАЦІЕНТІВ 25–35 РОКІВ  
ІЗ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ХРЕБТА 

Актуальність теми. На сучасному етапі прийнято вважати, що дегенеративно–дистрофічні захворю-
вання хребта – найбільш розповсюджені хронічні захворювання, що характеризуються прогресуючим деге-
неративно-дистрофічними змінами тканин хребців, міжхребцевих дисків. Біля 40% хворих звертаються за 
медичною допомогою з причини больового синдрому в спині. Відомо, що після 30 років кожна п‟ята людина 
в світі страждає дискогенним радикулітом, що являється одним із синдромів дегенеративно-дистрофічних 
захворювань хребта. 

Окрім дисків та подовжніх зв‟язок, хребці з‟єднані двома міжхребетними суглобами, які утворені суг-
лобними відростками, які мають особливості у різних відділах. Ці відростки обмежують міжхребетні отвори, 
через які виходять нервові корінці. Іннервація зовнішніх відділів фіброзного кільця, капсули суглобів, судин, 
оболонок спинного мозку здійснюється синувертебральним нервом, який складається з симпатичних та 
соматичних волокон [15]. Живлення диску відбувається шляхом дифузії через гіалінові пластинки [13]. 

Міжхребетні диски грають велику роль у біомеханіці. Рухомість хребта, його еластичність, можли-
вість витримувати значні навантаження забезпечують міжхребетні диски [13]. 

 Проблема попередження розвитку дегенеративно-дистрофічного захворювання хребта та усунення 
больового синдрому встає все більш актуальним завданням та вимагає свого рішення, як в плані розроб-
лення діючої програми фізичної реабілітації, так і в плані її доступності для населення. 

Об‟єкт дослідження – процес фізичної терапії хворих на дегенаративно-дистрофічні захворювання 
хребта. 

Предмет дослідження – спеціальні фізичні вправи, масаж, лікувальна гімнастика. 
Методи дослідження: метод аналізу науково-методичних джерел, медико-біологічні методи, метод 

педагогічного експерименту, методи математичної статистики. 
Завдання дослідження: 
1) провести в доступній науковій літературі аналіз наявних методик фізичної реабілітації хворих на 

дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта; 
2) розробити методику комплексного застосування корекційних вправ, лікувального масажу і лікува-

льної гімнастики для хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта; 
3) оцінити ефективність застосування запропонованої методики у хворих на дегенеративно-

дистрофічні захворювання хребта. 
Практичне значення. На основі використання в дослідженні комплексу, який базується на загальне за-

стосуванні запропонованих методик лікувального масажу, корегуючи вправ та лікувальної гімнастики зосере-
джено на досягнення підвищення якості реабілітації хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання хреб-
та. Розроблено ефективні методики реабілітації для хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання. 

Олійник М. О.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих. Віндюк П. А. 

РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 

Проблема дитячого церебрального паралічу на сучасному етапі залишається гостро актуальною, 
що обумовлено її соціальною значимістю. Дитячий церебральний параліч – одна з найпоширеніших причин 
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дитячої інвалідності. ЦП займає друге місце після ЗПР і перед вродженим аномаліями. За статистичними 
данними Міністерства охорони здоров‟я України частота захворювання на ДЦП протягом останніх п‟яти 
років коливається в межах 1,7-5,9 випадків на 1000 новонароджених. На сьогоднішній час в Україні налічу-
ється близька 30000 дітей, що страждають на ЦП. 

Рухливі ігри займають важливе місце у життєдіяльності дітей з порушеннями у розвитку. У ігрової 
діяльності набувається практичний досвід культури спілкування, розвиток пізнавальної активності, комуні-
кативних здібностей і формування умінь вербального спілкування. Рухливі ігри сприяють оволодінню нави-
чками просторового орієнтування, придбання свободи в рухах, розвитку координації і швидкості. Ігри роз-
вивають і зміцнюють моральні якості особистості дітей. Особлива цінність рухливих ігор полягає в можли-
вості одночасно впливати на моторну і психічну сферу займаються. Швидка зміна ігрових ситуацій висуває 
підвищені вимоги до рухливості нервових процесів, швидкості реакцій нестандартності дій. Рухливі ігри 
змушують мислити економно, миттєво реагувати на дії партнерів, розвивають внутрішню мову, логіку, 
пам‟ять. 

Перевага рухливих ігор перед строго дозованими вправами полягає в тому, що гра завжди 
пов‟язана з ініціативою, фантазією, творчістю, протікає емоційно, стимулює рухову активність. У грі вико-
ристовуються природні рухи здебільшого в розважальній ненав‟язливій формі. Рухливі ігри, як правило, не 
вимагають від учасників спеціальної підготовленості. Одні й ті ж рухливі ігри можуть проводитися у різно-
манітних умовах, з більшим чи меншим числом учасників, за різними правилами. 

Найважливіший результат гри для дітей – це радість і емоційний підйом, що адекватно потребам ор-
ганізму людини в русі і сприяє більш успішному розвитку особистості дітей з спеціальними освітніми пот-
ребами. 

Для цілеспрямованої тренування деяких м‟язових груп поряд з рухливими іграми можуть використо-
вуватися вправи ігрового характеру, які не мають закінченого сюжету, розвитку подій (Наприклад, естафе-
ти). У рухливих іграх з елементами змагання, як у спорті, формуються витримка, самовладання, правильне 
реагування на невдачу. 

Цілеспрямовано організовані рухливі ігри впливають на розвиток і зміцнення кістково-зв‟язкового 
апарату, м‟язової системи, на формування правильної постави. Завдяки цього велике значення набувають 
рухливі ігри, утягують дітей у різноманітну, переважно динамічну роботу, різні великі і дрібні м‟язові групи, 
а також ігри, збільшують рухливість в суглобах. 

Рухливі ігри активізують діяльність серця і легенів, підвищують їх працездатність, сприяють поліп-
шенню кровообігу і обміну речовин в організмі. Ігри з активними, енергійними, багаторазово повторювани-
ми руховими діями, але не пов‟язані з тривалим одностороннім силовим напругою (особливо статичним), 
сприяють вдосконаленню найважливіших систем і функцій організму. Саме тому в іграх не повинно бути 
надмірних м‟язових напруг і тривалих затримок дихання. Важливо, щоб ігри надавали сприятливий вплив 
на нервову систему займаються. Це досягається шляхом оптимальних навантажень на пам‟ять і увагу 
граючих, а також такими іграми, які викликають тривалі позитивні емоції. 

Осіпова О. О. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – Куліш О. О. 

ПОНЯТТЯ ЕРГОТЕРАПІЇТ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ  

Ерготерапія (з перекладу означає «лікування дією» або «зайняттєва терапія») – це комплекс реабі-
літаційних заходів спрямованих на розвиток, підтримку та відновлення функціональних можливостей лю-
дини з урахуванням у неї наявних фізичних обмежень. Ерготерапія розроблена також для того, щоб про-
буджувати в пацієнтах прагнення вчитися чомусь новому, спілкуватися на рівних зі своїм оточенням, роз-
важатися та піклуватися про інших. 

Одним із найважливіших завдань даної терапії є допомога пацієнту у вирішені проблем, які можуть 
виникати при виконанні нормальних повсякденних справ. У результаті занять з ерготерапії пацієнт повинен 
досягти максимальної самостійності у своїх діях. Для ерготерапії також характерним є індивідуальний під-
хід до кожного пацієнта. Ерготерапевт одразу ж після ознайомлення з пацієнтом проводить аналіз пору-
шень життєдіяльності людини, на основі якого він створює програму реабілітації пацієнта, яка є індивідуа-
льною для кожного. Ерготерапевти працюють у тісній взаємодії не тільки із пацієнтом та медичним персо-
налом , але й з рідними та опікунами хворих, для забезпечення ефективнішого виконання індивідуальної 
програми оздоровлення хворих. В першу чергу, ерготерапевт має виявити, які обмеження існують і як вони 
впливають на життя пацієнта, яка діяльність пошкоджена. Ерготерапевт проводить опитування серед ото-
чення пацієнта про його соціальну взаємодію, умови навчання та проживання. Завдяки даному підходу до 
виявлення проблем пацієнта, фахівець створює індивідуальну програму реабілітації так, щоб винести хво-
рого на його максимальний рівень самостійності в тій чи іншій сфері діяльності. 

Ерготерапевт проводить аналіз та працює з такими показниками, як: 

 увага, 

 сила,  

 організація,  

 координація, 

 самообслуговування. 
Існують такі методи ерготерапії: функціональні ігри, мобілізація суглобів, захист суглобів (консуль-

тації та навчання), тренування функції м‟язів, регулювання тонусу м‟язів, тренування координації, навчання 
малим правильним рухам, тренування чутливості, тренування сприйняття, тренування написання текстів 
та інші навчання навичок, які необхідні в повсякденному житті. Арт-терапія – плетіння, малювання, вільна 
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творча робота з різних матеріалів з метою отримання видимих результатів і, як наслідок, гарних вражень 
від успіху. 

Отже, ерготерапія є по суті винаходом. Саме завдяки їй хворі можуть відновлювати свої функціона-
льні можливості в усьому, чим ми займаємося від першої хвилини, як прокидаємося зранку, до того момен-
ту, коли засинаємо вночі, та проживати повноцінне життя. 

Панарін К. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Гулбані Р. Ш.  

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З ПНЕВМОНІЄЮ В ВІДДІЛЕННІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ 

Пневмонія – одне з респіраторних захворювань, що найчастіше зустрічаються. Поширеність її в 
Україні складає більше 400 випадків на 100 тисяч населення, в США щорічно реєструються приблизно  
4 млн. захворювань пневмонією. А в даний час пневмонія придбала ще більш грізне значення у всьому 
світі, причиною якого стала пандемія короновіруса COVID-19. І саме вік, який ми розглядаємо в даній робо-
ті, вважається найнебезпечнішим. 

Усе це підкреслює актуальність проблеми, рішення якої сполучене з об‟єктивними труднощами. Збі-
льшилася кількість атипічних пневмоній. Поглиблене вивчання привело до виділення й опису нових збуд-
ників пневмонії. Множиться кількість факторів ризику сприятливих виникненню пневмонії, і відповідно збі-
льшується число людей, яким загрожує захворювання пневмонією. Робляться серйозні спроби зрозуміти 
механізм важкої пневмонії і її ускладнень. Тому актуальним залишається питання вивчення особливостей 
застосування засобів фізичної реабілітації, їхнього впливу на організм та методів об‟єктивного контролю їх 
ефективності при бронхопневмонії.  

Тому, мета нашого дослідження – обґрунтувати ефективність запропонованої методики занять фі-
зичними вправами у хворих на гостру вогнищеву пневмонію. 

Об‟єкт дослідження – засоби фізичної реабілітації при пневмонії. 
Предмет дослідження – процес фізичної реабілітації при пневмонії у чоловіків і жінок у віці 55-70 років. 
Роботі ми використовували таки методи фізичної реабілітації: альтернативне дихання, методика ди-

хальної гімнастики О. О. Стрельнікової, нетрадиційні силові вправи для дихальних м‟язів. 
Зміст педагогічного експерименту полягав в тому, що пацієнтів, які проходили фізичну реабілітацію, 

вчили виконувати різні вправи згідно комплексу фізичної реабілітації. 
Дослідження проводилося в м. Херсон на базі КЗ «Херсонської клінічної лікарні ім. О. С. Лучар-

ського» у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Під нашим спостереженням перебувало 12 хво-
рих з пневмонією, чоловічої і жіночої статі у віці від 55 до 70 років. У всіх хворих мали місце супутні захво-
рювання: ожиріння, хронічний бронхіт, атеросклероз, хронічний панкреатит, хронічний холецистит. Дослі-
дження проводилось з 1.09.19 по 31.11.19 р. Дослідження проводилося протягом 3 місяців, не дивлячись 
на те, що сам процес фізичної реабілітації тривав один місяць. Ми включали в процес дослідження наших 
випробовуваних в міру їх надходження на лікування. Усім пацієнтам проводилось первинне обстеження. 
Перед проведенням комплексу фізичної реабілітації пацієнтам експериментальної і контрольної групи було 
проведено оцінку функціонального стану дихальної системи – спірографію. Теж саме обстеження застосо-
вувалося після закінчення терміну лікування, що тривав 24-28 днів. 

На основі даних отриманих під час виконання роботи ми переконалися комплекс що дуже важливо 
включати в реабілітацію пацієнтів дихальні вправи. Що фізичні вправи мають застосовуватися систематич-
но, кожен день, причому в умовах самостійної практиці протягом не менше 10-15 хвилин.  

А після виписки зі стаціонару ми настійно рекомендуємо продовжувати заняття дихальними вправа-
ми ї не виконувати дуже глибоких дихальних дій. Намагатися дихати неглибоко, як рекомендується в гім-
настиці Стрельнікової О. О. 

Панченко О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Гулбані Р. Ш.  

ПРОФІЛАКТИКА ШИЙНО-ГРУДНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА ЗАСОБАМИ  
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ І САМОМАСАЖ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНОМУ УРАЖЕНІ 

Нетрадиційні методи фізичної реабілітації, що застосовуються для відновлення хворих з остеохонд-
розом хребетного стовпа, розрізнені і постійно поповнюються і урізноманітнюються. Багатьма авторами 
підкреслюється в зв‟язку з цим необхідність розробки комплексної методики реабілітації, заснованої на 
застосуванні різноманітних методів фізичної медицини з використанням як традиційних, так і нетрадицій-
них підходів і побудови індивідуальних програм реабілітації тематичних хворих.  

Поширеність шийних синдромів не поступається поширеності патології поперекових. Так, по м. Києву 
2,6% усіх, хто звертався в амбулаторні установи складали пацієнти з брахіалгіями – вони зверталися навіть 
частіше, ніж хворі ішиалгіями. У шийно-грудному відділі хребта дегенеративні ураження характеризуються 
рядом відмінностей у порівнянні з такими ж порушеннями поперекового рівня. Це визначається як анатомо-
фізіологічними особливостями шийного відділу, так і іншими статико-динамічними навантаженнями.  

Тому мета роботи – підібрати та обґрунтувати профілактичну комплексну програму фізичної реабілі-
тації для хворих з дегенеративно-дистрофічним ураженням шийно-грудного відділу хребта.  

Об‟єкт дослідження: засоби та методи фізичної реабілітації при дегенеративно-дистрофічному ура-
женні хребта. 

Предмет дослідження – вплив фізичної реабілітації на дегенеративно-дистрофічні ураження шийно-
грудного відділу хребта.  
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Ми припустили, що розроблена нами програма фізичної реабілітації при дегенеративно-
дистрофічних ураженнях хребта шийно-грудного відділу дасть позитивні результати в комплексі самостій-
них профілактичних реабілітаційних заходів при лікуванні даної патології.  

На основі проведеної роботи можна зробити наступні висновки:  
1) у реабілітації хворих з ДДУХ найбільш ефективний комплексний підхід, який включає лікувальну 

фізичну культуру, масаж, фізіотерапію, мануальну терапію, а також пасивну профілактику, саме корекцію 
хребта, спеціальні вправи та ін.;  

2) ранній початок проведення реабілітаційних заходів важливо з точки зору профілактики можливос-
ті дегенеративних змін у хребті. Раннє включення у лікувальний процес реабілітаційних заходів, адекват-
них стану хворого, багато в чому забезпечує більш сприятливий перебіг і результат захворювання, служить 
одним з моментів профілактики інвалідності;  

3) у реабілітації хворих з ДДУХ основне значення мають фізичні вправи. Вправи необхідно розгля-
дати як найважливішу ланку, яка зміцнює і посилює лікувальний засіб для відновлення будь-якої згасаючої 
функції ослабленого органу, суглоба. Вправи роблять безпосередню лікувальну дію, стимулюючи захисні 
механізми, прискорюючи і вдосконалюючи розвиток компенсації, поліпшуючи обмін речовин і репаративні 
процеси, відновлюючи порушені функції хребта; перебудовується функціональний стан вегетативних 
центрів, які покращують трофіку внутрішніх органів та опорно-рухового апарату;  

4) у комплексі реабілітаційних заходів масаж застосовується з метою зменшення болю і скутості ру-
хів у хребті, сприяння відновленню нормальної амплітуди рухів; зміцнення м‟язів, попередження розвитку 
м‟язових атрофій і підвищення їх працездатності; посилення лімфо і кровообігу в області хребта. Дана ме-
тодика може бути запропонована практикуючим фахівцям фізичної реабілітації для лікування пацієнтів з 
ДДУ шийно-грудного відділу хребта. 

Писаренко І. М. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.мед.н., доцент Волік А. О.  

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ОСІБ ХВОРИХ НА СПОНДИЛОАРТРОЗ  
ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

Актуальність роботи: актуальність обраної тематики продиктована тісним зв‟язком патології хребта з 
показниками якості життя, працездатності, інвалідизації населення. Численні епідеміологічні дослідження, 
проведені в різних країнах і на різних континентах, показують, що епізоди неспецифічної м‟язово-скелетної 
болі протягом життя турбують 60-85% населення [14]. Причинами стійкої втрати працездатності у осіб із 
захворюваннями периферичної нервової системи у 80% випадків є вертеброгенні ураження. Біль у спині і 
шиї обмежує життєдіяльність, знижує якість життя пацієнтів, змінює психіку і поведінку людей [16]. Більш 
ніж у половини пацієнтів, які страждають на остеохондроз хребта, наявні ознаки хронічної емоційної напру-
ги. Больові синдроми в нижній частині спини (більше 70% випадків дорсалгии) пов‟язані з дегенеративно-
дистрофічними змінами хребта і в загальній структурі захворюваності з тимчасовою втратою працездатно-
сті займають в Україні друге місце (поступаючись тільки респіраторних інфекцій), що має величезне клініч-
не, соціальне і економічне значення для суспільства [35]. Згідно з літературними даними, у 10-20% хворих 
працездатного віку гостра дорсалгія трансформується в хронічну [25].  

Мета дослідження полягала в розробці та апробувнні методики фізичної реабілітації для хворих на 
спондилоартроз попереково-крижової ділянки хребта, відновлення рухових функцій хребта в умовах реа-
білітаційного відділення на різних етапах лікування. 

Завдання дослідження: 
1) провести аналіз літературних джерел, узагальнити результати досліджень і формування наукової 

думки вчених про позитивний вплив засобів фізичної реабілітації на відновлення рухових функцій попере-
ково-крижового відділу хребта хворих на спондилоартроз; 

2) визначити особливості функціонального стану хребта осіб хворих на спондилоартроз попереково-
крижового відділу; 

3) розробити та апробувати програму фізичної реабілітації для осіб осіб хворих на спондилоартроз 
попереково-крижового відділу хребта; 

4) оцінити ефективність впливу підібраних комплексів засобів основної та контрольної групи у порів-
нянні між собою. 

Об‟єкт дослідження – фізична реабілітація хворих спондилоартрозом попереково-крижового відділу 
хребта на етапі фізичної та соціальної реабілітації . 

Предмет дослідження: засоби та методи фізичної реабілітації осіб хворих спондилоартрозом попе-
реково-крижового відділу хребта. 

Методи дослідження: 1) теоретичний аналіз і узагальнення сучасних науково-методичних літератур-
них даних щодо особливостей застосування реабілітаційних засобів для хворих спондилоартрозом попе-
реково-крижового відділу.; 2) медико-біологічні методи дослідження; 3) педагогічне спостереження та пе-
дагогічний експеримент; 4) методи математичної статистики.  

Практичне значення роботи: за матеріалами дослідження та на основі отриманих данних обстежен-
ня будуть розроблені методичні рекомендації по проведенню фізичної реабілітації для хворих спондилоар-
трозом попереково-крижового відділу хребта. 

Наукова новизна роботи полягала в систематизації наявних методів фізичної реабілітації для хво-
рих спондилоартрозом попереково-крижового відділу хребта та в розробці програми реабілітації. Сформу-
вавши групу осіб, та після визначення їх функціонального стану, були апробовані розроблені заходи фізи-
чної реабілітації. Проаналізувавши вихідні функціональні проби було доказано про доцільність викорис-
тання у реабілітаційних програмах масажу, ЛФК, фізіотерапії.  
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЗВИЧНОМУ ВИВИХУ ПЛЕЧА НА ПОСТІМОБІЛІЗАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ 

Актуальність теми. Травматичні вивихи плеча становлять 60% від усіх вивихів. Така частота пояс-
нюється анатомо-фізіологічними особливостями суглоба: куляста головка плечової кістки і плоска суглобо-
ва западина лопатки, невідповідність їх розмірів, велика порожнина суглоба, слабкість капсульно-
зв‟язкового апарату, особливо в передньому відділі, своєрідна робота м‟язів і ряд інших факторів, що 
сприяють виникненню вивиху [2]. 

Звичний вивих плеча (ЗВП) – важке ураження плечового суглоба, яке є ускладненням первинного 
травматичного вивиху, яке виникло внаслідок неправильного вправляння і малоефективного і незакінчено-
го періоду реабілітації після нього. 68% всіх звичних вивихів пов‟язані зі спортивними зайняттями (бороть-
бою, волейболом, баскетболом та ін.). Єдиним ефективним методом лікування ЗВП є оперативний. Разом 
з тим одна операція не вирішує проблеми. Дуже важливе значення має якість післяопераційних реабіліта-
ційних заходів особливо для спортсменів, яким необхідно досягти стійкої стабілізації плечового суглоба, 
нормальної амплітуди рухів і відновлення сили м‟язів [6]. 

За останніми відомостями вітчизняних та закордонних науковців, виникнення нестабільністі плечо-
вого суглоба після його вивиху, становить від 27-84% [56]. Близько 95% вивихів плеча зумовлюють перед-
нюю нестабільність суглоба [11].  

Лікування зазначеної патології здійснюється як консервативним, так і оперативним методами у ком-
плексі з фізичною реабілітацією [56]. При складанні реабілітаційної програми необхідно враховувати ана-
томічні та біомеханічні особливості плечового комплексу [23].  

