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Передмова 

Шановнi колеги! 

 

Ми щиро радi вiтати вас на VІI Всеукраїнськiй науково-практичнiй 

конференцiї студентiв, аспiрантiв i молодих учених «Об’єднанi наукою: 

перспективи мiждисциплiнарних дослiджень», яка вже сьомий рік поспіль 

збирає представникiв рiзних царин науки задля обмiну досвiдом та демонстрацiї 

переваг мiждисциплiнарних дослiджень. 

Наша конференцiя, що постала на смiливiй iдеї зiбрати разом талановиту 

молодь, як i минулих рокiв, приурочена до Всесвiтнього дня науки в iм’я миру й 

розвитку, а це означає, що її лейтмотивом є об’єднання зусиль учених iз рiзних 

галузей задля розв’язання актуальних завдань сьогодення, гiдної вiдповiдi 

викликам, що нинi постають перед нами. 

Цього року наша конференцiя присвячена таким мiждисциплiнарним 

напрямкам: 

• економiчнi, правовi, iнформацiйнi та соцiальнi аспекти нацiональної 

безпеки; 

• новiтнi матерiали та технологiї для потреб суспiльства; 

• інформаційно-комунікаційні технології та штучний інтелект: 

актуальні проблеми застосування та перспективи впливу на 

суспільство; 

• засади сталого розвитку в контексті новітніх викликів сучасності. 

 

Бажаємо учасникам приємних вражень вiд нашого заходу, нових iдей, 

зустрiчей та наукових звершень! 

 

З повагою й найкращими  побажаннями, 

Рада молодих вчених  

Київського нацiонального унiверситету  

iменi Тараса  Шевченка 
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Секцiя 1. Економiчнi, правовi, 

iнформацiйнi та соцiальнi аспекти 

нацiональної безпеки 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

Баб’як А.О. 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

babjak.ao2002@gmail.com 

На сьогоднішній день Україна обрала курс на абсолютний демократичний 

державно – правовий режим та надання у повному обсязі прав та свобод людини й 

громадянина. Звертаючись до конституційних засад, а саме до змісту статті 3, ми 

спостерігаємо, що найважливішим для країни є відповідальність держави перед 

людиною за свою діяльність, утвердження та забезпечення прав людини є 

найголовнішим обов’язком країни на сьогодні [1].  Говорячи про відповідальність 

держави на думку спадає низка видів самої відповідальності та хто ж саме являє 

собою «державу»? 

Ми вирішили розглянути це питання у більш вужчому аспекті та 

зосередитися на виді відповідальності військовослужбовців, які зобов’язані 

дотримуватися та захищати права та свободи громадян країни, а також інші 

обов’язки, які відносяться до їхньої компетенції. Одним із основних видів 

відповідальності є адміністративна, яка може проявлятися в будь – яких рисах, в 

залежності від повноваження особи, яка притягується до даної відповідальності.  

Мота А.Ф. у своїх працях зазначає, що поняття адміністративної 

відповідальності військовослужбовців, визначається як зміна правового статусу 

військовослужбовців, що здійснюється уповноваженим на те органом (посадовою 

особою), за відсутності між ними відносин службового підпорядкування у 

результаті застосування лише визначених для даної категорії (особливих суб’єктів) 
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адміністративних стягнень і проявляється або в обмежені прав 

військовослужбовців, або в покладанні додаткових обов’язків за вчинення 

окремих адміністративних правопорушень в порядку і на умовах, передбачених 

нормами адміністративного законодавства [2].  

Звертаючись до законодавчих засад, а саме: Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, зосереджено основні положення стосовно 

відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія 

дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень у статті 15 

КУпАП [3], зокрема:  

У першій частині даної статті зазначено, що військовослужбовці, 

військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи 

рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої України, 

служби цивільного захисту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, поліцейські несуть відповідальність за адміністративні 

правопорушення за дисциплінарними статутами [3]. Тобто, дане твердження 

виокремлює те, що зазначені органи виконавчої влади несуть адміністративну 

відповідальність за вчинення ними правопорушень на загальних засадах, 

відповідно до статуту.  