Об‟єкт дослідження – процес фізичної терапії плечового суглоба при звичному вивиху на постімобі-
лізаційному періоді. 

Предмет дослідження – засоби та методи фізичної терапії хворих при звичному вивиху плечового 
суглобу на постімобілізаційному періоді. 

Методи дослідження: 
 аналіз літературних джерел; 

 медико-біологічні методи; 

 метод математичної статистики.  
Мета роботи – розробити та апробувати методику відновлення рухової функції плечового суглоба 

осіб при звичному вивиху плеча на постімобілізаційному періоді. 
У даній роботі висвітлені питання щодо травматизму та реабілітації звичного вивиху плеча, критерії 

оцінки функціональної рухливості плечового суглобу, функціонального стану травмованої кінцівки, і пред-
ставлений комплекс лікувально-реабілітаційних заходів впливу фізіотерапії, масажу та ЛФК, гідрокінезоте-
рапії на відновлення рухової функції руки. 

Наукова новизна роботи полягала в систематизації наявних методів фізичної реабілітації при звич-
ному вивиху плеча та в розробці програми реабілітації. Зібравши групу осіб зі звичним вивихом плеча в 
пості мобілізаційному періоді, та після визначення функціонального стану плечового суглоба, були апробо-
вані розроблені заходи фізичної реабілітації. Проаналізувавши вихідні функціональні проби рухливості 
кінцівки було доказано про доцільність використання у реабілітаційних програмах масажу, ЛФК, фізіотера-
певтичних процедур та лікувально-оздоровчого плавання.  

Результати дослідження свідчать про доцільність запропонованої нами реабілітаційної програми, 
для фізіотерапевтичних відділень у постімобілізаційному періоді з метою відновлення функції плечового 
суглоба при звичному вивиху плеча. 

Савченкова М. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Статьєв С. І.  

ВІДНОВЛЕННЯ РУХЛИВОСТІ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА  
ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ ОСТЕОСИНТЕЗУ 

Актуальність. Травми, що порушують функції опорно-рухового апарату, підстерігають людину все її 
життя на кожному кроці. Пошкодження гомілковостопного суглоба – найбільш часті серед усіх травм кінці-
вок. Найбільший відсоток травм гомілковостопного суглоба походить від неправильних приземлень при 
зістрибуваннях з високих поверхонь, приземленнях на нерівні поверхні, падіннях. У цих випадках найбільш 
характерні вивихи і переломи. 

Переломи кісток гомілки займають перше місце серед переломів довгих трубчастих кісток і за стати-
стикою на них припадає від 20 до 37,3%, а відкриті переломи кісточок складають 64,3-77,8% від усіх відк-
ритих пошкоджень кінцівок. Лікування переломів кісток гомілки – складне і трудомістке завдання, тому від-
новлення рухових функцій після перелому залишається важливою проблемою на даний час. 

Як відомо, переломи кісток гомілки призводять до суттєвих ускладнень і наслідків. 
Насамперед це – контрактури, атрофія м‟язів, зниження опоро здатності, порушення ресорної здат-

ності стопи та стереотипу правильної ходи, плоскостопість, деформуючі артрози. Вони збільшують терміни 
перебування на лікарняному, обмежують забезпечення побутових потреб, призводять до інвалідності і 
спричиняють суттєві матеріальні витрати на лікування таких порушень. Практика показує, що всі пацієнти з 
пошкодженням зв‟язкового апарату,незалежно від того, чи є вони неускладненими або ускладненими, а 
тим більше, пацієнти з переломами гомілковостопного суглоба, потребують реабілітації. 

Лікування хворих із переломами кісток через анатомо-фізіологічні особливості будови гомілковосто-
пного суглоба у більшості випадків потребує хірургічних методів, які забезпечують стабільну фіксацію від-
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ламків. Однак складні оперативні втручання з тривалою іммобілізацією призводять до значних ускладнень і 
негативних наслідків. 

Загально прийнято дотримуватися основних принципів реабілітації після травми гомілковостопного 
суглоба, які зводяться до такого: на першій стадії – спокій і захист, потім – відновлення гнучкості і рухливо-
сті суглоба без навантаження на нього; використання більш інтенсивних вправ, коли з‟являється можли-
вість, стояти на травмованій нозі;поступове повернення до колишнього рівня активності, не припиняючи 
виконання спеціальних вправ. 

Зустрічаються поодинокі роботи, у яких описано інші засоби фізичної реабілітації та вказано мето-
дику їх використання при травмах гомілковостопного суглоба. Однак, надаючи деякі методичні рекоменда-
ції, вони не деталізують терміни і тривалість застосування певних форм ЛФК, зокрема гідрокінезотерапії – 
потужного чинника у попередженні та ліквідації морфофункціональних порушень після зняття іммобілізації.  

Мета дослідження – підібрати, провести і оцінити комплекс засобів і методів фізичної реабілітації у 
відновлювальному періоді після металоостеосинтезу гомілкового суглобу. 

Об‟єкт дослідження – відновлювання рухової активності у гомілковостопному суглобі після металоо-
стеосинтезу. 

Предмет дослідження – процес відновлювання після металоостеосинтезу гомілковостопного сугло-
ба засобами фізичної реабілітації. 

Завдання дослідження. 
1. Проаналізувати стан проблеми в науково-методичній літературі, узагальнити досвід і практику з 

питання фізичної реабілітації у відновлювальному періоді після металоостеосинтезу. 
2. Запропонувати ефективний комплекс фізичної реабілітації після металоостеосинтезу. 
3. Провести дослідження впливу запропонованого комплексу фізичної реабілітації, оцінити його ви-

користання в групі хворих. 
Для вирішення поставлених завдань в роботі були використані наступні методи дослідження: метод 

аналізу науково-методичних джерел; метод медико-біологічного дослідження; методи фізичної реабілітації; 
метод педагогічного експерименту; метод математичної статистики. 

Практичне значення роботи. Розроблено комплекс фізичної реабілітації, застосування якого сприяє 
затуханню запальних змін, розсмоктуванню набрякової рідини у суглобі і навколо суглобових тканинах та 
прискорюванню нормалізації функцій ураженої кінцівки. 

Самоздра О. А.  
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих. Віндюк П. А. 

ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ПОСТАВИ 

Порушення постави є однією з ортопедичних патологій, що найчастіше трапляються у дітей і підліт-
ків, і становить 90% усіх відхилень від норми опорно-рухової системи школярів. Це означає, що кожна чет-
верта дитина в Україні має порушення постави, а в 5-6 осіб з тисячі це сколіоз. В школярів у віці від 10 до 
15 років порушення постави виявляється в 94% випадків , тому що постава має нестійкий характер, це 
пов‟язано з неодночасним розвитком кісткового, суглобово-зв‟язкового апаратів і м‟язової системи дитини. 

Одним із методів вирішення цієї проблеми є гідрокінезотерапія – це лікування рухами у воді. Застосову-
ється у вигляді гімнастичних вправ, витягнення у воді, корекції положенням, підводного масажу, плавання, ку-
пання, механотерапії та ігор у воді. Завдяки цьому методу лікування в рази скорочується тривалість періоду 
непрацездатності та представляється можливим попередження розвитку процесу інвалідності. 

Порушення постави - це відхилення від правильної постави прийнято називати порушеннями або 
дефектами постави. Порушення постави можуть виникати як в сагітальній площині - при змінах фізіологіч-
них вигинів хребта (сутулість та кіфотична постава, плоска спина, кіфолордотична та лордотична постава). 
У фронтальній площині - при бокових викривленнях хребта (асиметрична - сколіотична - постава). 

Порушення постави в дітей можуть призвести до серйозного розладу нормальної діяльності організму, а 
в запущених формах до значних порушень у стані здоров‟я. У таких дітей спостерігається підвищена втомлюва-
ність, частий головний біль, поганий апетит; дитина стає в‟ялою, апатичною, уникає рухливих ігор. 

Сколіотичною поставою називають функціональне викривлення хребта, яке не супроводжується 
структурними змінами, характерними для сколіозу, яке є складним структурним захворюванням хребта. 
При сколіотичній поставі асиметрія візуально помітна лише, коли людина знаходиться у розслабленому 
стані, але при цілеспрямованому випрямленні спини, а також у положенні лежачи, зникає. У сколіотичної 
постави найчастіше є слабкість м‟язового корсета спини, нерівномірний розвиток м‟язів з обох сторін, а 
також гіпертонус глибоких м‟язів. Ці ж стани можуть супроводжувати і сколіотичну хворобу, проте при її 
розвитку неправильна форма хребта та асиметричність спини помітні у будь-якій позі. 

Перші ознаки порушення постави часто залишаються непоміченими, і до лікаря-ортопеда діти пот-
рапляють зі значними відхиленнями, які складно виправити. У цій ситуації виняткової важливості для най-
більш ефективної профілактики та лікування дефектів постави ще в початковій стадії набувають проблеми 
своєчасної діагностики. Несвоєчасна діагностика деформації хребта призводить до вкрай важкого ступеня 
сколіозу, що супроводжується вираженим больовим синдромом, неврологічними розладами, порушенням 
функцій серцево-легеневої системи й направленням хворого на хірургічну операцію. 

Статистика численних досліджень по виявленню сколіозу у підлітків свідчить, що ця деформація - 
одне з найбільш частих захворювань опорно- рухового апарату, що має тенденцію до прогресування і до-
сягає вищого ступеня до закінчення пубертатного періоду. 

Проблема функціональних порушень постави і сколіозу у дітей залишається однією з найактуальні-
ших у медичній, педагогічній і реабілітаційній практиці. Яка потребує подальшого осмислення, вивчення, 
наукового й експериментального обґрунтування. 
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наук. кер. – к.пед.н., доцент Гулбані Р. Ш. 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПОПЕРЕДЖАЄ ПЕРЕДЧАСНЕ 
СТАРІННЯ ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ДРУГОГО ПЕРІОДУ 

Подовження життя людини – одна з найбільш актуальних проблем, що стоять перед людством. 
Прискорене старіння обумовлене сукупною дією на організм чинників зовнішнього середовища (екологіч-
них, соціально-економічних, нераціонального способу життя, стресів, тощо) та внутрішніх факторів (власне 
вікових змін організму).  

Передчасне старіння – стан, за якого люди середнього та похилого віку не можуть вважати себе аб-
солютно здоровими, хоча ніби й не хворі по справжньому, але відчувають слабкість і внутрішній диском-
форт. 

Вони так само емоційно сприймають навколишній світ, як у молодості,  
«глибоко» мислять, у душі відчувають себе молодими, але так само повноцінно жити і працювати, як 

у молоді роки, не можуть. Люди, які передчасно старіють, швидко втомлюються, відчувають слабкість, у 
них порушується сон,з‟являються болі в кінцівках, суглобах, різноманітні болі у всьому тілі, часті головні 
болі. Нині не рідкість, коли таке самопочуття з‟являється у осіб середнього віку (від 35 років). Безумовно, 
це явище не є нормальним; передчасного старіння треба уникнути. Можливо, що не всі ці симптоми можна 
віднести до поняття «передчасне старіння», деякі фактори пояснюються синдромом хронічної втоми, що, 
проте, також приводить до передчасного старіння. 

Умови уповільнення старіння організму 
Рух – основа здоров‟я: 

 щоденна лікувальна фізкультура. Спеціальні вправи. Самомасаж. Прогулянки пішки. Посильні 
фізичні навантаження. Помірна фізична праця в саду, на городі, на дачі. Періодичний профілактичний 
огляд у лікаря-спеціаліста. Щоденні конкретні та корисні справи. 

 їжа повинна бути ліками. Раціональне і повноцінне харчування. Регулярне вживання рослинної 
їжі (70-80%). Овочі, фрукти. Дотримання традицій української кухні й днів посту. Обмеження вживання жи-
рів тваринного походження. Віддавати перевагу нерафінованим продуктам. 

 ліки повинні бути їжею. Лікування індивідуальне, а тому відбувається під наглядом лікаря. Тра-
волікування ефективніше у поєднанні з іншими методами. Постійне вживання препаратів із лікарських рос-
лин, полівітамінних препаратів, макро- і мікроелементів. Сила волі, оптимізм і впевненість в ефективності 
лікування. 

 не старіти! Вживання препаратів, які діють на весь організм. Постійне застосування антиоксидан-
тів – вітамінів С, Е, В12, мікроелементів цинку та селену, препаратів гінкго дволопатевого і мелатоніну. У 
сезон дозрівання варто їсти максимальну кількість ягід суниці, чорниці, журавлини. Вживати продукти 
бджільництва: мед, пилок, прополіс. Перед сном випивати чашку кефіру з різними добавками. 

 стиль життя. У помешканні – все потрібне, доцільне і повинно радувати нас. Чистота, порядок і 
чисте свіже повітря. Одяг зручний, легкий, теплий, з натуральних тканин. Чистота тіла, відвідування пари-
льного відділення лазні. Регулярне, в залежності від віку, сексуальне життя. Постійні, надійні й щирі сімейні 
стосунки. Приємні думки та наміри, впевненість у своїх силах. 

 відпочинок. Суворе дотримання режиму праці, відпочинку і сну. Здоровий, нормальний сон - го-
ловна складова режиму. Під час роботи необхідно робити невеликі перерви, особливо тим, хто працює за 
комп‟ютером, а також водіям далеких рейсів. Зведення до мінімуму перегляду вечірніх телепрограм, особ-
ливо лежачи на дивані. Обов‟язкові 20-30 хв. прогулянки перед сном. Візуалізація - використання уяви про 
щось гарне: про відпочинок на морі, про успішне виліковування хвороби тощо. Щорічний відпочинок зі змі-
ною місця проживання (село, дача, профілакторій, санаторій). 

Семенченко Л. І. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Статьєв С. І.  

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК В ПЕРІОД МЕНОПАУЗИ 

Актуальність теми. Менопауза – природна подія в житті жінки, проте ставлення до неї в одних – по-
зитивне, в інших, за штучної менопаузи, – негативне, потребуюче міждисциплінарного підходу. У розвине-
них країнах упродовж останнього століття частка жінок старше 50 років збільшилася втричі. За цей час 
очікувана тривалість життя жінок зросла від 50 до 81,7 років [68]. 

Через демографічну кризу в Україні, що супроводжується хронічною депопуляцією населення, сере-
дній вік менопаузи для українських жінок становить близько 48 років, тоді як внаслідок еколого-соціального 
дискомфорту у 23,1% жінок в Україні настає рання менопауза (до 45 років) і синдром передчасного висна-
ження яєчників [69]. Щороку має тенденцію до збільшення відсоток жінок з хірургічною менопаузою, які 
потребують гормональної терапії за абсолютними показаннями [70].  

За прогнозом ООН кількість літніх людей 2050 року становитиме майже 2 млрд. чоловік (1970 млн.) 
порівняно з 580 млн. у 1998 році. Більшість з них – літні жінки, якість життя яких залежить від їхнього уміння 
пристосуватися до економічних, соціальних і медичних труднощів у період постменопаузи, особливо при 
обтяженому соматичному і гінекологічному анамнезі [69,70]. Дослідження з проблеми менопаузи – числен-
ні, проте наші знання щодо патогенезу, клінічних проявів системних порушень, сучасних підходів до мено-
паузальної ГТ у жінок з генітальним ендометріозом, лейоміомою матки, які в репродуктивному віці мали 
безплідність, невиношування вагітності, лишаються недосконалими. Найактуальнішим і найменше дослі-
дженим є питання взаємозв‟язку ПДЗГ (ендометріоз і/або лейоміома матки, СПКЯ і запалення геніталій) з 
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порушеннями фертильної функції, а з іншого боку – особливостей виникнення обмінно-ендокринних станів 
у цих жінок з вік-асоційованою поліморбідністю в менопаузі [65]. Для вирішення проблеми нейроендокрин-
них, психоемоційних порушень та створення концепції превентивної медицини стають на перешкоді інші 
мало вивчені питання: роль системи монооксиду азоту, АФС з позиції старіння організму і ризику розвитку 
тромбофілічних станів 

Предмет дослідження – методики відновлення функціональних можливостей організму жінки дру-
гого зрілого віку в період менопаузи. 

Мета роботи – обґрунтування доцільності використання вправ йоги та пілатесу у комплексій про-
грамі фізичної реабілітації з метою корекції здоров‟я жінок другого зрілокого віку у період менопаузи. 

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження: 
У вступі відображені актуальність теми, об‟єкт, предмет, мета та завдання дослідження 
У першому розділі роботи висвітлені питання щодо проблеми корекції стану жінок другого зрілого ві-

ку у період менопаузи медикаментозними засобами та фізичною реабілітацєю. 
У другому розділі нашої роботи розписани мета, завдання, методи та організація дослідження (опи-

сані методи обстеження жінок, критерії оцінки їхнього стану: визначення РФС, визначення больового синд-
рому під час менструації, денситометрія, психоемоційний стан). 

У третьому розділі представлений комплекс реабілітаційної програми для корекції стану здоров‟я 
жінок другого зрілого віку у період менопаузи, для групи порівняння та основної групи засобами фізичної 
реабілітації. 

У четвертому розділі представлені результати апробації та обґрунтування доцільності використання 
вправ йоги та пілатесу в комплексній програмі фізичної реабілітації з метою корекції стану жінок другого 
зрілого віку в період менопаузи. 

У висновках узагальнено результати дослідження. 

Семенюченко Т. М. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Статьєв С. І.  

ПРОФІЛАКТИКА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЗАСОБАМИ  
ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ ЖІНОК 21–35 РОКІВ З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА 

Актуальність теми: У другій половині ХХ початку 21 століття основну небезпеку для здоров‟я насе-
лення і проблему для охорони здоров‟я стали представляти неінфекційні захворювання, в першу чергу 
хвороби серцево-судинної системи, які в даний час є провідною причиною захворюваності, інвалідизації та 
смертності дорослого населення. Сталося «омолодження» цих захворювань. Вони стали поширюватися і 
серед населення країн, що розвиваються.  

На сьогодні серцево-судинні захворювання належать до найбільш складних і життєвозагрозливих в 
Україні. Так, у 2004 році зареєстровано понад 10 млн хворих на гіпертонічну хворобу, 7,6 млн. хворих - на 
ішемічну хворобу серця і майже 3 млн. осіб - з церебро-васкулярними захворюваннями. Щорічно лікуваль-
но-профілактичними закладами вперше виявляється близько 2 млн. хворих з цією патологією, з них кож-
ний другий - працездатного віку. Смертність від хвороб системи кровообігу в Україні займає перше місце і у 
2-4 рази вища, ніж у краінах ЄС та світу, причому в нашій країні вмирають від цих захворювань не тільки 
частіше, але й раніше. 

Профілактика ССЗ – це завдання всього суспільства, а не лише медицини. Основні сили необхідно 
спрямувати на покращання мотивації населення стосовно збереження власного здоров‟я. Актуальним за-
лишається розробка заходів первинної профілактики, яка в першу чергу повинна бути спрямована на ви-
явлення факторів ризику серцево-судинної патології, проведення динамічного спостереження за групами 
ризику щодо розвитку даних захворювань з метою впровадження можливих шляхів корекції виявлених по-
рушень та збереження оптимальної діяльності серцево-судинної системи. 

Спосіб життя населення України та стан сфери фізичної культури і спорту створюють загрозу здо-
ров‟ю людини та є суттєвим викликом для української держави на сучасному етапі її розвитку, що характе-
ризується певними чинниками, основними серед яких є несформованість сталих традицій та мотивацій 
щодо фізичного виховання як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення ста-
ну здоров‟я, дотримання здорового способу життя і продовження його тривалості; через це спостерігається 
погіршення стану здоров‟я населення з різко прогресуючими хронічними хворобами серця, гіпертонією, 
неврозом, артритом, ожирінням тощо.  

Таким чином, проблема стану здоров‟я й рівня фізичної підготовленості населення України, особли-
во жінок зрілого віку дуже актуальна на сьогоднішній день. Збереження, зміцнення здоров‟я та профілакти-
ка захворювань, шляхом залучення до систематичних оздоровчих занять є одним із головних напрямків 
державної політики більшості європейських країн (R. W. Early, T. R. Baechle, 2004; М. М. Булатова, 2007; 
Дутчак, 2007; Н. В. Богдановська, 2008 та ін.)  

Мета роботи: розробити програму занять оздоровчим фітнесом спрямовану на профілактику серце-
во-судинних захворювань та корекцію маси тіла жінок 21-35 років. 

Завдання роботи: 
1. Проаналізувати передовий досвід та літературні джерела з обраної теми, виявити фактори ризи-

ку серцево-судинної патології. 
2. Визначити рівень фізичного стану жінок 1 зрілого віку та розробити програму оздоровчого фітне-

су для його корекції.  
3. Оцінити ефективність запропонованої програми занять оздоровчим фітнесом. 
Об‟єкт дослідження – процес оздоровчого фітнес тренування жінок 21-35 років з надмірною масою тіла. 
Предмет дослідження – зміст і засоби оздоровчого фітнес тренування для профілактики серцево-

судинних захворювань жінок 21-35 років. 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЖІНОК ПРИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

Актуальність теми. Хронічне обструктивне захворювання легень це захворювання накладає обме-
ження на життя пацієнтів упродовж тривалого часу, призводить до непрацездатності. Воно супроводжуєть-
ся кашлем, виділенням мокротиння (слизу) та проблемам з диханням (задишкою). Прогресування цих сим-
птомів у пацієнтів погіршує їхню здатність до ведення нормальної щоденної діяльності. Згідно з останніми 
даними ВООЗ, на сьогодні у світі на ХОБ страждає близько 210 млн осіб. У 2005р. у наслідок цього захво-
рювання померло 3 млн осіб, що більше ніж від раку молочної залози та діабету, разом узятих [18]. Задиш-
ка, яка є основним симптомом ХОБ, має стійкий характер, що прогресує, і суттєво впливає на якість життя 
пацієнтів. У найтяжких випадках симптоми ускладнюють життя пацієнту настільки, що не уможливлюють 
виконання таких простих дій, як умивання та одягання. 