До таких правопорушень відносяться: порушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, санітарних норм, правил полювання, рибальства та 

охорони рибних запасів, митних правил, вчинення правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, порушення тиші в громадських місцях, неправомірне використання 

державного майна, незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду, ухилення від 

виконання законних вимог прокурора, порушення законодавства про державну 

таємницю, порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та 

інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, ці особи 

несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах [3]. 

Звертаючись до Закону України «Про Статут внутрішньої служби ЗСУ», у 

статті 26 вказано, що військовослужбовці залежно від характеру вчиненого 

правопорушення чи провини несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, 

цивільно-правову та кримінальну відповідальність згідно із законом [4]. 

Підводячи підсумки хочемо наголосити на наступному: 

1. Розглядаючи основні засади статті 15 КУпАП було виявлено, що 

правопорушення, які вчиняються військовослужбовцями можна поділити на 3 
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види. До першого відносяться правопорушення вчинені в сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху та ті, які зазначені у даній статті; до другого виду 

відносяться правопорушення пов’язані із корупцією; а от до третього виду 

відносяться ті правопорушення, які висвітлені в главі 13-Б КУпАП. 

2. Після того, як нами було висвітлено статтю КУпАП та Дисциплінарного 

Статуту, ще досі не зрозуміло саме розмежування настання відповідальності за 

адміністративні або дисциплінарні правопорушення. Зрозуміло, що в Кодексі чітко 

прописана відповідальність за адміністративні правопорушення, а от 

дисциплінарна відповідальність зазначає вчинення не лише дисциплінарних, але й 

адміністративних проступків, що вказується в Статуті. Тому можна стверджувати, 

що на сьогодні у зазначених законодавчих нормативно – правових актах важко 

провести чітку межу для розмежування цих двох видів відповідальності.  

З огляду на вище зазначене, можна погодитися, що існує нагальна проблема 

удосконалення нормативно – правової бази стосовно адміністративної 

відповідальності військовослужбовців, враховуючи особливість їх статусу та 

зосередження норм відповідальності відповідно до європейських стандартів.  
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ТОРГОВІ БІРЖІ: ФУНКЦІЇ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 

Бурняшова В.В., Тимченко Л.М. 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

lilya_83@ukr.net 

Вступ. У зв’язку із євроінтеграційними процесами в Україні європейський 

ринок стає все більш  відкритим та доступним. І актуальними є питання розвитку 

біржових відносин, які активно розвиваються  на міжнародному ринку. Тенденція 

їх  розвитку лише збільшується, оскільки в умовах масового споживання і вільної 

конкуренції попит зростає, тому актуально оцінити розвиток біржової торгівлі в 

України. 

Матеріали і методи. У дослідженні були використані наступні методи: 

порівняльно-правовий, формально-юридичний, метод інтерпретації.  Б.Л. 

Беренштейн, О.М. Третяк розглядали роль товарної біржі як важливої складової 

інфраструктури аграрного ринку та відповідних біржових інструментів і 

механізмів, що функціонують на ньому. [1] Б.М. Семенко визначено особливості 

функціонування товарних бірж в Україні та закордоном, які спрямовані на 

отримання гарантій, суб'єктами господарювання, належного  виконання 

господарських зобов'язань контрагентаE ми, мінімізації цінових ризиків та 

підвищення конкурентоспроможності товарів. [2]  На думку О.М. Сохацької 

сьогодні біржа є самостійною формою комерційної діяльності, що створена з 

метою отримання прибутку, і характеризується такими рисами: концентрується в 

місцях економічної активності (у крупних виробничих і фінансових центрах, 

столицях і т. ін.); на біржі реалізуються реальні активи з негайною поставкою і 

поставками в майбутньому. [3] 

Біржова діяльність – це складний механізм, який завжди реагує на всі 

політичні, соціальні та економічні проблеми в країні, оскільки найчастіше рівень 

активності  на біржових ринках свідчить про економічну стабільність держави. У 

світі найпоширенішим поділом бірж є на товарні, фондові, валютні, фрахтові та 

біржі праці. В  Україні найбільш поширеними є товарна біржа, організаційна 

діяльність яких регулюється Законом України «Про товарну біржу» від 10 грудня 

1991 року, відповідно до нього товарна  біржа  є  організацією,  що  об'єднує  

юридичних   і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і 

має за мету надання послуг в укладенні  біржових  угод,  виявлення  товарних цін,   
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попиту і пропозицій  на товари, вивчення, упорядкування і полегшення 

товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.  Товарні біржі зазвичай 

об’єднуються в групи, наприклад: енергетична сировина (бензин, нафту, мазут і 

т.д.), кольорові і дорогоцінні метали, зернові, текстиль, сировина (каучук, фанера 

та ін.). 