Хронічне обструктивне захворювання – стрімко зростаюча у світі проблема. У 1990 році вона 
займала серед провідних причин інвалідності  

12- е місце, до 2020 року очікується її переміщення в першу п‟ятірку: після ІХС, депресивних 
станів, травм внаслідок дорожньо - транспортних пригод і захворювань судин головного мозку[3]. 

У формуванні захворювання мають значення два аспекти: запалення в  бронхіолах і деструк-
ція легеневої тканини. Внаслідок хронічного запалення і обструкції периферичних дихальних шляхів 
ускладнюється і коротшає видих, відбувається постійне недозвільнення альвеол від повітря. Під час 
короткого неефективного видиху в них затримується надлишок повітря, внаслідок чого подальший 
вдих також не може бути повноцінним. Толерантність до фізичних навантажень різко знижується, 
оскільки хворий не може поглибити дихання, хвилинний об‟єм дихання підвищується тільки за раху-
нок збільшення частоти дихання. Збільшення частоти дихання під час фізичного навантаження або 
емоційного навантаження призводить до прогресивного збільшення функціональної залишкової єм-
ності легень і збільшення залишкового об‟єму легенів, внаслідок чого спостерігається прогресуюче 
зниження ємності вдиху. У кінцевому підсумку ці зміни призводять до розвитку дихальної недостат-
ності і артеріальної гіпоксії. Серед системних ускладнень можна виділити дисфункцію скелетних 
м‟язів, остеопороз, метаболічні порушення, загальну слабкість, депресивні розлади, легенева гіпер-
тензія, легенева серце, недостатність кровообігу, серцево- судинна недостатність. Все це значно 
погіршує якість життя хворого і скорочує її тривалість [17].  

Об‟єктом дослідження є процес фізичної терапії при обструктивному хронічному бронхіті.  
Предметом дослідження – йога, як метод відновлення функції дихальної системи при обстру-

ктивному хронічному бронхіті.  
Мета дослідження теоретичне обґрунтування та практична оцінка ефективності методу йога 

при хронічному обструктивному бронхіті. 
Завдання дослідження: 
1) аналіз джерел з питані фізичної терапії при хронічному обструктивному бронхіті;  
2) оцінка функціонального стану дихальної системи при хронічному обструктивному бронхіті; 
3) оцінити ефективність методу йога при хронічному обструктивному бронхіті.   
Методи дослідження: 
1) аналіз та узагальнення данних науково-методичної літератури;  
2) метод педагогічного експерименту (збір анамнезу);  
3) медико-біологічний метод (спірографія); 
4) метод математичної обробки експериментального матеріалу. 

Сінельніков А. 
Класичний приватний університет  

наук. кер. – к.пед.н., доцент Гулбані Р. Ш. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО  
ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ 

В останнє десятиліття в Україні спостерігається ріст захворювань, зумовлених психоемоційним пе-
ренапруженням. Несприятливий вплив хронічного емоційного і психосоціального стресу підсилюється шкі-
дливими екологічними факторами і неправильним способом життя (гіподинамія, паління, нераціональне 
харчування), що в сукупності викликають передчасне старіння і розвиток патології. Мозковий інсульт є все-
світньою проблемою, яка щорічно вражає велику кількість дорослого населення як в економічно розвине-
них, так і в країнах з перехідною економікою. Зокрема, в Обєднаній Європі щорічно реєструється 1,75 млн. 
інсультів, в Росії – понад 450 000. Україна, на жаль, не є винятком. У 2012 р. в нашій країні було зареєст-
ровано 118 443 випадки інсульту. На жаль, чверть хворих, які перенесли інсульт, вмирають, а з тих пацієн-
тів, що вижили після інсульту, приблизно одна третина має тяжкі наслідки у вигляді вираженого неврологі-
чного дефекту, психічних розладів, що зумовлюють стійку втрату працездатності та залежність від сторон-
ньої допомоги в повсякденному житті. До того ж, принаймні один з шести пацієнтів переносить повторний 
інсульт протягом наступних 5 років, близько 18–20% з хворих, які перенесли інсульт, повертаються до тру-
дової діяльності. 

Проте до теперішнього часу немає єдиного підходу в обґрунтуванні принципу побудови мето-
дики вживання лікувальної гімнастики, масажу, фізіотерапії і інших засобів фізичної реабілітації при 
гострому порушенні мозкового кровообігу. У зв‟язку з цим питання комплексної реабілітації хворих, 
що перенесли інсульт, є актуальними.  
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Мета роботи – скласти ефективну методику реабілітації хворих на мозкові інсульти і оцінити 
вплив запропонованих методів ФР на стан опорно-рухового апарату і дихальної системи, а також на 
психоемоційний стан хворих, перенісших ішемічний інсульт.  

Дослідження були проведені на базі неврологічного відділення КУ Бериславської центральної 
районної лікарні м. Берислав. В експерименті взяли участь 22 особи, хворі на ГПМК у віці 50-65 ро-
ків, що знаходились на лікарняному етапі реабілітації. 

Нами підібрана і розроблена і застосована нами програма містить у  собі крім традиційних ме-
тодів реабілітації (масаж, традиційні фізіотерапевтичні заходи і ЛФК), також альтернативні методи 
ФР – лікування положенням, мімічну, дихальну гімнастики, і аплікатор Ляпко, фітолікування, дієто-
терапію, механотерапію, а також, альтернативний комплекс ЛФК (що вміщував в заняттях пасивну 
гімнастику, силові вправи, виконувані в постільному, напівпостільному і вільному режимах, вправи 
ізометричного характеру, силові з опором гумового бінта (або рук реабілітолога), симетричні для 
обох кінцівок – здорової та враженої, вправи для розробки дрібної моторики).  

Підібрані силові вправи, виконувані в постільному, напівпостільному і вільному режимах в ек-
спериментальній групі, вправи ізометричного характеру, силові з опором гумового бінта (або рук  
реабілітолога), симетричні для обох кінцівок – здорової та враженої, укріплюють м язи й сприяють 
відновленню рухів, позитивно впливають на координацію. 

Вправи для розробки дрібної моторики, що виконуються не менш 6-7 разів на протязі доби, 
сприяють найбільш ефективному відновленню рухових функцій, ніж стандартні вправи ЛФК.  

Отримані результати можуть бути враховані при виборі методів реабілітації хворих, що пере-
несли інсульт, в умовах неврологічних відділень стаціонарів та спеціалізованих санаторіїв профіла-
кторіїв і виконувати в домашніх умовах під лікарським контролем.  

Слаква О. М. 
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 
наук. кер. – к.фіз.вих. Сологубова C. B. 

СУЧАСНИЙ СТАН НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ  
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ЗВО ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

На сьогодні навчання людей з особливими потребами у закладах вищої освіти (ЗВО) стає 
однією з умов їх інтеграції у суспільство. На жаль, в Україні відсутні моделі навчання студентів з 
особливими потребами та комплексні програми, спрямовані на їх особистісну, професійну і соціаль-
ну адаптацію. Саме тому дослідження, присвячені покращенню соціалізації студентів з особливими 
потребами є актуальними. 

Мета дослідження: дослідити основні аспекти навчання студентів з особливими потребами у 
ЗВО технічного профілю. 

За дослідженням Марковської (2016) надзвичайно важливим фактором розвитку суспільства є гуманне, 
турботливе й милосердне ставлення до людей з особливими потребами, яке передбачає їхнє інтегрування в 
соціальне і, в першу чергу, освітнє середовище. Сьогодні провідною стратегією політики багатьох розвинених 
держав є здійснення інвестицій у людський капітал скрізь, де це можливо, замість прямого інвестування в соціа-
льне обслуговування. Відповідно до цієї стратегії інклюзія (включення) осіб з особливими потребами в суспільс-
тво розглядаються як стратегічний напрям соціального інвестування у майбутнє [1]. 

Щербяк (2018) вважає, що пристосування студентів з особливими потребами до умов навчан-
ня у ЗВО відбувається по-різному, що багато в чому обумовлено природою захворювання, яке призвело 
до інвалідності. Наприклад, для молодих людей з порушеннями опорно-рухового апарату характерна сла-
бка пізнавальна активність, яка частково обумовлена недостатністю комунікаційних функцій [3]. 

В свою чергу, фізичні вправи позитивно впливають на фізичний та психоемоційний стан сту-
дентів з особливими потребами. Під час виконання фізичних вправ значно підвищується рівень збу-
дження рухових зон центральної нервової системи, які сприяють гальмуванню тих механізмів, що є 
причиною патологічного процесу. Кожний вид м‟язової діяльності має свій особливий фізіологічний 
вплив на організм людини [2]. 

Особливістю навчання студентів із інвалідністю в інтегрованому колективі є те, що, сприйма-
ючи їх як рівних, до них висувають такі самі вимоги, як  і до інших студентів. Багатьом студентам з 
особливими потребами у ЗВО не вистачає достатньої уваги та підтримки з боку викладачів, які, під 
час навчання, орієнтується на більшість аудиторії, що може призвести до труднощів у навчанні сту-
дентів з інвалідністю, порівняно з більшістю [3]. 

Майстерність викладачів ЗВО полягає в умінні вибрати такі технології, принципи і методи на-
вчання, які сприяють розвитку творчості, формуванню самосвідомості студентів як здорових, так і з 
вадами здоров‟я, а також роблять процес навчання цікавим і захоплюючим [3]. 

Висновок: під час навчання студентів з особливими потребами у ЗВО технічного профілю  
велике значення має їх соціалізація, яка може проходити як природно і легко, так і складно і про-
блематично, що, великою мірою, залежить від діяльності викладачів, при цьому особливе значення 
має застосування різноманітних засобів, в тому числі засобів фізичного виховання.  
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ГІПЕРКІФОЗУ У ЖІНОК 35–45 РОКІВ 

Диференціальний діагноз болю в спині часто є важким завданням, для вирішення якої потрібно дос-
ліджувати дуже широкій спектр можливих причин. Такі терміни як «синдром шийного відділу хребта» або 

«синдром поперекового відділу хребта» є сумнівними, оскільки не визначають ані локалізації, ні природи 
захворювання. 

Дослідженню хребта має передувати клінічне обстеження. Воно вимагає ретельніше вивчення змін 
в хребті, які можуть бути викликані причинами, які виникли десь в інших місцях тіла, таких як кінцівки і 
м‟язи. Дослідження починається з огляду. Оцінюється постава, вивчаються положення плечового пояса і 
таза (порівнюється рівень плечових суглобів, лопаток, клубових гребенів, наявність бічних викривлень та-
за), будь-які відхилення лінії хребта від вертикальної і форма спини (деформації за типом кіфозу або лор-
дозу або відсутність фізіологічних кіфозів і/або лордозів). 

За допомогою пальпації можна визначити зміни м‟язового тонусу, такі як контрактури і міогелози 
(напруга м‟язів), і виявити зони підвищеної чутливості і хворобливості. Потім досліджуються активна і паси-
вна рухливість хребта в цілому і його відділів. 

Здоровий хребет, якщо дивитися на нього збоку, повинен бути S-подібним. Терміном «гіперкіфоз» 
позначається збільшений більше норми кіфоз грудного відділу, який, як правило супроводжується безліччю 
асиметрій як грудного відділу, так і провокує, як наслідок деформацію хребта по всій його довжині, тобто 
відхилення від вертикального положення хребта. 

Для корекції, тобто випрямлення хребта, зазвичай використовуються спеціальні комплекси лікува-
льної фізкультури специфічного характеру.  

Метою нашій роботи є обґрунтування та експериментальна оцінка ефективності методів фізичної 
реабілітації при гіперкіфозі грудного відділу на основі фізичних вправ і корекційних методів: експрес корек-
ція, корекція становищем, асиметричні самовитяження. 

Тому, були використані наступні методи контролю процесу фізичної реабілітації. Порушення поста-
ви можна визначити візуально і за допомогою різних вимірювань. 

Додатково до вищеназваних методиками обстежень необхідні вимірювання обсягу легень (спіроме-
трія). Цю методику ми замінили, вимірявши екскурсію грудної клітки і визначили плечовий індекс, який го-
ворить про наявність чи відсутність сутулості, використовуючи метод сантиметрії. 

Дані заходи, дуже важливі, для визначення тяжкості викривлення і призначення оптимальної терапії. 
Протягом чотирьох місяців, тобто під час встановлене для проведення дослідження, і в міру надхо-

дження на реабілітації, були обстежені чотирнадцять жінок 35-45 років, всі результати тестування фіксува-
лися в індивідуальних картах. Робота виконувалася з жовтня 2019 р. по березень 2020. Курс реабілітації 
складався з двох серій з проміжком відпочинку два тижні. Програма в експериментальній групі була вико-
нана наступним чином: чотири заняття в тиждень, понеділок-вівторок і четвер-п‟ятниця, середа, субота і 
воскресіння дні відпочинку. Одна серія занять тривала протягом одного місяця. Потім слідував двотижне-
вий відпочинок, протягом якого випробовувані самостійно виконували корекційні вправи. Друга серія реабі-
літації виконувалася так само протягом місяця. Таким чином, два місяці з перервою у два тижні, всього 32 
реабілітаційних заняття. 

Тюрін І. В. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих. Віндюк П. А. 

РОЛЬ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ В ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

Цукровий діабет – одне з найбільш поширених захворювань; він займає основне місце не тільки в 
структурі ендокринних хвороб, але і серед захворювань неінфекційної природи (третє місце після серцево-
судинної та онкопатології).  

Кінець XX і початок XXI ст. ознаменувалися значним поширенням цукрового діабету. Коментуючи 
висновки фахівців, директор Центру діабету при Всесвітній організації охорони здоров‟я (ВООЗ) та Міжна-
родного інституту з дослідження діабету в Австралії Зіммет сказав, що гряде глобальне цунамі діабету, 
катастрофа, яка стане кризою охорони здоров‟я XXI століття, це може вперше за останні 200 років знизити 
тривалість життя в глобальному масштабі». 

В Україні кількість зареєстрованих хворих на цукровий діабет вперше перевищила мільйонну позна-
чку і досягла 1006652 осіб, що становить 2137,2 на 100 тис. населення (близько 2% всього населення). У 
різних регіонах України на кожного зареєстрованого хворого припадає 2-2,5 хворих з недіагностованим 
цукровим діабетом. На підставі цих результатів можна припустити, що в Україні налічується близько 2 мі-
льйонів хворих на діабет. 

Таким чином, удосконалення засобів реабілітації у хворих на цукровий діабет є однією з основних 
проблем сучасної фізичної реабілітації в Україні. 

Численні дослідження присвячені впливу дихальних гімнастик на стан здоров‟я хворого на діабет 
людини. Як засіб, що сприяє зняттю наслідків стресу поряд з іншими способами релаксації, дихальні впра-
ви сприяють зняттю нервової напруги. Причому вплив цих вправ по своїй ефективності часом не поступа-
ється результатам дії лікарських препаратів.  

Якщо говорити про цукровий діабет, на думку Карена Стенгорда важливу роль у погіршенні стану 
хворого і підвищення рівня глюкози в крові грають стреси. Нервові перевантаження значно погіршують 
стан здоров‟я людей, які хворіють на цукровий діабет.  
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При стресі відбувається викид в кров специфічних гормонів, які призводять до зміни процесів мета-

болізму. У результаті в крові виявляється рекордно висока кількість глюкози, що для здорової людини не 
представляє особливої небезпеки. Але для діабетика такий сплеск рівня цукру може обернутися небезпеч-
ними для життя ускладненнями. 

Лікарі медичного центру при університеті в Дюке виявили цікаві факти: у 1/3 пацієнтів, які регулярно 
займалися дихальними вправами, було відзначено невелике (1-2%), але стабільне зниження рівня цукру в 

крові.  
Слід зазначити, що заняття дихальними вправами може освоїти кожен бажаючий. Застосування їх 

нескладне, а поліпшення загального самопочуття, підвищення працездатності і багато інші позитивні ре-

зультати занять спостерігаються у всіх, хто знайшов у собі сили боротися з хворобою. Варто також нагада-
ти, що дихальна гімнастика має загальнозміцнювальну дію, активізує кровообіг, тренує серцево-судинну 
систему.  

Відмітимо, що у хворих на цукровий діабет під впливом масажу зменшується вміст цукру в крові, так 
як масаж активізує діяльність інсулярного апарату підшлункової залози і підсилює ефект дії інсуліну, що 

вводиться в організм.  
Пацієнтам, які хворіють на цукровий діабет, призначають загальний масаж середньої інтенсивності з 

застосуванням всіх масажних прийомів.  

Форостіна В. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.т.н., доцент Ткаченко С. М.  

ВПЛИВ СИЛОВИХ ВПРАВ НА СТАН ДІТЕЙ 10–14 РОКІВ З НАДМІРНОЮ ВАГОЮ 

Актуальність проблеми. Трохи більше 10 років тому, на порядок денний, як в науковому світі, 

так і в галузі практичної медицини, постало питання про стрімке зростання числа людей, що стражда-
ють надмірною масою тіла та ожирінням. Хоча ожиріння, як окреме захворювання, існує дуже давно, 
але увагу суспільства до даної проблеми до недавнього часу залишалося вкрай недостатнім.Надмірна 

вага серйозна медико-соціальна і економічна проблема сучасного суспільства. Актуальність її визна-
чається в першу чергу високою поширеністю, так як чверть населення економічно розвинених країн 

світу має масу тіла, яка на 15% перевищує норму. За прогнозами експертів ВООЗ, до 2025 року в світі 
налічуватиметьсябільше 300 мільйонів чоловік з діагнозом «ожиріння». В останні роки продовжується 
неухильний і значний ріст хворих на ожирінням серед дітей. Це підтверджується рядом статистичних 

досліджень. Так, у 1966-68 роках при огляді 6 тис. дітей було виявлено ожиріння П ступеня, у 2,2% 
школярів 5–8 класів та у 5–6% дошкільнят. У 1971 році зафіксований зріст ожиріння до 10–12% серед 

школярів середніх і старших класів.Вивчення динаміки приросту хворих на ожиріння, стало причиною 
висновку у 1980 році про те, що ожиріння у дітей зростає на 1% кожного року. Дані Л. А.Мостової, 
С. П.Петраш (1982), які дослідили 4000 школярів різних областей України, свідчать про те, що серед 

дітей, які проживають у місті, розповсюдженість ожиріння складає 13,4%, а серед сільських дітей  
11,8% (у Києві найвищий показник 15,7%). Попередження та лікування ожиріння представляє найваж-
ливішу медичну, соціальну, демографічну, державну проблему. Насторожує і той факт, що відбуваєть-

ся» омолодження» цього виду патології.  
Несприятлива ситуація щодо здоров‟я населення в плані надмірної ваги, що склалася в нашій країні, 

наголошує на необхідності вдосконалення медичної допомоги та реабілітаційних заходів, з метою поліп-
шення цих показників.  

На жаль, у суспільстві та й у свідомості деяких лікарів, уявлення, що ожиріння це особиста пробле-

ма людини, прямий наслідок ледачою дозвільного життя і непомірного переїдання. Мабуть, ні за якої іншої 
хвороби самолікування не практикується з таким розмахом, як при ожирінні.Однак, науково обгрунтована і 
правильно організована лікувально-профілактична допомога хворим з ожирінням істотно впливає на фізи-

чну працездатність та соціальні умови життя людей. Велике значення при цьому відіграє фізична реабілі-
тація: лікувальна фізкультура, дієтотерапія, рефлекторно-сегментарний, точковий, вібраційний масаж, ба-

льнеотерапія, фізіотерапія та ін. На сьогоднішній день стоїть завдання розробки нових найбільш ефектив-
них методів фізичної реабілітації, що сприяють пролонгуванню періоду підтримки досягнутої ваги і поліп-
шенню якості життя хворих.  

Об‟єкт дослідження: надмірна вага у дітей 10–14 років як наукова та медична проблема.  
Предмет дослідження: процес фізичної реабілітації дітей 10–14 років з надмірною вагоюметодом 

силової аеробіки. 

Гіпотеза дослідження – правильно спланована методика проведення занять із силової аеробіки в 
групі дітей 10–14 років з надмірною вагою, допомагає привести в норму масу тіла, покращити стан здо-

ров‟я, поліпшити фізичну підготовку та психоемоційний стан дітей. 
Завдання дослідження:  
1. Проаналізувати науково-дослідницьку літературу та розглянути силову аеробіку, як засіб фізичної 

реабілітації вкорекції надмірної ваги у дітей 10–14років. 
2. Оцінити стан здоров‟я та запропонувати методику проведення занять із силової аеробіки в групах 

дітей 10–14 років з надмірною вагою на практиці. 

3. Визначити ефективність застосування впровадженої методики.  
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, медико-біологічні методи дослідження, 

методи фізичної реабілітаціі, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. 
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Худченко Т. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.фіз.вих. Віндюк П. А. 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ КИЛІ ДИСКУ ХРЕБТА 

Епідеміологічні дослідження показали, що від 35 до 90% дорослого населення мали протягом свого 
життя хоча б один епізод болю в спині. Найбільша їх частота припадає на 3−6-е десятиліття життя. Гострі 
болі в спині тієї або іншої інтенсивності відзначаються в 80-100% населення.  

Однією з основних причин болю в поперековому відділі хребта є кила міжхребцевого диска. У таких 
хворих спостерігаються періодичні, рецидивуючі болі в спині тривалістю 3 дні і більше. Дослідженнями пока-
зано, що більшому ризику виникнення килу міжхребцевого диску схильні люди у віці від 25 до 49 років які 
пов‟язані з управлінням машинами, динамічною фізичною працею (теслі, будівельники), і офісні службовці. 
Тобто основними причинами виникнення кили диску є загальна гіподинамія, що приводить до слабкості 
м‟язового корсету. Чи локальна гіпердинамія, яка характеризуються перевантаженням певних та слабкістю 
інших м‟язових відділів опорно-рухового апарату, що приводить до перевантаження певного відділу хребта. 

Зменшенню частоти загострень, повноті і стійкості ремісії багато в чому сприяє застосування дифе-
ренційованих програм фізичної реабілітації, заснованих на системному підході до процесу реабілітації. 

Слід підкреслити, що лікування кили хребта − серйозна проблема, і ефективність відновлювального 
лікування багато в чому залежить від стадії захворювання та вираженості клінічних проявів. Фізичні методи 
терапії хворих з неврологічними проявами кили хребта диференційовано використовувалися нами в зале-
жності від вираженості больового синдрому та стадії розвитку патологічного процесу. 

Для купірування болю при різко вираженому больовому синдромі призначають діадінамичні і сину-
соїдальні модульовані струми сегментарно та паравертебрально і по ходу іррадіації болю на кінцівку. Як-
що біль має неприємний, пекучий характер, з відчуттям оніміння ноги, спека, мерзлякуватості стопи, в та-
ких випадках віддається перевага ампліпульстерапії. Фізіотерапію проводять в палаті, так як хворому у цей 
період показаний постільний режим. 

Для зменшення набряку корінця, венозного застою перед імпульсними струмами (за 30-60 хвилин) 
рекомендують використовувати магнітотерапію у вигляді постійного або змінного магнітного поля сегмен-
тарно на відповідні відділи хребта . 

При інфекційно−алергічному генезі загострення захворювання призначається лазеротерапія пара-
вертебрально ліворуч і праворуч і між остистими відростками хребців (по три поля на сегмент) в області 
найбільшої хворобливості при пальпації або русі, а також на один−два сегменти вище і нижче попередньо-
го. Використовується випромінювання в червоному і ближньому інфрачервоному діапазонах. 

При вираженому больовому синдромі застосовувують синусоїдальні модульовані і діадінамичні 
струми в комбінаціях з магнітотерапією і дарсонвалізацією. Дарсонвалізація проводиться сегментарно за 
15−30 хвилин до низькочастотних імпульсних впливів. Якщо в патогенезі захворювання провідна роль на-
лежала судинному фактору, застосовується магнітотерапія або імпульсне магнітне поле, чи магні-
то−лазеротерапія за стандартними методиками квантової терапії. 

При помірних болях, крім діадінамотерапії і ампліпульстерапії рекомендують призначати інтерфере-
нційні струми на два поля (сегментарно і на кінцівку). А при наявності рефлекторно-тонічного синдрому 
перед імпульсними струмами використовувати ультратонотерапію на область напружених м‟язів у слабо-
теплових дозуваннях. 

Циганеску К. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Гулбані Р. Ш.  

ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ВІДНОВЛЕННЯ  
ФУНКЦІЙ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ БРОНХІТІ У ДІТЕЙ 11–12 РОКІВ 

 Збереження здоров‟я дітей в складних соціальних, економічних і екологічних умовах є однією з 
найактуальніших проблем людства. Поширеність бронхітів у дітей 100-200 захворювань на 1000 дітей в рік. 

Все більшу роль у виникненні і розвитку загострень грає дія на організм різних алергенів, повітряних 
поллютантів (загострення виразно пов‟язані з періодичними викидами в атмосферу діоксиду сірки) і лікар-
ських препаратів. Протимікробна терапія не може забезпечити профілактику прогресу запалення і проявів 
дихальної недостатності, необхідну корекцію порушень вентиляції і евакуаторної функції бронхів при ХБ. 

Тому мета роботи – оцінити ефективність впливу методів фізичної реабілітації на відновлення фун-
кцій дихальної системи при хронічному бронхіті у дітей 11–12 років. 

На практиці ми переконалися, що застосування комплексу в реабілітації хворих з бронхолегеневої 
патологією призводить до позитивної змінам клінічних симптомів захворювання, приросту показників брон-
хіальної прохідності, а також подовженню ремісії захворювань. Нами була використана реабілітаційна про-
грама, спрямована на навчання батьків і дітей виконанню дихальних і звукових вправ, так само вправ з 
форсованим видихом і з елементами йоги, прийомам самомасажу і гуртуючих процедур самостійно в до-
машніх умовах. 

1. Були підібрані вправи і методика їх виконання для дії на дихальний апарат, збільшуючи його фун-
кціональні резерви.  

2. Показана можливість самостійного виконання комплексу в домашніх умовах під контролем батьків. 
3. Застосування комплексу в реабілітації хворих з бронхолегочной патологією призвело до позитив-

ної змінам клінічних симптомів захворювання, приросту показників бронхіальної прохідності. Дихальна гім-
настика по О. Стрельнікової зміцнила не лише дихальну мускулатуру, але і органи зовнішнього дихання. 

Наше невелике дослідження показало, що ЛФК активізує волю дитини на одужання, посилює реф-
лекторні зв‟язки кори головного мозку з дихальними м‟язами, бронхами і легенями. У результаті цього від-
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новлюється їх функціональний стан, порушений хворобою. Дихальна гімнастика робить спрямовану дію на 
дихальний апарат збільшує його функціональні резерви і через дію на дихальну систему викликає зміни в 
різних органах і функціональних системах.  

Порівняння результатів контрольної та експериментальної груп показало позитивну тенденцію дос-
ліджуваних показників в експериментальній групі.  

Без достатнього збільшення сили дихальної мускулатури, як показують динамічні спірографіческіе 
дослідження функції зовнішнього дихання, неможливо добитися значного поліпшення функціонального 
стану дихального апарату.  

Дихальна гімнастика по О. Стрельникової зміцнила не тільки дихальну мускулатуру, але і органи зо-
внішнього дихання. Слід зазначити значне зниження простудних захворювань в ЕГ.  

На наш погляд навчання самостійній роботі учасників в експериментальній групі дозволяє, викона-
ють реабілітацію в будь-який зручний час, в будь-якому місці і тим самим підтримувати функціональні мож-
ливості апарату зовнішнього дихання, зберегти вентиляційну функцію легень на належному рівні.  

Застосування комплексу в реабілітації хворих з патологією бронхолегеневої призводить до позитив-
ної змін клінічних симптомів захворювання, приростом показників бронхіальної прохідності.  

Черняєв А. 
Класичний приватний університет 
наук. кер. – к.пед.н., доцент Статьєв С. І.  

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ  
ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ 

Актуальність. Артрозом називають дистрофічні зміни суглобового хряща і розростання кісткової тка-
нини. Розвивається в основному через зношування хряща. Прискорює розвиток хвороби спадковий чинник, 
фізичні перевантаження, травми, артрити та інше. При цьому хрящ розтріскується, живлення його порушу-
ється, змінюється склад внутрішньо–суглобової рідини. Організм, захищаючись від шкідливого впливу, за-
кладає тріщинки остеофітами (солями кальцію), що робить зв‟язки нееластичними, а кісткова тканина пе-
ретворюється на шипи–шпори. 

Проблема лікування коксартрозу до останнього часу ще повністю не вирішена і у відношенні тактики 
фізичної реабілітації. Сучасні заходи консервативного лікування тільки призупиняють на деякий час про-
гресування патологічних деструктивно–дистрофічних змін у кульшовому суглобі і не в змозі кардинально 
вплинути на перебіг захворювання.  

Як відомо, ОА КС, є практично неминучим наслідком будь–яких захворювань і ушкоджень кульшово-
го суглоба. Тому будь–який метод лікування, окрім тотального ендопротезування (ТЕП), не може попере-
дити його розвиток, у кращому разі може тільки уповільнити прогресування ОА.  

Важливим і до кінця не вирішеним питання в ендопротезуванні є проблема реабілітації хворих з ен-
допротезами суглобів. На сьогодні в країні досить мало таких центрів, а також немає точних даних про за-
гальну кількість таких пацієнтів, про результати їх лікування, тощо. У той самий час ці пацієнти потребують 
планової фізичної реабілітації, що повинна проводитись у спеціально організованих, або спеціально обла-
штованих реабілітаційних центрах. Ендопротезування позбавляє больового синдрому, зменшує кульга-
вість або повністю відновлює ходу і дає можливість відновити соціальний статус пацієнта. Операція тота-
льного ендопротезування здатна відновити нормальні рухи в кульшовому суглобі, однак, тільки після інте-
нсивної фізичної реабілітації пацієнт зможе відновити повну силу. Отже, успішне та біомеханічно коректне 
відновлення пацієнтів після ендопротезування кульшового суглоба повинна відбуватися в тісному співробі-
тництві з лікарем, що оперує, та реабілітологом.  

Мета роботи: розробити та вдосконалити методику фізичної терапії для людей з ендопротезованим 
кульшовим суглобом.  

Об‟єкт: пацієнти з порушенням опорно–рухового апарату.  
Предмет: засоби і методи фізичної терапії при ендопротезуванні кульшового суглоба.  
Завдання: 
1. Проаналізувати спеціалізовану літературу, яка стосується  
ендопротезування кульшового суглобу.  
2. Ознайомитись з особливостями існуючих методик та програм  
ендопротезування в кульшовому суглобі (тотальне, часткове).  
3. Вдосконалити програму фізичної терапії для людей похилого віку після ендопротезування куль-

шового суглобу та перевірити ефективність даної програми. 
Методи:  
1. Аналіз фахової науково–медичної літератури.  
2. Соціологічнедослідження (анкетування, оцінка якості життя).  
3. Медико–біологічніметоди (антропометрія, гоніометрія, мануальне м‟язове тестування, візуальний 

огляд).  
4. Метод математичної статистики.  
Структура: 
I етап (вересень – листопад 2019 р) – теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел за 

даною проблемою, написання 1 та 2 розділу.  
II етап (грудень 2019 р. – січень 2020 р) – обстеження пацієнтів, організація і формування груп. Роз-

робка програми фізичної реабілітації для людей похилого віку після ендопротезування кульшового суглобу 
III етап (лютий–жовтень 2020 р.) – реалізація розробленої програми, її апробація та збір і опрацю-

вання кінцевих результатів. 
IV етап (листопад 2020 р.) – аналіз отриманих даних, оформлення магістерської роботи та публіка-

цій. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ХРОНІЧНОМУ БРОНХІТІ У ЧОЛОВІКІВ 

Актуальність. Відповідно до практичних рекомендацій Американського торакального товарис-
тва, хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) визначають як захворювання, що проявля-

ється обструкцією дихальних шляхів (ДШ) унаслідок хронічного обструктивного бронхіту або емфі-
земи. Частка хронічного обструктивного бронхіту в структурі ХОЗЛ становить понад 70%.  

Останніми роками спостерігають неухильне зростання частоти ХОЗЛ, особливо серед чолові-

ків. Буває так: з роками пацієнт забуває про перенесений гострий бронхіт, але бронхіт «не забуває» 
про його легені. Захворювання проявляється постійним або періодичним кашлем з (або без) вид і-

ленням мокротиння, задишкою. Кашель не корелює з тяжкістю порушень функції дихання, а от ная-
вність задишки свідчить про значні порушення вентиляції  легень. Необхідно звертати увагу на по-
вторні респіраторні скарги хворих упродовж 6 міс. 

Хронічний обструктивний бронхіт як найбільш поширене з так званих хронічних неспецифіч-
них захворювань легень (ХНЗЛ) - фундаментальна проблема пульмонології. Динаміка захворювано-
сті і смертності, обумовлена цією патологією, залишається, як і раніше, несприятливою [24,51,70].  

Хронічний бронхіт називають хворобою століття поряд із серцево – судинними і онкологічни-
ми захворюваннями, при цьому захворюваність і смертність при хронічному бронхіті у 8–10 разів 

вище середніх показників. Такий підйом захворюваності пов‟язаний, в першу чергу, з постійно збі-
льшується забрудненням навколишнього повітря, палінням, що росте аллергізаціей населення, час-
тими епідеміями грипу. Такі захворювання, як гострий і хронічний бронхіт стоять у ряду найбільш 

частих причин тимчасової та стійкої непрацездатності населення [42].  
Число хворих на ХОЗЛ складає від 5 до 20% дорослого населення, а як причина смерті ці за-

хворювання поступаються лише серцево-судинній та онкологічній патології [41,51].  

Актуальність проблеми обумовлена також неухильним зростанням витрат на лікування і реа-
білітацію даної категорії хворих, тому що страждає хронічним обструктивним бронхітом в основному 

населення працездатного віку [42,46,51]. 
Проблема профілактики і лікування хронічних бронхітів має не тільки загально медичне, але й 

велике соціальне і економічне значення. Тому ця ситуація, на думку вітчизняних та світових фахі в-

ців з цього питання, зумовлює використання адекватних методів фізичної реабілітації, для швидшо-
го видужання пацієнтів та відновлення їх працездатності, а також стану їх серцево -судинної системи 

та респіраторних функцій, що є значущою частиною їх подальшого життя. В цьому зв ‟язку фізична 
реабілітація є невід‟ємною частиною і займає визначальне місце серед відновно-реабілітаційних 
заходів.  

З огляду на відносно невисоку ефективність лікарської терапії, а також переважання захво-
рювань з легкими формами, лікування при комплексному підході дозволяє досягти стійкої ремісії без 
загрози прогресування захворювання і переходу його в більш важкі форми [38].  

З урахуванням вищевикладених проблем, нами була розроблена спрямована на максимальне 
відновлення функціональних розладів дихальної системи у пацієнтів з ХОБ методика фі зичної реа-

білітації. 
 Мета та завдання роботи. Мета нашої роботи –на уково обґрунтувати, розробити та апробу-

вати програму фізичної реабілітації для хворих на хронічний бронхіт. 

Об‟єкт дослідження. Комплексна методика фізичної реабілітації для чоловіків з хронічним об-
структивним бронхітом. 

Предмет дослідження. Вплив комплексної методики фізичної реабілітації на поліпшення фун-

кціонування дихальної системи на етапі стаціонарного та амбулаторного лікування  
Мета роботи – науково обґрунтувати, розробити та апробувати програму фізичної терапіїдля 

хворих на хронічний бронхіт. 
Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження: 
1. Провести аналіз сучасного стану проблеми, щодо використання засобів фізичній терапіїу 

хворих на хронічний бронхіт;  
2. Розробити програму фізичної терапії для хворих на хронічний бронхіт;  
3. Дослідити деякі показники функціонального стану дихальної системи;  

4. Оцінити ефективність запропонованого комплексу методів та заходів фізичної терапії у чо-
ловіків з хронічним обструктивним бронхітом. 

Методи дослідження: 

 метод аналізу літератури; 

 метод медико-біологічного дослідження; 

 метод педагогічного експерименту; 

 метод фізичної реабілітації; 

 метод математичної статистики. 
Практичне значення роботи. Результати роботи дозволяють науково обґрунтувати практичне 

застосування запропонованого комплексу методів та засобів фізичної реабілітації у чоловіків при 
хронічному обструктивному бронхіті, на стаціонарному та амбулаторному етапах реабілітації та в 

періоді їх реконвалесценції та впровадити даний комплекс у практичне застосування на базі  тера-
певтичного відділення Бериславської центральної районної лікарні, Херсонська область.  
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ МЕТАЛООСТЕОСИНТЕЗУ  
КІСТОЧОК В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ 

Актуальність теми. З розвитком сучасних технологій на різних підприємствах та в нашому повсяк-
денному житі є тенденція поступового зниження травматизму, але незважаючи на це, рівень інвалідності 
від травм залишається високим. Лікування хворих із переломами кісточок через анатомо-фізіологічні особ-
ливості будови гомілковостопного суглоба у більшості випадків потребує хірургічних методів, які забезпе-
чують стабільну фіксацію відламків. Однак складні оперативні втручання з тривалою іммобілізацією приз-
водять до значних ускладнень і негативних наслідків. Незадовільні результати лікування після переломів 
кісточок спостерігаються у 5–37% хворих, серед яких майже половина стають інвалідами. 

Питання патогенезу і лікування травми опоно рухомого апарату та її наслідків, а також реабілітація 
хворого були включенні в програми і обговорювалися на усіх з‟їздах ортопедів та травматологів України. 
Ця проблема давно вийшла за рамки ортопедії та травматології і стала об‟єктом для вивчення хірургами, 
реаніматологами, терапевтами, реабілітологами та іншими спеціалістами. 

Відсутні науково обґрунтовані показання щодо проведення диференційованих реабілітаційних захо-
дів і, як наслідок, до складання типових індивідуальних програм реабілітації хворих після металоостеосин-
тезу кісточок.  

Переломи кісток супроводжуються тривалими функціональними порушеннями опорно-рухового 
апарату. Ці порушення проявляються у зменшенні амплітуди рухів у суміжних суглобах, зниженні сили й 
тонусу м‟язів ураженої кінцівки, втраті здатності здійснювати певні побутові дії, що призводять до обме-
ження працездатності і погіршення якості життя.  

Своєчасне та систематичне застосування засобів і форм фізичної реабілітації у відновному лікуван-
ні переломів кісточок запобігає та зменшує тяжкість змін рухового апарату, допомагає компенсувати їх за 
неможливості повного функціонального відновлення.  

Основною причиною незадовільних результатів лікування переломів кісток та розвитку ускладнень є 
недостатня розробка ефективних методів відновлюваного лікування, включаючи методи фізичної активіза-
ції, спрямовані на відновлення порушених функцій, особливо при переломах, які супроводжуються зміщен-
ням кісткових відламків і вимагають хірургічних методів лікування, серед яких найпоширеніший стабільно-
функціональний остеосинтез. 

Вказані чинники визначили актуальність проблеми й дозволили сформулювати мету та завдання 
нашого дослідження.  

Мета і завдання дослідження. Розробити програму фізичної терапії хворих після металоостеосинте-
зу кісточок для покращення функціонального стану нижньої кінцівки.  

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання: 
1. Узагальнити досвід використання засобів фізичної терапії в комплексному відновленні хворих піс-

ля переломів кісточок. 
2. Визначити особливості стану опорно-рухового апарату хворих після металоостеосинтезу кісточок 

в умовах стаціонару.  
3. Розробити програму фізичної терапії хворих після металоостеосинтезу кісточок та експеримента-

льно перевірити її ефективність. 
Об‟єкт дослідження – фізична терапія хворих після переломів кісточок на стаціонарному етапі. 
Предмет дослідження – засоби і методи фізичної терапії хворих після металоостеосинтезу кісточок 

на стаціонарному етапі. 
Методи дослідження:  

 теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел; 

 педагогічне спостереження; 

 педагогічний експеримент; 

 медико-біологічні: гоніометрія, визначення інтенсивності болю за візуальною аналоговою шка-
лою, антропометрія; 

 методи математичної статистики. 
Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані реабілітаційні заходи і практичні реко-

мендації до них дозволяють раніше розпочинати осьові статико-динамічні фізичні навантаження і швидше 
повертати хворих до побутової і виробничої діяльності. Також складені практичні рекомендації для фахів-
ців з фізичної реабілітації для покращення роботи з даним контингентом хворих 

Шеремета Т. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Гулбані Р. Ш.  

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ГРУДНОГО СКОЛІОЗУ  
I-II СТУПЕНІВ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ ТА МАСАЖЕМ 

Здоровий хребет, якщо дивитися на нього ззаду, повинен бути прямим. Терміном «сколіоз» позна-
чається бічне викривлення хребта, тобто відхилення від вертикального положення хребта. 

Для корекції, тобто випрямлення хребта, зазвичай використовуються спеціальні комплекси лікува-
льної фізкультури специфічного характеру.  

Метою нашій роботи є обґрунтування та експериментальна оцінка ефективності методів фізичної 
реабілітації при сколіозі грудного відділу на основі фізичних вправ і корекціїного масажу. 
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При оцінці функціонального стану хребта враховуються такі показники: 
1) його гнучкість (амплітуди рухів різних відділів хребта); 
2) стабільність (стійкість), що визначається силою і здатністю до розвитку тривалого напруги підтри-

мують його м‟язів і станом зв‟язкового апарату; 
3) рівновага, що характеризується правильним напрямком проекції центра ваги тіла; 
4) вираженість фізіологічних кривизн; 
Тому, були використані наступні методи контролю процесу фізичної реабілітації. 
Порушення постави можна визначити візуально і за допомогою різних вимірювань. 
Оцінка стану хребетного стовпа виконується різними способами, як візуально – заповнюється карта 

огляду пацієнта, так і констатуються цифрові характеристики зміщення хребців від передбачуваної верти-
калі хребта у фронтальній проекції. 

Виразність фізіологічних кривизн хребта встановлюють шляхом проміру з використанням схилу, так 
звана методика Кузнєцова. Оцінки глибини сколіотичної дуги виконується за допомогою схилу, методика 
запозичена нами у В. Кашуби. За даною методикою вимірюється і довжина сколіотичної дуги, але зростан-
ня пацієнтів був дуже різний, і довжина сколіотичної дуги варіювала у великих межах, тому ми обмежилися 
виміром тільки її глибини. Оцінювалася так само асиметрія надпліч і кутів лопаток, методом сантимет-
рів. При зовнішньому огляді перевіряють висоту розміщення плечових ліній, нижніх кутів до лопаток і відс-
тавання їх від грудної клітини, форму просвітів, утворених внутрішніми поверхнями рук і тулуба. 

Додатково до вищеназваних методиками обстежень необхідні вимірювання обсягу легень (спіроме-
трія). Цю методику ми замінили, вимірявши екскурсію грудної клітки, методом сантиметрів. 

Дані заходи, дуже важливі, для визначення тяжкості викривлення і призначення оптимальної терапії. 
Протягом п‟яти місяців, тобто під час встановлене для проведення дослідження, і в міру надходжен-

ня на реабілітацію, були обстежені двадцять чоловік, всі результати тестування фіксувалися в індивідуа-
льних картах. Погодилися брати участь у підготовленому нами програмі, визначили в експериментальну 
групу. Решта склали контрольну групу. 