Біржова торгівля концентрується в місцях виробництва і споживання 

товару, тобто у великих промислових і торгових центрах із розвиненими 

комунікаційними мережами. Завдяки розміщенню товарних бірж у великих 

промислових і торгових центрах досягається залучення до біржових операцій 

великої кількості оптовиків-покупців та продавців певних товарів. Ще однією 

функцією такого розмічення бірж є формування ринкових цін. Механізм біржового 

ціноутворення забезпечує визначення співвідношення попиту та пропозиції на 

конкретний момент, врахування умов поставки та оплати товарів та інші чинники, 

а також умови для максимального врахування економічних інтересів суб'єктів 

біржової торгівлі. Забезпечення функції ціноутворення полягає у боротьбі з 

монополізацією, оскільки ці явища є прямо залежними, боротьба полягає  у тому, 

що товарна біржа сприяє створенню умов для пожвавлення дії різних форм цінової 

конкуренції. Біржова торгівля є універсальним засобом для регулювання відносин 

між продавцем та покупцем, оскільки біржові посередники, які здійснюють 

біржову торгівлю, характеризуються глибоким знанням ринку товарів, на яких 

вони спеціалізуються. Однією із найголовніших особливостей, на нашу думку є 

мінімізація ризиків, оскільки біржова діяльність полягає в наданні  гарантій 

виконання укладених на біржі угод, підвищення надійності їх реалізації. 

Відпрацьований на біржах механізм страхування цінового ризику дає змогу  

суттєво знизити комерційний та фінансовий ризики продавців і покупців, особливо 

за умов нестабільної економічної та біржової кон'юнктури.  

Результати. Товарні біржі мають позитивний плив на розвиток економіки, 

оскільки сприяють спрощенню і прискоренню укладення угод, вирішенню 

господарських спорів завдяки  наявності арбітражу  у товарних біржах, 

поповненню національних та регіональних бюджетів (товарна біржа та її члени є 

платниками податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що поповнюють 

прибуткову частину відповідних бюджетів),стандартизації якісних, кількісних та 

інших параметрів конкретних біржових товарів, що дає змогу організовувати 

торгівлю ними за стандартизованим описом якості без пред'явлення при укладанні 

угоди не лише партії товару, а й його зразків. Лідерами товарних бірж в Україні є 
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ті які займаються аграрною продукції та енергоносіями, взагалі вони приносять 

велику частку капіталу для економіки країни, тому їх розвиток повинен лише 

зростати, це призведе до збільшення доходів, також ключові позиції займають 

сировинні товарні біржі, проте з економічної сторони, вони є менш вигідними, 

оскільки сировина в рази дешевша ніж готова продукція, тому основною задачею 

товарних бірж, на нашу думку є збільшення саме готової продукції для світового 

ринку.  

Висновки. Взагалі в Україні активно спостерігається позитивна динаміка, 

проте не всі товаровиробники проінформовані про переваги біржової торгівлі, 

також можна зазначити, що існує певна недосконалість нормативно-правової бази, 

а також вузьке спрямування бірж,які спрямованні на аграрний сектор, проте на 

нашу думку слід розвивати біржі нерухомого майна, земельних ділянок, готової 

продукції. Також важлива популяризувати біржу торгівлі. Оскільки торги на 

біржах, дають змогу отримувати об’єктивну і вищу цінну на продукцію і 

утворювати достатній цінник. 
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 імені Богдана Хмельницького 
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Безпека є складним, в першу чергу суспільним, явищем, багатоплановим і 

багатогранним у своїх структурних складових і проявах, які відображають 

суперечливі інтереси у відносинах різних соціальних суб’єктів. Нерідко одні з них 
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прагнуть забезпечити свою безпеку за рахунок інших, або не зважають на інтереси, 

груп, народів, держав. Оскільки, основним регулятором суспільних відносин 

виступає право, то, у методологічному плані, важливо отримати цілісне, 

максимально наближене до об’єктивного стану речей уявлення про безпеку як 

суспільне явище.  

Насамперед необхідно відзначити, що життя людей за всіх часів було 

небезпечним. З моменту народження людину підстерігають численні небезпеки: 

голод, хвороби, природні стихії, техногенні катастрофи. Але політична наука і 

практика в основному мають справу із загрозами у сфері діяльності людей, тому 

тут причиною загроз завжди виступають саме певна діяльність, поведінка людей . 

При цьому, як правило, людям властиво дбати в основному про власну безпеку, 

досягати її за рахунок інтересів інших. Тому політика, на нашу думку, крім 

регулювання суспільних відносин, має й інше покликання - обмежувати егоїстичні 

й ворожі устремління, підтримувати правила мирного співіснування. Це ж 

стосується і міжнародного, міждержавного рівня. В умовах наростаючої 

глобалізації, взаємозалежності держав і народів, наявності значних арсеналів зброї 

масового ураження безпека в системі суспільних відносин стає неподільною. 

Що стосується життєво важливих інтересів, посилання на які присутні у 

багатьох визначеннях національної безпеки, то, на нашу думку, у даному контексті 

використання цього терміна потребує уточнення. Точніше було б вести мову про 

захист життєво важливих цінностей, а не інтересів, оскільки інтерес - це причина 

дій індивідів, соціальних суб’єктів, яка визначає їх поведінку і породжується 

безпосередньо мотивами, помислами, ідеями індивідів. В одному з рішень 

Конституційного Суду України, зокрема, зазначається, що «категорія «інтерес» 

розуміється як об’єктивно існуюча і суб’єктивно усвідомлена соціальна потреба, 

як мотив, стимул, збудник, спонукання до дії; як ставлення особистості до 

предмета, як до чогось для неї цінного, такого, що притягує». Тому захищеність 

спонукальних до дій факторів як основа національної безпеки, на нашу думку, 

звучить, м’яко кажучи, не логічно. Інтереси, як вірно відзначив Конституційний 

Суд України, можуть задовольнятися або не задовольнятися, але не захищатися. 

Наведене положення стосується і потреб, які являють собою вихідні 

внутрішні детермінанти, що визначають предметність і спрямованість діяльності 

будь-якого суб’єкта. На відміну від потреби, інтереси суб’єктів спрямовуються не 

стільки на предмет задоволення, скільки на ті соціальні інститути, установи, 
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норми, взаємини у суспільстві, від яких залежить розподіл цінностей, що 

забезпечують задоволення потреб. 

Інша справа, якщо йдеться про інтереси національної безпеки як про 

причини, що зумовлюють необхідність захисту національних цінностей. 

Необхідно відзначити, що, скоріше за все, ототожнення національної безпеки із 

захистом національних інтересів відбулося через некоректне використання 

напрацювань західних, насамперед американських політологів. У західній 

політології відзначається тісний зв’язок національної безпеки і національних 

інтересів. Але там ідеться про інтереси національної безпеки або про інтереси 

збереження фундаментальних цінностей демократії [1]. 

Все це не означає, що при аналізі поняття «національна безпека» необхідно 

відмовитися від поняття «національні інтереси». Йдеться лише про уточнення 

їхнього співвідношення. Не національну безпеку потрібно виводити із 

національних інтересів, а, навпаки, в основі національних інтересів знаходиться 

національна безпека. Національні інтереси - це суб’єктивне усвідомлення 

основних, життєво важливих потреб країни. Безпека є саме такою потребою. Тому 

точніше говорити, що основний національний інтерес України - забезпечення її 

безпеки. 

Разом з тим необхідно визнати, що в нормативно-правових актах України 

та науковій літературі є цілком стійке словосполучення «захищеність інтересів». 