Робота виконувалася з 10 жовтня 2019 р. по 10 березня 2020. Курс реабілітації складався з двох се-
рій з проміжком відпочинку два тижні. Програма в експериментальній групі була виконана наступним чи-
ном: чотири заняття в тиждень, понеділок-вівторок і четвер-п‟ятниця, середа, субота і воскресіння дні від-
починку. Одна серія занять тривала протягом одного місяця. Потім слідував двотижневий відпочинок, про-
тягом якого випробовувані самостійно виконували корекційні вправи. Друга серія реабілітації виконувалася 
так само протягом місяця. Таким чином, два місяці з перервою у два тижні, всього 32 реабілітаційних за-
няття. 

Юрчук О.  
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.фіз.вих. Віндюк П. А. 

ПЛОСКОСТОПІСТЬ У ДІТЕЙ І МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ НЬОМУ 

За медичною статистикою до двох років у 24% дітей спостерігається плоскостопість, до чотирьох 
років – в 32%, до шести років – в 40%, а до дванадцяти років кожному другому підліткові ставлять цей діаг-
ноз. 

Нерідко плоскостопість є однією з причин порушення постави. При плоскостопості, що супроводжу-
ється ущільненням зведення стоп, різко знижується опорна функція ніг, змінюється положення тазу, стає 
важко ходити. 

Плоска стопа характеризується опусканням її подовжнього і поперечного зведення, а надалі 
з‟являються обтяжливі синдроми: швидка стомлюваність і болі при ходьбі і стоянні. 

Дитяча стопа в порівнянні з дорослою коротка, широка, а в області п‟яти звужена. Пальці розходять-
ся, тоді як у дорослих вони щільно прилягають один до одного. У дітей на підошві сильно розвинена підш-
кірна клітковина, що заповнює зведення стопи, що нерідко призводить до діагностичних помилок. Об‟єм 
руху дитячої стопи більший, ніж дорослою, внаслідок значної еластичності м‟язово-зв‟язкового апарату. 
Тому дитяча стопа менш пристосована до статичного навантаження: стрибкам, зіскокам з високих снаря-
дів. Стопи швидко втомлюються, та легко піддаються деформації. При навантаженні зведення стопи декі-
лька ущільнюються, але після закінчення її та година ж за допомогою активного скорочення м‟язів повер-
таються у вихідне положення. 

Розвиток плоскої стопи у людини відбувається часто унаслідок збільшення маси тіла, а у спортсме-
нів – в результаті систематичного застосування надмірних навантажень. Причиною плоскостопості є і но-
сіння взуття, що не відповідає умовам праці і побуту. В процесі ходьби тіло людини піддається різним 
струсам і поштовхам, які значною мірою амортизуються стопою. 

Причини плоскостопості ділять на чотири групи: 
1) буває плоскостопість природжена, при якій дефект стопи дістається дитині в спадок від мам і пап 

(3% усіх випадків); 
2) ще рідше трапляється плоскостопість, пов‟язана із забиттями, переломами і розтягуваннями стопи; 
3) третя причина плоскостопості – специфічні хвороби: рахіт, поліомієліт, цукровий діабет; 
4) четверта, найважливіша і часто така, що зустрічається причина – недолік або надлишок наванта-

ження на ноги. 
Вправи для зміцнення м‟язів сприяють профілактиці плоскостопості. Запобіганням плоскостопості 

займаються з раннього віку. Кращим засобом фізичного навантаження є ходьба, але лише у тому випадку, 
коли вона правильна. Вправи в ходьбі, що не забезпечують її правильність, можуть привести до розвитку 
плоскостопості або посилення інших наявних деформацій ніг, вправи в правильній ходьбі повинні проводи-
тися в кожному занятті гімнастикою не лише з дітьми раннього віку, але і в подальших дошкільних віках.  
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Велике значення для профілактики плоскостопості правильно підібраного взуття. Вона має бути по 
нозі дитяче взуття має абсолютно плоску підошву, без вигину для зведення стопи, і тим самим деформує 
ступні м‟язи ніг, веде до сплощення стопи. Дітям потрібне взуття на невеликому каблуці заввишки 5–8 мм., 
з пружною устілкою, міцним задником. 

Запобігати плоскостопості можна підбором спеціальних вправ, сприяючих розвитку і зміцненню 
м‟язів гомілки, стопи і пальців. Найбільший ефект надають вправи, якщо їх виконувати босоніж і по кілька 
разів в день: вранці, як тільки встав з ліжка, і після денного сну. 

Юшков П. О. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Шаповалова І. В.  

КОРЕКЦІЯ ВЕЛИКИХ МОТОРНИХ ФУНКЦІЙ ДІТЕЙ  
З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ВПРАВ 

Актуальність теми. В Запорізькій області близько півтори тисячі дітей з ЦП, більшість з них не пере-
суваються і не володіють навичками самообслуговування. Отже фізична реабілітація і пошук спеціальних 
вправ буде спрямована на відновлення побутових можливостей, здатність до пересування, самообслуго-
вування та виконання нескладної роботи, а так само попередження розвитку вторинних патологічних про-
цесів. 

Дитячий церебральний параліч – це порушення рухової функції, яке з‟являється в ранньому віці, на-
віть до народження. Симптоми дитячого церебрального паралічу зазвичай з‟являються в перший рік життя.  

Основні порушення дітей з ЦП називають нездатність до точного виконання цілеспрямованого руху 
при відсутності паралічу. Найважливішу роль в лікуванні цього стану у дітей відіграє фізична реабілітація. 
За статистикою, дітей з ЦП дуже поширена: у досить багатьох дітей спостерігається та чи інша ступінь цьо-
го захворювання, що створює труднощі у навчанні та повсякденному житті. 

Для підбору оптимального лікування необхідно уточнити характер наявних порушень. З цією метою 
застосовується ряд спеціальних тестів, що дозволяють оцінити фізичні здібності дитини. Перед проведен-
ням тестів реабілітолог пропонує батькам заповнити анкету, яка відображатиме відомості про склад сім‟ї, 
наявність братів і сестер, перенесених дитиною захворюваннях, його успішності і поведінці в школі, соціа-
льних навичках, дружніх відносинах, інтересах і страхах.  

Відновлення побудовано на вправах та іграх, що мотивують його повною мірою використовувати 
свої фізичні можливості. Таке тренування становить основу різнобічної роботи з дитиною, при необхідності, 
включає допомогу з боку батьків, педагогів та медпрацівників. Мета лікування – підвищення самооцінки 
маленького пацієнта через виконання нескладних завдань перед переходом до відпрацювання більш 
складних навичок. Цей підхід грунтується на гіпотезі, згідно з якою фізична активність сприяє поліпшенню 
функції існуючих провідних шляхів в головному мозку і утворення нових. 

Об‟єкт дослідження – процес фізичної реабілітації дітей з ЦП віком 4–6 років в умовах Запорізької 
обласної громадської організації «Флоренс». 

Предмет дослідження – спеціальні фізичні вправи, як засіб відновлення великих моторних функцій 
дітей з ЦП, віком 4–6 років.  

Мета дослідження – оцінка ефективності застосування спеціальних вправ для корекції великих мо-
торних функцій дітей з ЦПвіком 4–6 років. 

Досягнення поставленої мети здійснювалось наступними завданнями: 
1) проаналізувати літературні джерела присвячені питанню фізичної реабілітації дітей з ЦП; 
2) оцінити рівень розвитку великих моторних функцій дітей з ЦП віком 4–6 років, з метою складання 

комплексу спеціальних вправ для відновлення розвитку великих моторних функцій; 
3) оцінити ефективність запропонованого комплексу вправ для корекції великих моторних функцій; 
Методи дослідження. Для оцінки ефективності комплексу спеціальних вправ для реабілітації хворих 

на ЦП, використовувалися такі методи дослідження як:  
1) проаналізувати літературні джерела присвячені питанню фізичної реабілітації дітей з ЦП; 
2) метод педагогічного експерименту; 
3) методико-біологічні методи; 
4) метод фізичної реабілітації; 
5) метод математичної статистики. 
Корекція великих моторних функцій дітей з церебральним паралічем за допомогою спеціальних 

вправ полягає в тому, що розроблений комплекс вправ може використовуватися лише при проблемах це-
ребрального паралічу, але він буду видозмінюватись для кожної дитини індивідуально . 

Яценко М. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Гулбані Р. Ш.  

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЯМ 7-9 РОКІВ ПРИ РАННЬОМУ АУТИЗМІ 

Всі діти з аутизмом різні. У кожної дитини-аутиста, свої унікальні здібності, потреби і інтереси. Роз-
лади аутистичного спектру охоплюють найрізноманітніші сильні і слабкі сторони в навчанні. Однак у дітей з 
аутизмом є кілька загальних характеристик, на основі яких можна будувати успішні методи навчання. 

Вчителям і батькам необхідно розуміти ці особливості в навчанні, щоб розробляти ефективні мето-
дики. По суті, у дітей з розладами аутистичного спектру є особливості в трьох основних сферах: 
1. Комунікація. 2. Соціалізація. 3. Стереотипні форми поведінки і інтереси. 
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Хоча діти з розладами аутистичного спектру розрізняються за ступенем в прояву особливостей в 
кожній зі сфер, усі три сфери впливають на їх здатність до навчання і представляють складність для їх 
вчителів та сімей. 

Одна з найскладніших проблем дітей аутистів – це сон. Феномен сну цікавить психологів ще з часів 
З. Фрейда. Однак сон дітей, які страждають аутизмом, до сих пір досліджений не був. Психологи довго не 
могли відповісти на багато питань, що стосуються особливостей сну таких дітей, наприклад, чи дійсно діти-
аутисти сплять менше за своїх здорових однолітків? Чи важко батькам вкласти спати дитини - аутиста? Чи 
відрізняється сон дітей-аутистів чим-небудь від сну інших дітей? Відповіді на ці питання вирішили знайти 
американські психологи A.Schreck і A.Mulick, що займаються вивченням особливостей таких дітей. Вони 
досліджували як здорових дітей і дітей-аутистів від 5 до 12 років, так і їх батьків. Причому в дослідженні 
брало участь близько 170 дітей! 

Підвівши підсумки дослідження, психологи заявили: в цілому, діти-аутисти сплять стільки ж, скільки 
й інші діти. Це стосується як денного сну, так і нічного. Однак, якісно сон дітей, які страждають аутизмом, 
сильно відрізняється від сну здорових однолітків. Такий висновок психологи зробили, проаналізувавши 
опис сну дітей-аутистів їх батьками, часто що повідомляли про те, що їхні діти погано сплять. Причому діти 
різних вікових груп відчували схожі труднощі зі сном. 

Отже, сон дітей-аутистів відрізняється рядом особливостей. Перша і найважливіша особливість по-
лягає в тому, що вночі сон таких дітей часто переривається плачем або навіть криком. Причому дитина, як 
правило, плаче, не прокидаючись, а вранці не пам‟ятає, що було вночі. По-друге, вночі такі діти бояться 
гучних звуків і шумів і часто просять, щоб світло в кімнаті горів, поки вони засинають. По-третє, після про-
будження їх руху, реакції і мова уповільнені, їм нібито потрібно більше часу, щоб прокинутися. Крім цього, 
дітям-аутистам важче заснути в чужому ліжку, і їм дуже важливо, щоб кімната, в якій вони сплять, була 
затишною. 

Психологи встановили, що знання особливостей сну дітей, які страждають аутизмом, допоможе їх 
батькам уникнути багатьох труднощів, пов‟язаних з цією проблемою. 

На світі багато різних цікавих настільних ігор, які можуть сподобатися дітям. Однією з них є шашки. 
Навички гри часто вважаються далеко не самими пріоритетними, і вони регулярно опиняються в самому 
кінці списку важливих навичок, яким потрібно навчати дитину з аутизмом. Проте, ми спробували провести 
простеньке дослідження, гіпотезою якого було – чи може гра в шашки заспокійливо подіяти на емоційний 
стан дитини аутиста і наступний денний сон пройде з найменшими відхиленнями. Результат нас обнадіяв! 
Навіть просте переміщення шашок по дошці, дозволило хлопцям сконцентрувати свою увагу, і наступні дві 
години їхній емоційний стан був урівноваженим і сон спокійним. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

Архипова А. І. 
Криворізький державний педагогічний університет 

наук. кер. – старший викладач Братченко Л. Є.  

ВПЛИВ КОРОНАВІРУСУ НА РОБОТУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Пандемія коронавірусу COVID-19 – це найбільше випробування, з яким зіткнувся світ із часів Другої 
світової війни. З‟явившись в Азії наприкінці минулого року, вірус поширився майже по всьому світу, а ста-
ном на 31 жовтня 2020 року в усьому світі підтверджено вже 46 222 527 випадків захворювання на корона-
вірус і 1 197 910 смертей.  

Туризм є одним із тих секторів всесвітньої економіки, що постраждав найбільше у зв‟язку з обме-
женнями на пересування, а особливо складна ситуація склалася в авіаційній галузі. Разом з тим, потрібно 
відмітити, що постраждала також готельно-ресторанна галузь та транспортні перевізники, що мають 
зв‟язок з функціонуванням туризму. 

Через загрозу поширення коронавірусу майже усі країни закривали свої кордони для туристів або 
встановлювали обсервацію на 14 днів.  

У Всесвітній туристичній організації UNWTO уточнюють, що з січня 2020 року 100% обмеження, 
пов‟язані з COVID-19, введені в Африці, Азії, Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході. У країнах 
Північної та Південної Америки аналогічні кроки зробили 92% країн, в Європі – 93%. [2]. 

За даними UNWTO, значне падіння попиту на міжнародні поїздки за період з січня по червень 2020 
року призвело до скасування 440 мільйонів міжнародних поїздок та втрати близько $460 мільярдів. 

Це приблизно вп‟ятеро більше, ніж збитки, завдані туристичному бізнесу в 2009 році через глобаль-
ну економічну кризу. 

Найбільше збитків зазнала Азія – там потік туристів за 6 місяців скоротився на 72%. У Європі він 
впав на 66%, в Африці і на Близькому Сході – на 57%, в Америці – на 55%. [1]. 

Туристичний бізнес втрачає не тільки туристів, але й робочі місця, оскільки через відсутність клієнтів 
багато турфірм припинили своє існування та перекваліфікувалися на роботу у іншій, більш потрібній у пе-
ріод пандемії галузі (зокрема доставка їжі). Ті, що залишилися, для збереження частини свого доходу від 
не проведених подорожей, пропонують перебронювання турів на інші дати.  

Туризм є третім за величиною експортним сектором світової економіки після палива і хімічних речо-
вин, і в 2019 році на нього припадало 7% світової торгівлі. Для деяких країн туризм становить понад 20% 
ВВП. У туризмі працює кожен десятий житель Землі, й він забезпечує засоби до існування ще сотням міль-
йонів людей. Більш того, за прогнозами, озвученими на брифінгу ООН, доходи від експорту туристичних 
послуг можуть впасти в 2020 році на суму від 910 млрд дол. до 1,2 трлн дол., а це може призвести до ско-
рочення світового ВВП на 1,5-2,8%. При цьому під загрозою опинилися не тільки робочі місця в сфері тури-
зму, але і в суміжних секторах, включаючи продовольчі послуги, які забезпечують зайнятість для 144 міль-
йонів працівників у всьому світі. Особливо вразливі малі підприємства. [3]. 

За оцінками UNWTO, час повернення індустрії до рівня туристичного потоку 2019-го займе від 2 до 4 років. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБСЛУГОВУВАННЯ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Для утримання постійних відвідувачів та залучення нових в умовах жорсткої конкуренції використо-
вуються сучасні методи як в організації обслуговування клієнтів, приготуванні їжі, так і в маркетингу. Саме 
сервіс, оперативний зв‟язок, оптимізація відвідуваності, онлайн замовлення, доставка додому, бізнес-
інструменти лояльності, розвиток у соціальних мережах та адаптація мобільних гаджетів являються сього-
дні основним фактором успішних концепцій. 

Серед найбільш поширених сучасних методів у рестораннму бізнесі слід відзначити такі: 
1) Безкоштовний Wi-Fi у закладі. 
2) Приготування кухарем фірмової страви закладу перед публікою (поряд з робочим місцем кухаря 

на кухні встановлюють камери, а по монітору на столику за його діями спостерігають лише ті відвідувачі, 
кому це цікаво). 

3) Інтерактивне електронне меню, яке позбавляє клієнта від великої кількості паперових сторінок і 
окремих винно-коктейльних карт. Електронне меню є каналом зв‟язку між адміністрацією та відвідувачами і 
дозволяє рестораторам швидко редагувати меню і вносити до нього нові страви. Клієнт може підібрати з 
карти вин закладу вино за ціною, регіоном, роком врожаю та букетом, а потім до нього – страву з меню, 
підрахувати калорійність страв і відразу ж побачити остаточний чек замовлення. В очікуванні замовлення 
він може пограти в ігри, почитати новини, побродити по інтернету. 
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4) Використання QR-кодів. Їх можна розміщувати на будь-яких носіях, починаючи від касових чеків і 
меню та закінчуючи вивісками і столиками. Сканувати QR-код можна мобільним телефоном або відео-
камерою ноутбука і зберегти у закладках свого гаджета. У QR-коді можна закодувати безліч інформа-
ції – історію закладу, авторство унікальних деталей інтер‟єру, меню з детальною інформацією про 
страви. За допомогою QR-кодів ресторан може сповіщати своїх клієнтів про акції, реалізовувати про-
грами лояльності, влаштовувати інтерактивні опитування та голосування, отримувати відгуки про рес-
торан від клієнтів. Можна познайомити відвідувачів ресторану із сайтом закладу, запросити приєдна-
тися до груп у соцмережах і підписатися на інформаційну розсилку.  

5) Інтерактивний стіл – сучасне мультимедійне рішення, яке дозволяє клієнту обрати страву, 
прочитати про неї всю необхідну інформацію, зробити замовлення, яке одразу ж відправляється на 
кухню, включити онлайн-трансляцію приготування страви. Інтерактивні столи також є своєрідними по-
середниками між відвідувачами – можна знайомитися, обмінюватися цікавою інформацією, грати в 
шахи з відвідувачами за сусідніми столиками. 

6) Інтерактивний бар – це інформаційно-розважальна система, вбудована в барну стійку. По су-
ті це інтерактивний екран, який відображає відео ефекти, характер та інтенсивність яких диктуються 
наявністю предметів на стійці та поведінкою людини (склянка, ключі, мобільний телефон – усе, що 
залишить відвідувач на поверхні барної стійки, влаштує світлову виставу). Призначення такої техноло-
гії – розважати клієнта і утримувати його у барі якомога довше . 

Сьогодні в Україні на заваді ефективному впровадженню сучасним технологіям на підприємст-
вах ресторанного господарства, передусім стоять: низькі фінансові можливості підприємств, відсут-
ність матеріальної мотивації, неналежна для реалізації інновацій кваліфікація персоналу та опір інно-
ваціям з боку колективу підприємства. Ресторанний бізнес найбільш активно розвивається у великих 
містах, причому правила розвитку диктує економічна ситуація в місті, традиції та менталітет, воля 
окремих рестораторів та мереж. 

Блищик М. В., Передерій Д. М. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

наук. кер. – старший викладач Непша О. В. 

ЗНАЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО ТУРИЗМУ У РОЗВИТКУ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Туристська діяльність у всіх її формах сприяє всебічному розвитку особистості дитини. Сама 
обстановка педагогічно правильно організованого туристичного походу дозволяє виявляти і розвивати 
особистісні якості. Дитина, навчившись сама основам туризму, згодом допомагає педагогу в навчанні 
молодших, новачків. Ця діяльність при сприятливій обстановці може стати визначальною у виборі 
школяра своєї майбутньої професії. 

Протягом багатьох х десятиліть в закладах освіти туризм є захоплюючим заняттям для учнів, напо-
вненим романтикою, що дозволяє задовольнити потребу в пізнанні навколишнього світу, неформальному 
спілкуванні з однолітками, фізичному і творчому розвитку. Туризм в системі освіти ‒ це самий комплексний 
вид освітньої діяльності і в той же час один з найдієвіших в силу своєї демократичності і гуманності. 

Туристські походи поєднують в собі активний здоровий відпочинок, найбільшу користь здоров‟ю 
приносять такі види туризму, в яких використовуються активні засоби пересування ‒ це піші та лижні 
походи, подорожі. Пішохідний туризм ‒ наймасовіший і найдоступніший вид туризму. 

На самодіяльні пішохідні шкільні маршрути щорічно ходять тисячі дітей. Такі походи сприяють 
поліпшенню діяльності серцево-судинної і дихальної системи, підвищення опірності організму до за-
хворювань, зміцненню мускулатури. Перебування на свіжому повітрі, вплив сонця і дозування фізич-
них навантажень, а також різноманітність вражень під час походу і мандрівки нормалізують діяльність 
центральної нервової системи, відновлюють сили, підвищують працездатність. 

Оскільки шкільний туризм невіддільний від краєзнавчої роботи, тобто під час походів діти ви-
вчають історію, природу і культуру рідного краю ‒ своєї малої батьківщини про нього можна сказати не 
тільки як про унікальний оздоровчий відпочинок, а й як про найважливіший засіб культурно -
патріотичного виховання. 

Основні завдання шкільного туризму: 

 розвивати особистісні якості: самостійність, цілеспрямованість, волю, сміливість, відповіда-
льність, дисциплінованість, емпатію, надійність, дружелюбність, оптимізм; 

 розвивати ціннісне ставлення до здорового способу життя і екологічну культуру; 

 формувати здатність до адаптації, соціальну активність, моральні норми поведінки, творче 
ставлення до своєї діяльності, рефлексивні навички; 

 розвивати пізнавальну активність, дослідницькі навички, вміння вести спостереження; 

 розвивати комунікативні вміння, формувати досвід командної взаємодії; 

 формувати вміння визначати мету, планувати свою діяльність, здійснювати самоконтроль, 
оцінювати отриманий результат; 

 зміцнювати фізичне здоров‟я ‒ розвиток сили, витривалості, координації рухів відповідно до 
їх вікових та фізичних можливостей; 

 формувати знання з історії культури і природи рідного краю; 

 формувати понятійний апарат, вміння і навички в області туризму і краєзнавства, надання 
першої допомоги. 

Отже, саме самодіяльний туризм сприяє загартуванню дитячого організму, його зміцненню, фі-
зичного розвитку, а також пізнанню живої природи, вивченню флори і фауни, розширенню кругозору, 
оволодіння навичками поведінки в природі. 
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КАВОВА КУЛЬТУРА В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КАВ’ЯРНЯХ  

Кавовий туризм – спеціалізований вид туризму, що пов‟язаний з ознайомленням з історією, особли-
востями вирощування, обробки, переробки, способами приготування та культурою споживання кави, дегу-
стацією улюбленого напою [2].  

Кавова культура – все те, що пов‟язане із кавовими напоями: вирощування, приготування та спожи-
вання її у різних дестинаціях. Задля урізноманітнення свого життя, отримання нових емоцій, здобуття дос-
віду та вражень людина здатна на все [1].  

Кава завжди асоціювалась із спокоєм між напруженою частиною дня або пробудженням вранці. Са-
ме такі моменти дали поштовх великій популярності кавового туризму. Кавовий туризм є відносно новою 
стежкою у світовому туризмі і є мало дослідженим в Україні [4].  

Кавова культура характеризує соціальну атмосферу та низку соціальних форм поведінки, 
пов‟язаних з кавою. На даному етапі кавовий туризм передбачає досить широкий спектр видів туристичної 
діяльності: відвідування плантацій, дегустація місцевих сортів кавових зерен, ознайомлення з технологією 
виготовлення різних видів кавових напоїв безпосередньо на виробництві, відвідування дегустаційних залів, 
ознайомлення з історією кавоваріння, відвідування спеціалізованих музеїв, виставок та конференцій, відві-
дування закладів харчування, що пропонують послуги дегустації кави та майстер-класи від бариста, участь 
у кавових фестивалях та тематичних святах, відвідування та участь у спеціалізованих виставках, форумах, 
конференціях, конкурсах, аукціонах тощо.  

Українська кавова культура пройшла шлях від її формування до певної стабільності розвитку. Роз-
виток кавової культури відбувається одночасно з двох сторін: якісно зростає споживач, який знає, що ба-
жає, знає, що може отримати, а також ростуть виробники, обсмажувальники, бариста, постійно вдоскона-
люючи свої вміння. Спостерігається урізноманітнення меню кавових напоїв, а також поява сезонних пропо-
зицій. Безпосередню роль у розвитку кавової культури України відіграють відвідування різних країн та пе-
реймання їхнього досвіду [7]. Ознайомлення з місцем вирощення зерен, фермерами та обробкою кави дає 
змогу вдосконалити власну технологію приготування або культуру споживання кавових напоїв. 

На сьогоднішній день кавова культура та кавовий туризм Укарїни має ряд проблем. Аналізуючи усі 
проблеми, можна сформулювати кілька конкретних проблем на ринку кави в Україні, а саме залежність від 
імпорту, висока конкуренція в кавовому бізнесі, що негативно впливає на розвиток малого бізнесу та на 
економіку країни в цілому,та низки рівень доходів українців, через що більшість не може дозволити собі 
споживання дорогої, більш якісної кави та кавових напої.  

Кавова індустрія нашої країни потребує удосконалення та розвитку, хоча позиції кавового ринку за 
останні роки значно зміцнились. Було встановлено, що потрібно розвивати не тільки економічну складову 
ринку кави, а й її культурну: популяризувати інформаційну, освітню та культурну політику серед українців. 
Узагальнюючи перспективи розвитку ринку кави, можна підсумувати, що загальні перспективи розвитку 
кавового ринку України носять позитивний характер, адже передбачається перехід споживання від розчин-
ної кави до натуральної, є можливе збільшення імпорту кави напряму від виробника, відбувається розвиток 
та функціонування ринку кави в Україні на основі третьої хвилі кавової революції, тобто можливий посту-
повий перехід на четверту хвилю. 

 Також передбачається розширення кавової культури українців та їх освіченість у кавовому мистец-
тві, в перспективі планується будувати кавовий бізнес на онові світових брендів та новітніх технологій. Мо-
жна дійти висновку, що кавовий туризм здатен розвиватися також і завдяки втручанню державної влади у 
розвиток кавової культури [6].  

На сьогоднішній день кавовий туризм є перспективним, тому що люди прагнуть до нових вражень, а 
науково-технічний прогрес не стоїть на місці. З часом кавовий туризм набуватиме вдосконалення, що слу-
гуватиме збільшенню туристичних подорожей за рік незалежно від сезону. Шляхами удосконалення розви-
тку кавового туризму слугуватиме економічне стимулювання розвитку кавового туризму, належна маркети-
нгова діяльність у межах країни та за її кордоном, довгострокове програмування 90 розвитку кавового ту-
ризму, підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення їхньої професійності шляхом проходження тренінгів 
та практичних занять. Можна дійти висновку, що кавовий туризм та кавова культура здатні розвиватися за 
наявності придатних умов для його ведення, відповідного технічного забезпечення, вдосконаленого існую-
чого обладнання та наявності професійних кадрів [8] 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ  
В НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРКАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

Всесвітній досвід розвитку екологічного туризму показує, що національні парки є найбільш ефектив-
ним ресурсом його устойчевості розвитку. Стійкість розвитку екотуризму забезпечується як контролем і 
регулюванням туристичної та масової рекреаційної діяльності, так і підтриманням балансу зонування тери-
торій з різними режимами заповідності. 

Історично склалося кілька різних моделей розвитку екологічного туризму в національних парках на 
основі сформованого різноманітності географічних, економічних, управлінських та екологічних умов в різ-
них країнах світу. Однак, можна виділити дві найбільш поширені моделі, засновані на різних підходах в 
організації та функціонуванні нацпарков. Це так звані «американська» (або «австралійська») і «європейсь-
ка» моделі. 

Висока аттрактивность унікальних і екзотичних природних об‟єктів і явищ, що знаходяться на ООПТ, 
привертають безліч туристів. Наприклад, 48% туристів, що прибувають до Латинської Америки, мають на 
меті подорож в природні резервати. Керівництво багатьох національних парків, заповідників перетворюють 
екологічні екскурсії на справжнє шоу. Прикладом може служити Йеллостоунскій національний парк в США, 
де тривалість екскурсій розрахована по хвилинах і пов‟язана з періодами активності гейзерів.  

Основою екотуризму України є національні природні парки, біосферні заповідники та регіональні 
ландшафтні парки. За їхнім статутом на території цього природно-заповідного фонду може здійснюватися 
рекреаційна діяльність, яка має проводитися у формі екологічного туризму. 

На території України знаходиться 40 національних природних парків загальною площею більше  
10 000 км² (1,8% території), які розташовані в 12 з 24 областей України та в автономній республіці Крим. 

Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» на національні природні 
парки покладається виконання таких основних завдань: 

 збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об‟єктів; 

 створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в 
природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об‟єктів; 

 проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного вико-
ристання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та 
ефективного використання природних ресурсів; 

 проведення екологічної освітньо-виховної роботи (стаття 20). 
Розвиток екологічного туризму в Україні знаходиться на початковому етапі. У багатьох національних 

парках України вжито позитивні кроки по облаштуванню інфраструктури екотуризму. Однак, на відміну від 
більшості країн світу, в Україні не спостерігається суттєве зростання масовості та економічних показників 
екологічного туризму на території національних парків. Більшість національних парків півдня України від-
носяться до другого типа парків з екстенсивних розвитку туризму, до яких застосовні моделі стійкого роз-
витку екотуризму, використовуваних у національних парках європейських країн. Для аналізу прикладу роз-
витку екологічного туризму нами був обраний Національний парк «Білобережжя Святослава». 

Тому вважаємо актуальним тему нашого дослідження: «Особливості сучасного розвитку екологічно-
го туризму в національних парках півдня України». 

Джваршеишвили А. 
Учебный университет Академии наук туризма Грузии 
науч. рук. – академик Какауридзе Н.  

МЕСТО ГРУЗИИ НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА 

В большинстве стран мира основной основой развития туризма является его экономическая рента-
бельность. Без высокопрофессионального подхода развитие туризма может оказать неожиданное и неже-
лательное влияние на всю экономику страны, поэтому отрасль требует значительного внимания со сторо-
ны властей. Что касается развитых стран, то государство вмешалось в совершенствование туристической 
системы и формирование определенных правил, что значительно улучшило уровень туристической инду-
стрии, и сегодня эти страны получают значительные доходы от туризма как одного из секторов экономики. 
Таким образом, для государства важно вмешиваться в сферу туризма, будь то регулирование или законо-
дательная база. 

Грузия занимает 69-е место в мире среди 141 страны по доходам от туризма. По данным Всемир-
ной туристской организации (ЮНВТО), в прошлом году Грузия заработала от туризма 2,7 миллиарда дол-
ларов. 

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по доходам от туризма с 210,7 млрд долларов. 
Испания занимает второе место в мире по доходам от туризма – 68 миллиардов долларов и 81,8 миллио-
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на туристов в год. Франция занимает третье место с 60,7 миллиардами долларов и 86,9 миллионами ту-
ристов. На четвертом месте находится Таиланд, который за год заработал 57,5 млрд долларов дохода от 
туризма. Замыкает пятерку лидеров Великобритания с 51,2 миллиарда долларов. 

За первые восемь месяцев 2019 года Грузия заработала 2,23 миллиарда долларов от туризма. Са-
мый высокий доход был зафиксирован в августе – 441 миллион долларов, что на 47 миллионов долларов 
(12%) больше, чем за тот же период прошлого года. В августе прошлого года Грузия получила 394 милли-
она долларов дохода от туризма. Выручка от туризма за год больше всего выросла в апреле, когда рост 
составил 33,4%. В европейском регионе, который включает данные из 48 стран, Грузия занимает 30-е ме-
сто по доходам. 

По выборочной модели государство участвует в развитии рынка туристических услуг. Он осуществ-
ляется по 2 основным направлениям: первое – государственное регулирование, которое включает норма-
тивно-правовую базу, координацию различных сфер исполнительной власти, международное сотрудниче-
ство, анализ статистических данных и т. Д. Второе – маркетинговая деятельность, которая включает 
управление туристическим представительством за рубежом, координацию участия в рекламных кампани-
ях, работу с международными организациями в сфере туризма. Во всех развитых странах Европы есть 
организации, реализующие программы развития туризма, которые проявляются в налоговых льготах, 
упрощении таможенного и пограничного режима, привлечении инвестиций для развития инфраструктуры, 
рекламе на международном рынке, обучении персонала и т. Д. 

Государственная поддержка в развитых странах направлена на создание желаемого экономическо-
го климата для ведения бизнеса, установление желаемых взаимоотношений между бизнесом и государст-
венной наукой и практикой. Основными методами государственного регулирования являются: специаль-
ные национальные программы, прямое субсидируемое финансирование отрасли, меры, стимулирующие 
въездной туризм, принятие различных законодательных актов, снижающих финансовую нагрузку на тури-
стические организации и др. 

Что касается Грузии, то по способам регулирования туристического сектора наиболее приемлемым 
для Грузии является европейский метод управления, используемый в Греции, Италии, Франции, Швейца-
рии, где развитие туристического сектора находится в ведении многопрофильных министерств. Статисти-
ческая информация и ее обработка, организация рекламы и участие в различных выставках, работа с 
иностранными журналистами, маркетинговая деятельность и многое другое. 

В последнее время роль государства на международном туристическом рынке значительно возрос-
ла. Правительство устанавливает единые стандарты и стандарты безопасности путешествий, способствуя 
развитию устойчивых и депрессивных туристических регионов. Об этом свидетельствует статистика, кото-
рая постепенно увеличивается, например, в январе-июне 2019 года количество туристических визитов в 
Грузию составило 2127142, что на 193368 больше, чем за аналогичный период 2018 года, увеличившись 
на 10 процентов. За 6 месяцев в Грузию было совершено 3 862 444 визита международных путешествен-
ников, что на 8,4 процента больше. Об этом в Национальное управление по туризму Министерства эконо-
мики и устойчивого развития сообщило Министерство внутренних дел. 

По состоянию на июнь 2019 года количество туристических визитов в Грузию составило 471979 че-
ловек, что на 71990 человек больше, чем в 2018 году – рост на 18 процентов. Виза для иностранных тури-
стов в июне. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ ГІРСЬКОЛИЖНИХ  
КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ КОМПЛЕКСУ БУКОВЕЛЬ 

Досвід промислово розвинутих країн світу показує, що міжнародний гірськолижний туризм є най-
більш апробованим та ефективним засобом швидкого залучення надходжень в країну коштів в іноземній 
валюті.  

Безперервне зростання і розвиток туристичної індустрії та пов‟язане з цим загострення конкуренції 
сприяють різноманітності туристських напрямків і продуктів і появи нових туристичних центрів. Серед них 
особливо слід виділити центри гірськолижного туризму. В даний час лідерами в цій сфері на світовому ри-
нку є Франція, Австрія та Швейцарія. 

На території України гірськолижний туризм наймасовіше розвивається у Карпатському регіоні, на 
території якого розташовані Карпатські гори та охоплюють територію 4 областей України: Львівської, Зака-
рпатської, Івано-Франківської і Чернівецький. Безумовним лідером гірськолижного туризму в Україні є ком-
плекс Буковель – єдиний поки великий туристичний центр європейського і навіть світового рівня. 

ГК «Буковель» розташований у селі Поляниця Яремчанського району Івано-Франківської області. 
Курорту належить близько 800 га, з яких біля 220 під забудовою. На території самого комплексу – шість 
великих готелів і ще приблизно 20 міні-готелів, приватних садиб і вілл. Проектували курорт «Буковель» 
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спеціалісти канадської фірми «Екозайн»–однієї із провідних фірм світу, які проектували більшість гірсько-
лижних курортів світу. В Буковелі кліматичні умови сприятливі для гірськолижного спорту – зимою на схи-
лах гір тривалий час лежить сніг, вони добре захищені від вітрів. 

Сьогодні цей сучасний курорт визнаний в Європі, як розвивається найдинамічніше і відповідає всім 
європейським стандартам обслуговування. На 56 лижних трасах, загальною довжиною 55 км задіяні  
14 підйомників і 2 мультиліфти із загальним пасажиропотоком до 34700 осіб на годину. Довжина трас ста-
новить від 300 до 2350 м з перепадом по висоті 40-285 м. Є також траса для могула і гігантського слалому. 
Всі 100% трас оснащені технікою для їх підготовки і сніговими гарматами, так що Буковель не особливо 
залежить від кількості випав природного снігу. 

Буковель має власну лижну школу, на курорті працюють близько 40 досвідчених інструкторів. Оскі-
льки в Буковелі є лижні траси різного рівня складності, то отримати задоволення від зимового відпочинку 
можуть не тільки дорослі, а й діти. Враховуючи також достатній рівень сервісу та транспортного сполучен-
ня, можна стверджувати, що в Буковелі можна відпочивати й сім‟єю. Приклад процесу розробки, будівниц-
тва та подальшої діяльності гірськолижного комплексу Буковель виявив цілий ряд як преймуществ, так і 
проблем створення нових великих туристичних комплексів на території України. Особливістю Буковеля є 
те, що він формально є відкритою інвестиційної майданчиком для розвитку готельного бізнесу на своїй 
території, що дозволяє залучати нові інвстіціі для сталого розвитку комплексу. 

Буковель показав свою потенційно високу економічну успішність і інвестиційну привабливість. Крім 
того, приклад Буковеля показує, що дорогі, але якісні, на рівні кращих світових стандартів, туристичні пос-
луги в Україні, можуть бути потрібними як українцями, так і зарубіжними туристами. 

Перспективи розвитку великих туристичних комплексів типу «Буковель» в Карпатському регіоні 
пов‟язані з двома основними ризиками: насувається екологічною катастрофою Карпат, що робить безглуз-
дим розвиток великого довготривалого туристичного бізнесу і незахищеністю інвестицій і бізнесу в цілому в 
Україні. 

Тому вважаємо актуальним тему нашого дослідження: «Перспективи розвитку великих гірськолиж-
них комплексів в україні на прикладі комплексу Буковель». 

Кілімова О. А. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
наук. кер. – старший викладач Іванова В. М. 

ДОПУСТИМІ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛАНДШАФТИ  
ПРИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Безперервно зростаючий процес залучення все більшої кількості людей в цикли рекреаційних за-
нять обумовлює постійне розширення територій, охоплених в тій чи іншій мірі рекреаційною діяльністю. Ще 
більш швидкими темпами розвивається процес інтенсифікації використання території, що веде до підви-
щення рівня впливу рекреантів на природні комплекси. У зв‟язку з цим виникла проблема оптимізації рек-
реаційних навантажень на природні комплекси з метою запобігання їх деградації і збереження комфортних 
умов рекреаційної діяльності. Сутність цієї проблеми зводиться до обґрунтування екологічного наванта-
ження на природні комплекси (що не перевищує меж їх природних відновлювальних здібностей) шляхом 
встановлення нормативів рекреаційного впливу на них.  

Визначені вище проблеми розглядає рекреаційне ландшафтознавство. Рекреаційне ландшафто-
знавство вивчає ступінь сприятливості ландшафтних умов для організації відпочинку. Зародження рекреа-
ційного ландшафтознавства відбулося в надрах рекреаційної географії в середині 60-х років минулого сто-
ліття. Солідним зведенням науково-методичних основ вивчення рекреаційних геосистем стала монографія 
«Теоретичні основи рекреаційної географії» під редакцією В. С. Преображенського. Серед вітчизняних та 
зарубіжних робіт в області рекреаційної географії та ландшафтознавства особливо в вивченні впливу рек-
реації на природу, оцінки рекреаційних ландшафтів і нормування антропогенних навантажень, відзначимо 
праці Р. Ф. Бурдена і П. Ф. Рандерсона, В. М. Воловика і Г. І. Денисика, М. Д. Гродзинського, С. В. Міхелі, 
А. А. Марша, Дж. Х. Станкі та інших дослідників. 

Рекреаційне навантаження відображає вплив рекреаційної діяльності людини на ландшафт. В якості 
одиниці вимірювання різними авторами приймаються наступні показники: 

а) кількість осіб, які можуть одночасно знаходитися на одиниці площі території; 
б) число туристів, які перебувають за добу на рекреаційних об‟єктах протягом сезону; 
в) кількість відпочиваючих, що проходять по одиниці площі за одиницю часу; 
г) одноразова кількість відпочиваючих по одиниці площі за одиницю часу; 
д) одноразова кількість відпочиваючих на одиниці площі з урахуванням сумарного часу виду відпо-

чинку за обліковий період. 
Норми рекреаційних навантажень встановлюються конкретно для різних типів ландшафтів, окремих 

видів рекреаційної діяльності. Одним з вирішальних факторів нормування є здатність природи до самоо-
чищення, стійкість до різних видів рекреаційних і антропогенних навантажень.  

Існує багато методик розрахунку допустимих навантажень на різні природні комплекси при їх масо-
вому відвідуванні. В останні десятиліття йде загальний поступальний процес зміни пріоритетів в досліджу-
ваній області. Замість традиційної методики визначення допустимих рекреаційних навантажень, в основі 
якої лежить кількісний підхід з його «тут заборонити», а «тут обмежити», поступово приходить методика, 
що базується на встановленні якісних меж допустимих змін ландшафтів з ключовою фразою «як допомог-
ти». Допомогти природі витримати фактичне рекреаційне навантаження, а людині ‒ ставитися до природи 
з турботою і увагою. Підсумковим виразом такої методики служить комплекс управлінських рішень, сприяє 
не тільки збереженню ландшафтного і біологічного різноманіття території, а й подальшого розвитку турис-
тично-екскурсійного природокористування. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Система заохочення персоналу, або, іншими словами, система мотивації складається з декількох 
рівнів, які певною мірою збігаються з ієрархічною пірамідою потреб Маслоу. Перший рівень відображає 

фізіологічні потреби, які є фундаментальними. В разі мотивації з персоналом це не що інше, як рівень за-
робітної плати та інші матеріальні компенсації зусиль співробітника, що виплачуються готельним підпри-
ємством. 

Коли фундаментальні потреби задоволені, вони перестають бути детермінуючим чинником мотива-
ції. Далі йде стадія потреби в безпеці і збереженні, психологічній безпеці, потреба у формуванні особи. 

Наступний етап – соціальні потреби – можливість об‟єднуватися в групи, взаємодіяти з собі подіб-
ними, відчувати причетність і відчуття спільності. У готельній індустрії це можливість брати участь в про-
фесійних виставках, конкурсах, форумах і конгресах, можливість стати членом професійної асоціації, клубу 

або іншого якого-небудь співтовариства, а також мати можливість спілкуватися з членами цього співтова-
риства, створення в готельному підприємстві корпоративних взаємин, побудова внутрішньофірмових сто-
сунків і культури підприємства, участь персоналу у внутрішніх неформальних стосунках. Потреба в пошані, 

визнанні особи, здобутті упевненості в собі, важливості оцінки іншими членами колективу передують 
останньому рівню піраміди людських потреб. 

Переводячи ці поняття в реалії готельно-ресторанного підприємства, доречні паралелі з таким мо-
ральним видом стимулювання, як похвала, грамоти, звання, вдячності. Самий вищий рівень, що знахо-
диться на вершині рівнів людських потреб – це самореалізація і розвиток, подолання самих себе, викори-

стання всіх можливостей розсунути задані рамки, надати значення речам і виявити сенс їх існування. У 
готельно-ресторанному підприємстві це сукупність всіх форм заохочення персоналу повніше реалізувати 
свій потенціал, оформлений в постійний процес натхнення співробітників на плідну працю, на творчу 

діяльність, на розкриття свого власного «я» і усвідомлена спрямованість персоналу на доброзичливе 
відношення до власного підприємства як результат творчих і професійних успіхів. 

Головна мета процесу стимулювання – сформувати необхідну готельно-ресторанному підприємству 
трудову поведінку персоналу і підтримувати її на рівні само відтворювання, а небажані прояви в трудовій 
поведінці персоналу пригнічувати або запобігати їх появі. Форми стимулювання можуть набувати як мате-

ріального, так і нематеріального виразу. 
Найважливішим видом стимулювання є матеріальне, покликане зіграти провідну роль в підвищенні 

трудової активності працівників. Цей вид складається з матеріально-грошового і матеріально-негрошового 
стимулювання, останнє містить частину соціальних стимул-реакцій. 

Іншим важливим є духовне стимулювання, яке містить в собі соціальні, моральні, естетичні, соціа-

льно-політичні і інформаційні стимул-реакції. У психологічному підході моральне стимулювання є найроз-
виненішою підсистемою духовного стимулювання праці, що широко застосовується. 

Моральні стимул-реакції ототожнюються з всією сукупністю етичних мотивів поведінки людини. Про-

те до області морального стимулювання відноситься лише частина етичних категорій, а саме ті, які відоб-
ражають оцінку людини і його поведінку. 

Наївно було б очікувати, що співробітники добиватимуться досягнення цілей організації лише зара-
ди блага самої організації. Люди переслідують свою мету. Коли вони можуть досягти свої особисті цілі, 
виконуючи те, що вимагає від них організація, тоді і вірогідність досягнення цілей організації підвищується. 

Якщо мета досягнута, то вся честь і слава завжди повинні належати тим, хто в самому низу, чиїми руками 
робиться справа. Якщо справа провалена, то провина цілком повинна покладатися на керівництво. 

Матушкин Г. Ю. 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, г. Караганды, Казахстан 

науч. рук. – к.э.н. Пименов А. В. 

ЧУ «Академия «Болашақ», г. Караганды, Казахстан 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ ТУРОВ В КАРАГАНДИНСКОМ РЕГИОНЕ 

В некоторых странах Европы и Азии прослеживается модель постиндустриальной стадии развития, 
которая показывает тенденцию увеличения ВВП только за счет сферы услуг и товаров. Следует отметить, 
что работники данных сфер в западных странах более квалифицированны в сравнении со специалистами 

в области промышленности, что положительным образом повлияло на ежегодное повышение ВВП в дан-
ных регионах [1]. 

По данным Агентства статистики Республики Казахстан было установлено, что самые низкие пока-

затели по количеству оказанных услуг наблюдаются в области туризма, спорта и культуры.  
Актуальность развития туристской отрасли состоит в необходимости эффективного использования 

туристских ресурсов в регионах Казахстана, а также в возможности увеличения доходов экономики за счет 
этой перспективной отрасли. В этой связи следует выделить один из крупнейших индустриально-
промышленных регионов Казахстана – Карагандинскую область, являющейся научным и культурным 

центром Центрального Казахстана. 
Как показывают результаты исследований, за последние пять лет прослеживается неравномерный 

рост туристских потоков по въездному туризму.  
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В целом отечественная туристская отрасль претерпевает существенные изменения, в том числе и 

положительные. Но как показали результаты опроса зарубежных экспертов одним из факторов, тормозя-
щих развитие туристской индустрии, на сегодняшний день является слабый уровень развития туристской 
инфраструктуры, – 38% респондентов остались неудовлетворенными. 

На втором месте - высокая цена туристских услуг и их составляющих: авиабилеты, размещение в 
отелях, экскурсионное обслуживание – 37% опрошенных данный факт не устроил положительным обра-

зом. В антирейтинг экспертов вошли также сложные визовые вопросы и миграционные процедуры – 24% и 
22% опрошенных отметили «ограниченный выбор туристических услуг и новых предложений на рынке». 
27% респондентов указали на низкую квалификацию кадров и недостаточную, по мнению предпринимате-

лей, поддержку со стороны государства [3]. 
Данные вопросы являются ключевыми в развитии туризма и для Карагандинского региона. В этой 

связи, по нашему мнению следует уделить большое внимание познавательно-развлекательным турам для 

иностранных граждан на базе имеющихся туристско-рекреационных объектов региона, то есть организо-
вать туристские поездки, путешествия, походы с целью посещения и ознакомления с памятниками приро-

ды, истории и культуры, бытом и традициями местного населения, народными ремеслами и промыслами, 
достижениями в области науки, культуры, промышленного производства, строительства и т.д. Формирова-
ние развлекательно-познавательных туров позволит увеличить рост туристского потока и создать положи-

тельный туристский имидж региона.  
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Машинець О. В. 
Класичний приватний університет 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ НА ЗАПОРІЖЖІ 

Подієві ресурси належать до динамічних чинників формування туристичних потоків, оскільки включають 
мотиваційні передумови подорожі до місця, де відбувається подія чи явище. Спортивні змагання, культурно-

мистецькі заходи, політичні акції, унікальні природні явища – далеко не повний перелік подій, які спонукають 
людину до мандрівки. Подієві ресурси охоплюють найбільш суттєві прояви сучасного суспільного буття із його 

модою на глобалізацію, екологію, активний і здоровий спосіб життя, переконаннями й уявленнями про стиль і 
стереотип поведінки людини у соціумі, включають його пропаганду та механізми реалізації. 

Даний вид ресурсів не підлягає традиційному кількісному вимізаходирюванню. Можна говорити ли-

ше про міру впливу подієвих ресурсів на створення туристичної інфраструктури, формування туристичних 
потоків, яка у нинішньому світі, насамперед, залежить від реклами події та піаракцій навколо неї. Це вказує 
на те, що «подія», яка використовується у туризмі величезною мірою залежить від суспільних вподобань, 

від моди й уяви про престижність заходу. Також велике значення має постійність і періодичність проведен-
ня заходів. 

Основною концепцією створення фестивального туризму в Україні, зокрема і в Запорізькому регіоні, 
є збереження етнічних та історичних традицій, популяризація внутрішнього туризму, культурне збагачення 
та заохочення громадян, залучення молоді до громадської діяльності. 

У Запоріжжі найбільшого розмаху набули фестивалі 2019 року. Це Khortytsia Freedom, Zaporizhzhia 
Jazzy, ОРКЕСТР-FEST, Книжкова толока та щорічний фестиваль вуличної їжі «Пікнік на Райдузі». 

Фестивальний та подієвий туризм мають усі шанси стати лідерами туристичних подорожей країною 

та її містами. Подібні заходи забезпечують поєднання між представниками різних регіонів та колориту, пі-
знання їх традицій та культури, об‟єднання різних соціальних та вікових верств населення, а також ство-

рення почуття «єднання» зі своїм народом, містом, країною. 
Подієвий туризму Запоріжжі представлений низкою заходів, деякі з них мають потенціал перетвори-

тись на культурні події національного значення. Так, щорічновідзначаються загальноміські свята: День міс-

та, День металурга, Новорічні (різдвяні) свята, Івана Купала, Великдень на Хортиці, Масляна та інші. 
Найбільші фестивалі, організацією яких опікується управління культури і мистецтв Запорізької місь-

кої ради: Міжнародний фестиваль дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці»; Фес-

тиваль вітчизняного кіно «Запорізька синерама»; Всеукраїнський мистецький пленер «Хортиця крізь віки»; 
Всеукраїнський рок-фестиваль «Zа-поріG»; Міжнародний джазовий фестиваль «Запорізький джем»; Відк-

ритий театральний фестиваль «Золота Хортиця»; Фестиваль вогняних мистецтв «Хортиця – острів вогнів»; 
Всеукраїнський фестиваль гончарного мистецтва «Гончари на Хортиці»; Джаз фестиваль «Запорізький 
Джем»; Міжнародний фестиваль козацьких бойових та традиційних мистецтв «Спас»таінші. 

Окремо слід виділити Покровський ярмарок – комплексний виставково-торговельний і культурно-
розважальний захід, який традиційно проводиться на початку жовтня і сьогодні є наймасштабнішим серед 
заходів подієвого туризму у Запоріжжі. 

Таким чином, подієві ресурси на Запоріжжі охоплюють найбільш суттєві прояви сучасного суспільно-
го буття із його модою на глобалізацію, екологію, активний і здоровий спосіб життя, переконаннями й уяв-

леннями про стиль і стереотип поведінки людини у соціумі, включають його пропаганду та механізми реа-
лізації. 
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ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Традиційно Мелітопольський район є одним з центрів культурного та туристичного розвитку Запорі-

зької області. Найбільш привабливими для основного кола відвідувачів є наступні об‟єкти природно-
заповідного фонду та історико-культурної спадщини району. 

Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила». Кам‟яна Могила ‒ це 

степовий феномен природи і пам‟ятник давньої культури, що являє собою нагромадження величезних 
кам‟яних брил. Висота Кам‟яної Могили досягає 12 метрів, площа 3 га, заповідника ‒ 15 га.  

«Цілющі Джерела» в селі Терпіння. Вони представлені невеличким озером, куди з кількох джере-
лець стікає вода, що пробивається з-під землі. На шляху до поверхні вода проходить через кілька шарів 
вапна, і таким чином природно очищується. Це місце є унікальним, бо в літню посуху зберігає вологість 

повітря та прохолоду, воно є мальовничим куточком району. В 100 метрах від Цілющих Джерел, на терито-
рії дитячого садка, знаходиться пам‟ятник природи «Дуб-патріарх», якому понад 400 років. Він був місцем 
відпочинку чумаків (близько проходив «Чумацький шлях»).  

Дендропарк «Еліта». Парк-пам‟ятка садово-паркового мистецтва «Парк Еліта», загальною площею 
5,0 га, розташований у с. Зарічне Терпіннівської сільської ради у долині річки Юшанли.  

Старо-Бердянське лісництво. Лісництву, розташованому на території Мелітопольського району, 
вже понад 160 років. Поряд з ним протікає ріка Молочна. В 2014 році в Старо-Бердянському лісництві був 
відкритий новий туристичний маршрут екостежка «Кінна прогулянка». Також в лісництві працює дитячий 

пізнавально-розважальний туристичний маршрут «Лісова казка». 
Місце прориву німецької оборонної лінії «Вотан» у ІІ Світовій війні. Лінія «Вотан» ‒ це могут-

нє інженерне спорудження, сполучалося з природною перешкодою ‒ високим берегом річки Молочної, що 

в деяких місцях досягала 30-40 м.  
Храм архистратига Михаїла XIX ст. с. Тихонівка. Православний Храм Архістратига Михаїла в с. 

Тихонівка ‒ це одна з найперших церков Мелітопольського району і єдина, в якій зберігся первозданний 
зовнішній вигляд. Об‟єкт історичного та релігійного туризму, унікальна споруда XIX сторіччя. 

Риболовецький ставок в с. Тихонівка. В с. Тихонівка знаходиться ставок, спеціально обладнаний 

для риболовлі маленькими і довгими пірсами, що йдуть углиб ставка. Водиться короп, окунь, товстолоб і 
білий амур. На прокат можна взяти човен і інший рибальський інвентар. 

Центр чеської національної культури с. Новгородківка. В селі працює Центр чеської націона-
льної культури, заснований в 1997 році, та факультатив чеської мови, який відвідують понад 150 дітей різ-
них національностей. Чеське культурно-просвітнє товариство «Чехоград» було створено у травні 1990 ро-

ку, щоб відроджувати і підтримувати чеську культуру. 
Страусова ферма «Страус-ЮГ». Страусова ферма була заснована у 2004 році. На сьогоднішній 

день ферма є найбільшою страусовою фермою на Півдні України, територія ферми становить 1 га. Вже 7 

років на фермі проводяться екскурсії, на яких розповідають про життя страусів та особливості їх поведінки 
як у дикій природі, так і на фермерських господарствах. 

Колодязь «Щастя». У селі Спаському був відкритий Колодязь щастя, і народилася нова традиція. 
Молодята в день свого весілля повинні випити з Криниці щастя води, на парканчик біля колодязя надіти 
замок, що символізує їх сімейний союз, а ключі від замка кинути в глибину колодязя, щоб їх сім‟я була міц-

ною і ніхто не зміг її зруйнувати.  

Нойок О. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Коллегаєв М. Ю. 

ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОГО ВЕЛОТУРИЗМУ  

В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВЕЛОРУХУ В КРАЇНАХ ЄС 

Велосипедний туризм сьогодні є одним з найбільш популярних і доступних активних видів відпочин-
ку і подорожей молоді і людей середнього віку в усьому світі. При цьому велотуризм є частиною значно 

більш різноманітного і різновекторного велоруху, яке включає в себе різні види спорту, екстриму, розваг і 
відпочинку, а також велосипедний міський або сільський транспорт, розвинену велосипедну інфраструкту-

ру і різні види велосообществ. 
Значна кількість європейських країн переживають бум велосипедного руху в своїх містах завдяки 

розумній політиці розвитку велосипедної інфраструктури. У країнах Європейського Союзу приділяється 

велика увага розвитку велоруху як масової формі різних видів діяльності, пов‟язаних з велосипедом. Це і 
велосипедний туризм, і форма міського трафіку, альтернативного автомобілям. Це і розвинена велосипед-
на інфраструктура з велодоріжками, велопарковками, велопрокатом і веломайстерня і спеціалізованими 

магазинами. Це і підтримка різних громадських рухів, організацій і федерацій. Сюди ж входять і різні види 
стимулювання велосипедистів. 

Досвід комплексного підходу до розвитку велоруху в ЄС є унікальним. Тому є актуальним вивчення і 
аналіз розвитку велоруху в ЄС, а так само досліджень і програм розвитку велоруху в ЄС. 

Позитивний досвід реалізації велосипедні стратегії ЄС наочно демонструє високий потенціал розви-

тку велоруху в Україні. Актуальність розвитку велосипедного транспорту підтверджується й тим, що вело-



433 

сипед є видом транспорту, що дешевий у використанні та обслуговуванні, корисний для здоров‟я людини 

та сталого розвитку міста, а розбудова велосипедної інфраструктури є дешевою та швидкою в реалізації 
порівняно з іншими видами транспорту.  

Проте більшість українських міст не мають жодного метра велосипедних шляхів. Така ситуація 

спричинена тим, що співробітники транспортних і містобудівних департаментів більшості міст не надають 
достатнього рівня підтримки велосипедному транспорту, порівняно з автомобільним. Дуже часто небажан-

ня розвивати велосипедний рух аргументується відсутністю грошей у бюджеті, недостатнім попитом або 
наявністю більш пріоритетних проблем міста. І хоча понад 30 українських міст уже розробили та прийняли 
міську цільову програму або концепцію розвитку велосипедного транспорту, більшість із них не має чіткого 

плану фінансування інфраструктури або відстає у його виконанні.  
Початковим кроком для створення механізму фінансування велосипедної інфраструктури пропону-

ється, за прикладом Данії, виділяти кошти на велосипедну інфраструктуру та популяризацію велотранспо-

рту методом грантів на умовах співфінансування, за кошт частини дорожнього фонду, що буде спрямову-
ватись на безпеку дорожнього руху (розпорядник коштів – Міністерство інфраструктури України). Таке пра-

вило може бути частиною методик і процедур розподілу надходжень до Державного дорожнього фонду, які 
має розробити Міністерство інфраструктури України. 

Прикладом конкретних рекомендацій щодо розвитку велоруху може послужити місто Запоріжжя. За 

замовленням Департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради в 2018-2019 роках 
була розроблена Концепція розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя (автори Ксенія Семенова, Юрій 
Лозовенко). 

Тому вважаємо актуальним тему нашого дослідження: «Перспективи українського велотуризму в 
контексті досвіду реалізації стратегії розвитку велоруху в країнах ЄС». 

Охотін М. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Коллегаєв М. Ю. 

КОМЕРЦІЙНІ СХОДЖЕННЯ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПРИГОДНИЦЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Пригодницький туризм (Adventure Travel) це один з найбільш популярних, масових і економічно ус-

пішних напрямків розвитку активних видів комерційного туризму в світі. На жаль, на пострадянському прос-
торі він, як частина індустрії туризму, ще знаходиться на стадії початкового розвитку, з відставанням приб-
лизно на 10-15 років від провідних країн Заходу. Активні види туризму є самим швидко зростаючий сегмен-

том світової індустрії туризму. Щорічне зростання сегмента пригодницького та екстремального туризму в 
світі, незважаючи на наслідки світової кризи становить 17%.  

За останні 15–20 років сфера активних видів туризму закордоном зазнала значних змін. Разом з та-
кими традиційними видами діяльності, як треккінг, рафтинг, маунтбайкінг, сходження на нескладні верши-
ни, лижні маршрути в горах в активних видах туризму, стали популярними ще недавно маловідомі екстре-

мальні види спорту. 
Сучасні світові тенденції розвитку екстремальних видів спорту привели не тільки до їх масової за-

требуваності в молоді, але й до інтеграції цих видів в екстремальний і пригодницький туризм. 

За кордоном під екстремальним туризмом однозначно розуміється зайняття виключно гірськими ви-
дами спорту: технічно складні види альпінізму, альпінізм вищих досягнень і весь висотний альпінізм, усі 

види скелелазіння і льодолазіння в горах, усі види гірських лиж на непідготовлених трасах, усі види сплавів 
у верхів‟ях гірських річок, гірський туризм високих категорій, лижний туризм в горах і екстремальні види 
спорту в горах [34]. 

Пригодницький туризм об‟єднує усі подорожі, що пов‟язані з активними способами пересування і ві-
дпочинку на природі (outdoor), має на меті отримання нових відчуттів, вражень, поліпшення туристом фізи-
чної форми і досягнення спортивних результатів. Сюди відносяться такі види туризму, як альпінізм серед-

нього рівня технічної складності, скелелазіння, льодолазіння, спелеотуризм, гірський і пішохідний туризм, 
водний, лижний і гірськолижний туризм, каньонинг, кінний туризм, маунтбайк, дайвінг, парапланеризм і т. д.  

Під альпінізмом середнього рівня технічної складності ми розуміємо комерційні сходження під керів-
ництвом гідів на нескладні вершини, в тому числі і за маршрутами, обладнаним перильних страховкою. На 
Заході такі сходження вважаються звичайним альпінізмом. На пострадянському просторі, де альпінізм мав 

явно виражену спортивну спрямованість, такі сходження не входить розряд спортивних. 
Висотні комерційні сходження (вище 7500 метрів), які здійснюються за допомогою додаткового кис-

ню, висотних носильників і більшого числа гірських гідів, ми будемо відносити до сфери екстремального 

туризму. Не дивлячись на, як правило, технічну простору даних висотних маршрутів при використанні кис-
ню, вони є надзвичайно небезпечними і вимагають значної фізичної підготовки для клієнтів. 

Комерційні сходження і екстремальні подорожі в важкодоступних районах продовжують стрімко на-
бирати популярність. І не дивлячись на швидко зростаючий сегмент індустрії пригодницького та екстрема-
льного туризму попит на подібні подорожі залишається лише частково задоволеним. 

Найбільш часто відвідуваними вершинами, з щорічним кількістю понад 30 тисяч підкорювачів, є три 
вершини, розташовані в різних частинах Світу. Це: Кала-Патхар (Непал, Азія), Кіліманджаро (Танзанія, 
Африка) та Монблан (Франція/Італія). Наиболее дорогим является восхождение на Эверест ($35-70 тис.). 

В першу десятку найбільш масових комерційних вершин також входять: Рейнір (США), Котопахи (Еквадор), 
Аконкагуа (Аргентина), Ельбрус (Росія), Вулкан Орисаба (Мексика) і Маттерхорн (Італія/Швейцарія). 

Тому вважаємо актуальним тему нашого дослідження: «Комерційні сходження як напрямок розвитку 
пригодницького туризму в Україні». 
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Поліняко О. І. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Трофімук К. В.  

ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ ГОТЕЛЮ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» 

У теперішній час, за даними Держадміністрації туризму України, в індустрії гостинності працюють 
1600 готелів різної зірковості (у Києві – 133 одиниць у 2019 р.). Однак, слід зазначити, що кількість готелів, 
які функціонували на території України, порівняно з 2017 р., зменшилася на 9 одиниць або на 1,0% . 

Готельна індустрія сьогодні являє собою галузь зі зростаючим рівнем конкуренції на ринку готель-
них послуг. Незважаючи на важке становлення ринкових відносин, в Україні за останні роки відкрилося 
чимало готелів. Створюються нові підприємства, але через якийсь час частина з них не витримує конкуре-
нції і виходить з бізнесу. 

Основними тенденціями в розвитку готельного бізнесу є : 
1) посилення спеціалізації готельного бізнесу, що дозволяє більш чітко орієнтуватися на визначені 

сегменти споживачів; 
2) персоніфікація обслуговування і повна концентрація на запитах і потребах клієнтів; 
3) широке впровадження нових засобів комунікацій та інформаційних технологій, що дозволяє про-

водити глибоку і системну економічну діагностику; 
4) впровадження нових технологій в ділову стратегію готельних підприємств, зокрема широке вико-

ристання мережі Інтернет з метою просування готельних продуктів і послуг. 
Саме у Запоріжжі історичний готель, пам‟ятник архітектури XX століття – готель «Театральний» – 

вже більше ста років є традиційним вибором як мандрівників і гостей міста з усього світу, так і багатьох 
відомих артистів та громадських діячів. Заснований у 1912 році, готель не втратив своєї зовнішньої автен-
тичності, завдяки повній реконструкції у 2011 році, «Театральний» став одним з кращих тризіркових бізнес-
готелів (за версією International Hospitality Awards). 

Проаналізовано роботу в готелі «Театральний» м.Запоріжжя в системі сервісного обслуговування 
туристів. Фірмовий стиль готелю «Театральний» існує для того, щоб виразити свою індивідуальність, підк-
реслити єдність елементів, складових його образу, виділитися серед конкурентів, стати ідентифікованим і 
добре запам‟ятовуватись. 

Основними перевагами є те, що застосування новітніх технологій в роботі готелю «Театральний», 
підвищує його конкурентоздатність, якість надаваних послуг, що позитивно впливає на імідж підприємства, 
збільшуючи потік постійних клієнтів, що відповідно гарантує отримання прибутку підприємством. 

В цілому «Театральний» отримав нагороди: Travelers‟ Choice 2019 (TripAdvisor), Выбор года 2019 
(Hotels24.ua (http://hotels24.ua/)), International Hospitality Awards 2019 Best business hotel finalist, International 
Hospitality Awards 2018 Best business hotel finalist, International Hospitality Awards 2017 Best business hotel 
finalist, International Hospitality Awards 2016 Best business hotel finalist, International Hospitality Awards 2015 
Best business hotel finalist, Сертифікат якості TripAdvisor, Сертифікат якості Booking.com 
(http://booking.com/), в 2015 року готель отримав відмітку «Ревізор рекомендує». 

Таким чином, на прикладі роботи готелю «Театральний» потрібно будувати та модернізувати готелі 
України та будувати нові більш сучасні, бо новітнім технологіям в якості обслугововування немає меж. 

Ретинський О. Я. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Трофімук К. В.  

ІННОВАЦІЙНІ ПОСЛУГИ В ГОТЕЛЯХ ІТАЛІЇ 

На сьогодні, Італія володіє потужною системою прийому туристів, що налічує понад 69 тис. закладів 
розміщення, здатних одночасно прийняти 3.6 млн. гостей, або 8% річного потоку туристів . В структурі ме-
режі індустрії гостинності майже 50% підприємств і офіційно класифікованих місць складають готельні та 
відповідно 50% додаткові заклади розміщення. 

У Мілані побудували готель, що називають інновацією в готельній сфері бізнес-класу. Бригада 
інженерів і художників Piuarch закінчила роботу над планом міланського готелю М 89, що називають 
власного сімейства. Готель, знаходиться на вулиці Меченате, на якій розташовуватиметься на проти 
столітнього цегельної старобудованої будови фабрики Caproni, де раніше виготовляли літаки, а нині 
роблять одяг Gucci. 

Дизайн М89 став закономірним продовженням навколишнього рельєфу – технократичного бізнес-
середовища на околиці Мілана, в якій переплітається з передовими технологіями. В готелі Milton спроекту-
вали «розумний раціон» сніданків «Intelligent Breakfast». Згідно словам творців, в це раціон потрапили 
страви, що покращують і активізують роботу мозку. 

Цікавою фішкою готелю Vannucci в Ріміні вважається неповторний номер, в якому все, окрім ліжка, 
ванни і крісел, з‟єднано вручною вивязаною роботою. Для такого щоб створити «комфортний мистецький 
витвір», їм знадобилося близько 5 кг вовни і, можливо, велика кількість спиць і гачків і величезна кількість 
робітників. Тим, хто прагне протягнути кілька днів у в‟язаному номері належить поспішити - крихкість мате-
ріалу, який був використаний, працюватиме лише 3 роки. 

Palace Hotel di Milano Marittima запустив новий неповторний сервіс для власних постояльців. Всім 
своїм гостям готель дарує пару черевиків, навмисне вироблену по нозі клієнта. Спочатку з клієнта зніма-
ють мірки, а потім виробляють пару взуття з натуральної шкіри, пофарбованої барвником рослинного по-
ходження. 

http://hotels24.ua/))
http://booking.com/
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Для подорожуючих з дітками цікава пропозиція була спроектована працівниками готелю Park Hyatt в 
Італії. Нині батькам не потрібно хвилюватися про те, що вони забудують улюблену іграшку малюка, чи ди-
тині буде не комфортно в готелі. 

Пакет послуг VIB – Very Important Baby передбачає розташування в номери з дитячим ліжком і ін-
шими додатковими зручностями, які створять в в готелі дуже зручну і приємну атмосферу для дітей . У 
номері малюка буде очікувати сюрприз – великий відбір іграшок, а в ресторанах готелів молодим гостям 
запропонують апетитний і потрібний дитячий раціон гостей. 

Служба VIB доступна для діток у віці до 3-х років. Вона вступає в ціну проживання, проте клієнтам 
готелів слід звернути увагу на те, що замовляти послугу необхідно завчасно, так як вона є в досить вели-
кому попиті серед гостей. 

Після проведеного опитування, серед тих італійських мандрівників, хто вже прийняв рішення, куди 
рушити на відпочинок (34,5%), переважна більшість поїде в ті місця, які вони вже відвідували. Приблизно 
75% мандрівників, які зорієнтувалися з приміщенням відпочинку, мають намір рушити не тільки в ті ж дер-
жави або містечка, однак і в ті ж самі готелі [7]. 

Таким чином, внесок, який принесли італійці в європейську і велику культуру готельної сфери, пере-
оцінити неможливо. Вже чимало століть зроблені ними шедеври архітектури, живопису, музики і літератури 
захоплюють людство і тим сам заманюють велику кількість туристів, що сприяє до створення та розвитку 
готельної сфери, як у класичному контексті так і придумуючи ноу-хао, що відкриває мандрівникам, неабиякі 
сторони морального задоволення. 

Родзінська Ю. С. 
Криворізький державний педагогічний університет 
наук. кер. – викладач Куліш О. О. 

СУЧАСНИЙ СТАН ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

Фізична культура – єдність практичної і психічної діяльності, в процесі якої людина вступає в зв‟язки 
і стосунки з суспільним і природним середовищем.  

Фізичне виховання здійснюється в дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійних на-
вчально-виховних та вищих навчальних закладах відповідно на затверджених навчальних програм. Також 
воно є обов‟язковою частиною навчання та виховання особового складу Збройних Сил України, органів 
внутрішніх справ та представлене у формі спеціальної фізичної підготовки. 

Спорт – це ефективний засіб фізичного виховання. Його цінність визначається стимулюючим впли-
вом на поширення фізичної культури серед різних груп населення. Сучасний спорт займає важливе місце 
як у фізичній, так і духовній культурі суспільства. Зараз в рамках виділяються два основні напрямки спор-
тивного руху: базовий (масовий) спорт і спорт вищих досягнень.  

Базовий спорт характеризується невисокими спортивними результатами і значною масовістю. Тут 
підготовка спортсменів відбувається у вільний від основної діяльності час.  

Спорт вищих досягнень пов‟язаний з досягненнями найбільш високих результатів. Підготовка про-
водиться під керівництвом тренерів вищої кваліфікації. 

Наразі в Україні набуває популярності міжнародний рух «Спорт для всіх», який розглядає фізичні 
заняття як обов‟язок кожного громадянина, незалежно від етнічних, вікових, статевий відмінностей, соціа-
льного статусу та можливостей. Цей рух має безліч прихильників у різних країнах світу. Адже він спрямо-
ваний на зміцнення здоров‟я і розвиток фізичної підготовленості населення за допомогою спортивних та 
рекреаційних видів оздоровчої рухової активності. 

Щоб ще більше поширити «Спорт для всіх» необхідно активізувати фізично-оздоровчу діяльність рі-
зних груп населення. В цьому мають взяти неабияку участь спортивні школи, спортивні та оздоровчі клуби, 
фітнес-центри. Також в Україні здійснюються заходи, що спрямовані на формування та вдосконалення 
сфери фізичної культури і спорту, зокрема це комплексна програма «Фізичне виховання - здоров‟я нації». 

Сучасний рівень розвитку фізичної культури знаходиться на низькому рівні. Недооцінюються мож-
ливості у формуванні здорового способу громадян, профілактиці шкідливих звичок. Серед найважливіших 
проблем є низький рівень замученості дітей до початкових занять спортом, відбору фізично обдарованих 
дітей та удосконалення їхньої майстерності. 

Отже, на сьогодні сучасний стан фізичної культури і спорту різних груп населення потребує якісних 
змін, використання сучасних підходів щодо залучення до різних спортивних організацій. У масовий спорт 
треба залучати як можна більше людей різного віку та роду заняття.  

Снітівкер І. В. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Коллегаєв М. Ю. 

БАЙДАРКОВІ ТУРИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ  
ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Внутрішній туризм є основою розвитку національної індустрії туризму. В умовах слабкої розвиненос-
ті туристичної інфраструктури в Україні і низької якості транспортних комунікацій розвиток активних видів 
туризму стає реальною можливістю не тільки для інтенсивного розвитку внутрішнього туризму, а й для 
створення конкурентоспроможного напрямку в‟їзного міжнародного туризму. 

Активний водний туризм - це вид подорожей по таким водойм як річки, озера, водосховища або 
прибережні морські зони, що здійснюється на туристських гребних судах за допомогою м‟язових зусиль. 

Водні подорожі можуть носити самоорганізованих (самодіяльний) або комерційний характер. Як 
правило, самодіяльні подорожі називаються водними походами, а комерційні – водними турами. 
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Залежно від цілей, характеру і складності річок, у водних подорожах використовуються різні турист-
ські гребні судна. Судна бувають наступних класів: каяки, байдарки, катамарани, рафти. 

При виборі типів суден для комерційного сплаву головними критеріями є безпека клієнтів. Якщо річ-
ка не має потенційно небезпечних для непідготовлених людей перешкод (ріки 1 к.с.), то можна використо-
вувати будь-який тип судна. 

Однак, необхідно враховувати, що зазвичай це річки з повільною течією, тому в літній період на та-
ких річках використовуються байдарки. Висока власна швидкість і простота управління дозволить клієнтам 
пройти запланований маршрут без надмірних зусиль, а швидкість пересування забезпечить різноманітність 
вражень. 

При плануванні турів навесні, необхідно враховувати, що в період весняної повені швидкість і пов-
новодість річки підвищується і для непідготовлених клієнтів такий сплав може містити небезпеку. В цьому 
випадку, в період повені можна використовувати катамарани. Для клієнтів, які мають досвід управління 
байдаркою можна використовувати надувні байдарки. 

В України знаходиться велика кількість річок, придатних для організації байдаркових турів. На території 
України налічується 116 річок довжиною понад 100 км. При цьому близько 90% річок України є простими рівнин-
ними річками не вище 1 категорії складності за класифікацією водного туризму. Таким чином, природні ресурси 
розвитку водного туризму в своєму масовому сегменті найбільш відповідають наступним формам активних вод-
них подорожей: багатоденних байдарковим турам і байдарковим турам вихідного дня. 

Закриття кордонів під час пандемії короновіруса показала, що малі річки України є важливим ресур-
сом активних видів внутрішнього туризму. З урахуванням руйнівних для комунікацій паводків весни-літа 
2020 року в Карпатах, для великої кількості активних туристів виявилися недоступні традиційні райони по-
дорожей літньо-осіннього періоду, а закордон закрита майже вся. Таким чином, територія для активних 
подорожей різко звузилася. 

В результаті став ще більш затребуваний ресурс байдаркових турів і самодіяльних походів. Даний 
ресур і раніше був дуже популярний, але в основному в сегменті байдаркових турів вихідного дня (1-2-
денних), причому найбільш затребувані були одноденні тури і прокат байдарок в місцевій акваторії. Ще 
більш привабливий він став через аномальну літню спеки, тому, що більшість малих річок, придатних для 
байдарочного сплаву течуть в покритих лісом берегах в умовах комфортного мікроклімату. 

Тому вважаємо актуальним тему нашого дослідження: «Байдаркові тури як перспективний напрямок 
розвитку внутрішнього туризму в Україні». 

Трофімук К. В. 
Класичний приватний університет 
к.пед.н., доцент 

СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

Робота в готельно-ресторанних комплексах полягає в тому, що її працівникам доводиться постійно зіш-
товхуватися з новими та незнайомими людьми, з величезною різноманітністю характерів гостей, тому співробіт-
ник готельно-ресторанного комплексу повинен уміти: відволікти себе від дрібних неприємностей, зберігати доб-
розичливість і привітність у спілкуванні з людьми. Він має володіти достатньою силою волі, щоб не виявляти 
негативних емоції стосовно гостя або відвідувача, навіть у тому випадку, якщо вони поводяться неправильно. 
Позитивні якості працівників повинні виявлятися в зовнішньому вигляді, в умінні вести бесіду, ясно й коректно 
відповідати на запитання, умінні запобігати побутовому безладдю, конфліктним ситуаціям, вони також виявля-
ються в поважному ставленні до звичаїв, традицій і національних особливостей інших народів.  

Перераховані елементи потребують постійної комунікативної взаємодії у сфері «людина – людина». 
Відповідно постають високі вимоги не тільки до професійних якостей фахівців цієї галузі, а й до професій-
ного спілкування як до вагомої передумови їх професійної компетентності. 

В індустрії гостинності більшість працівників перебувають у безпосередніх контактах із клієнтами. 
Тому людський фактор, а саме: кваліфікація, досвід, інтелект, моральна відповідальність, толерантність, 
ввічливість, сумлінне ставлення до своєї роботи – відіграє важливе значення.  

Отже, головним завданням навчальних закладів є професійна підготовка конкурентоспроможних 
спеціалістів, відповідно до вимог готельно-ресторанної галузі. 

Тобто, одним з головних напрямів діяльності працівників з готельно-ресторанної справи є обслуго-
вування гостей-клієнтів, основу якого становить професійне спілкування. Фахівець цієї галузі повинен уміти 
вислухати, дати пораду, пояснити та навести аргументи, запитати й відповісти, переконати, створити пози-
тивну атмосферу при спілкуванні, вирішувати конфліктні ситуації тощо. 

В останній час у наукових публікаціях (С. І. Байлік, М. Г. Бойко, Ф. Котлер, О. О. Любіцева, 
Х. Й. Роглєв, Г. С. Цехмістрова, М. В. Турковський, І. В. Чернікова, А. Д. Чудновський та ін.) велика увага 
приділяється особистісному аспекту фахівців готельно-ресторанної справи, адже, якість послуг та обслуго-
вування є складовими якості тур продукту, до якого входять послуги розміщення та харчування, і великою 
мірою визначаються якістю підготовки кадрів, їх здатністю не тільки вирішувати різноманітні виробничі пи-
тання, а й умінням спілкуватися зі споживачами.  

Науковці доводять, що техніка спілкування з клієнтами потребує багато навичок, таких як ефективне 
вербальне й невербальне спілкування і здатність ставити питання та уважно вислуховувати клієнтів. Підт-
вердженням цих навичок є знання різних типів особистості та різноманітних культурних особливостей, а 
також досконалі знання про послуги, які надає підприємство. 

Відтак, особливістю діяльності працівників готельно-ресторанної справи є постійне спілкування з го-
стями, клієнтами та туристами, в результаті якого і гість і готельно-ресторанний комплекс були б задово-
лені. А таке можливо за умови виявлення працівником великого вміння надання послуг, здатності йти на 
компроміс та використовувати знання з професійного етикету та культури спілкування.  



437 

Щаслива А. С. 
Класичний приватний університет 

наук. кер. – к.пед.н., доцент Трофімук К. В.  

СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ БУТІК-ГОТЕЛІВ ЛЬВОВА 

Одним із привабливих міст України для розвитку готельного господарства є Львів. Львів – це куль-
турна столиця України, з багатою історичною спадщиною, яка наповнена звичаями і традиціями. 

На сьогодні готельний ринок міста становить близько 2800 номерів, а це більше ніж 6000 місць. Ін-
вестори зацікавлені реконструювати існуючі та будувати нові готелі реально оцінюючи можливості ринку. 

Бутік-готелі Львова являють собою реконструйовані або пристосовані під готель історичні споруди 

та пам‟ятки архітектури різного призначення (колишні громадські споруди, особняки, виробничі споруди, 
друкарні тощо). Дані готелі можуть бути тематичними: бутік готелі для поціновувачів мистецтва, класичної 

та сучасної музики, представників дипломатичних кіл, акторів тощо. Також вони можуть мати певний хара-
ктерний образ та стилістичне рішення (класичний, ренесансний, середньовічний образи; тощо). Ще однією 
особливістю даних готелів є індивідуальний підхід до кожного відвідувача, а також загальний високий рі-

вень сервісу та обслуговування. 
На сьогодні найпопулярніші бутік-готелі у Львові це – «Vintage», «Sherlock Holmes», «Family 

Residence» «Андріївський», «Kavalier Boutique Hotel» та інші. 

З огляду на ситуацію, що сформувалися під впливом соціально-економічного довкілля і економічної 
політики, в бутік-готелях Львова при розробці комплексної стратегії розвитку підприємства готельного гос-

подарства, початковим етапом є визначення господарської бізнес одиниць, до яких відносять надання за-
гальних готельних послуг, надання додаткових готельних послуг, надання послуг особам, які не прожива-
ють у готелі. Враховуючи спрямованість кожної бізнес одиниці, здійснюється розробка функціональних 

стратегій.  
Надання загальних готельних послуг зорієнтовано на стратегію стрімкого та обмеженого зростання; 

надання додаткових готельних послуг – на стратегію обмеженого зростання та стратегію стабілізації; на-

дання послуг особам, які не проживають в готелі, – на стратегію обмеженого зростання. Кожна із запропо-
нованих функціональних стратегій з урахуванням особливостей певної бізнес-одиниці має свої форми ре-

алізації 
Концептуальні засади розробки стратегій розвитку включають як матеріально-технічну і технологічну 

складову, так і маркетингову з підвищенням іміджу підприємства. Для оперативного управління при необ-

хідності швидких змін стратегія має блочну систему, що дозволить за необхідності змінювати напрямки 
вкладення коштів для більш ефективного функціонування кожної бізнес-одиниці.  

Матеріально-технічна складова готелів Львова починатися з наймеш витратних етапів: енергозбе-
реження, політика екологізації, безпека гостей, відповідний санітарний стан, толерантна політика для ком-
фортного перебування. 

Готельні підприємства Львова приймають багато туристичних груп, їх вільний час завжди зайнятий, зок-
рема, пропонуються послугу з ознайомленням із художньою творчістю, флористикою, основами ділового етике-
ту, основами маркетингу у вигляді ігор, із наданням основ різних видів творчості. Окремі послуги, за наявності 

функціонування різноманітних центрів, таких, як spa-салони, студії, більярдні, кімнати для ігор дітей.  
Таким чином, при розробці стратегій необхідно зважати на багатовекторність індустрії гостинності та 

особливості управління туристичними продуктами. Для формування позитивного іміджу необхідним є ши-
роке залучення інформаційних технологій та засобів масової інформації. 

Ярошенко Я. С. 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

наук. кер. – старший викладач Іванова В. М. 

ОБ’ЄКТИ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В МЕЛІТОПОЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Зелений туризм ‒ це форма відпочинку у сільській місцевості в приватній садибі сільського господа-
ря з широкими можливостями використання природного, матеріального і культурного потенціалу регіону. 

Організатором виступає сільська родина, яка надає власне житло та забезпечує продуктами харчування і 
знайомить гостей з особливостями сільської місцевості.  

Перелік послуг, що надаються господарями зелених садиб: розміщення; харчування з використан-

ням блюд національної кухні; надання інформації щодо екскурсій; організація дозвілля: риболовля, охота; 
участь у сільськогосподарських роботах; відпочинок на природі з участю фольклорних колективів, бардів; 

участь в народних святах; прокат спортивного та рибацького інвентарю; ознайомлення з культурою та тра-
диціями регіону. 

Центром охорони культурної спадщини і туризму для популяризації української спадщини в Європі 

була організована участь сільських зелених садиб Мелітопольщини в грантовому проекті Європейського 
Союзу «Система сертифікації якості агротуризму» CerTour. Шість сільських зелених садиб Мелітопольщи-
ни отримали сертифікати якості Європейського зразка.  

Зелена садиба «Сосновський янтар». Зелена садиба «Сосновський янтар», с. Сосновка, розта-
шована на території Старо-Бердянського лісництва, біля річки. Там же є пасіка, де можливо провести дегу-

стацію меду і інші продукти бджільництва. За бажанням надаються додаткові послуги: рибалка, прогулянки 
по лісництву, сон на вуликах.  

Зелена садиба «Алея троянд». Зелена садиба «Алея троянд», смт Мирне, розташована непода-

лік від заповідника «Кам‟яна могила».  
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Господарі садиби пропонують відпочинок в будиночку, оформленому в українському національному 

стилі, та харчування екологічно чистими продуктами з власного городу. 
Зелена садиба «Перлина степу». Садиба розташована в с. Тамбовка Мелітопольського р-ну). По-

близу будинку (200 метрів) протікає дивовижна ріка нашого регіону ‒ Молочна. За річкою знаходиться ма-

льовниче Старо-Бердянське лісництво. Туристичною перлиною регіону є національний заповідник 
«Кам‟яна могила», який знаходиться на відстані 1,5 км від садиби.  

Садиба розрахована на 6-8 осіб (2 родини з 2-3 дітьми). Для проживання вам пропонується другий 
мансардний поверх дерев‟яного будинку з двома спальнями та вітальнею, санвузол (гаряча вода, душовий 
бокс), інтернет, телевізор. 

Також пропонуються різні форми активного відпочинку, для якого надаються в оренду велосипеди, 
байдарки, спортивне спорядження для різних ігор.  

Зелена садиба «На хуторі». Зелена садиба знаходиться неподалік від Тихонівських ставків, біля 

річки та лісу. Відвідувачам пропонується проживання у будинку та харчування екологічно чистими продук-
тами з власного городу.  

Також у затишному дворі, який оформлений в українському національному стилі, надаються послуги 
альтанки з мангалом та дитячий майданчик. Організовуються майстер-класи з плетіння кукли-мотанки, 
декупаж, ліплення з глини, розпис пряників. 

Зелена садиба у селі Тихонівка. Садиба знаходиться у селі Тихонівка, неподалік від Храма Архис-
тратига Михаїла. 

Господарі садиби пропонують послуги апітерапії, сон на вуликах, дегустація меду, медових напоїв 

та майстер-класи з бджільництва та виплавляння воскових свічок.  
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