Зрозуміло, що тут мається на увазі не захищеність потреб. Це словосполучення, 

вважаємо, можна розуміти у двох значеннях:  

як захищеність права суб’єкта на ті або інші особисті й суспільні блага або 

цінності (для прикладу, ст. 44, 127 Конституції України) [2]. Тут реалізується 

принцип - захищати свої інтереси означає захищати свої можливості; 

як захищеність самих життєвих благ і цінностей, тобто матеріальних і 

духовних явищ, їх властивостей і якостей, які мають певну значимість для 

суб’єкта. 

Безпека як соціальне явище та цінність знаходить своє відображення також 

у відчуттях індивідів. Аналізуючи поняття «суспільна безпека», В. Тихий та М. 

Панов [3, с. 59] зазначають, що суспільна безпека як об’єктивно існуюча 

реальність, відображається у суспільній свідомості, створює певний суспільний 

настрій і формує масові та індивідуальні стереотипи, що характеризуються 

відчуттям захищеності інтересів, охоронюваних правом, наявністю почуття 
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безпеки щодо різного роду загроз, у тому числі злочинних посягань, а також 

відсутністю страху перед ними. 

Безпека у цьому плані має значення суб’єктивного уявлення індивідів про 

відсутність (наявність) загроз своєму існуванню. Вказане допомагає індивідам 

корегувати лінію поведінки й уникати загроз. Зміни ставлення до речей, які тебе 

турбують, - зазначав з цього приводу римський імператор Марк Аврелій, - і ти 

будеш від них у безпеці [4, с.114]. Між тим, відчуття безпеки (загрози) може бути 

оманливим і не відображати реальної ситуації. 

Справа в тому, що не всі загрози можуть сприйматись органами чуття 

людини. Це особливо стосується загроз, що походять від інших людей. 

Можливість жити, не піддаючи себе різним загрозам, високо цінується в 

суспільстві й охороняється правом. Це означає, що безпека, крім іншого, має 

форму внутрішньої цінності й реалізує себе в індивідуальній і суспільній 

свідомості, а потім і в політичній культурі. Характерно, що цій цінності 

притаманний універсальний характер і вона визнається в якості фундаментальної 

всіма цивілізаціями і народами. Хоча, зрозуміло, існує певна відмінність в оцінках, 

яка відображає ціннісні орієнтири різних соціальних суб’єктів. 

Як правило, згадана відмінність в оцінках формується під впливом тієї або 

іншої конкретної ситуації. В умовах миру, у розміреному і спокійному житті 

цінність безпеки відходить на другий план і не актуалізується. Соціальні 

потрясіння, війни, терористичні акти загострюють її значення, виводять у число 

найбільш пріоритетних цінностей. 
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магістр факультету Правоохоронної діяльності Криворізький навчально науковий 
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Нерідко можна почути, що, попри свої численні переваги, кіберпростір в 

той самий час відкрило двері для тих, хто прагне до досягнення злочинних цілей. 

Кібер-шантаж, крадіжка особистих даних і шахрайство - ось лише деякі із способів, 

якими вони були раніше засвідчені. Однак, як показують історичні приклади, 

загрози з кіберпростору на цьому не закінчуються. Фактично, вони можуть бути 

настільки великими, що можуть завдати шкоди цілим народам. У порівнянні з тим, 

що було десять років тому і раніше, коли кібернетика і технології стояли в кінці 

цього списку, це тривожна подія, що вимагає значної уваги. 

  Російська інформаційна агресія і поширення епідемії фейків в ЗМІ по 

всьому світу викликали серйозну потребу в реагуванні на ці явища в Європі на 

глобальному рівні. Європейський парламент перейнявся схваленням власної 

резолюції про боротьбу з антиєвропейською пропагандою, що розповсюджується 

по всьому ЄС, і відбив основні принципи цієї протидії в прийнятому в листопаді 

Документі під назвою «Стратегічна комунікація ЄС для протидії пропаганді проти 

нього з боку третіх осіб». Своєю чергою Україна створила такі нормативно правові 

документи як стратегії, доктрини, програми та інше, які спрямована на визначення 

національних інтересів України в інформаційному просторі, загрози їх реалізації, 

напрями й пріоритети державної політики в інформаційному просторі.  Документи 

роз'яснюють принципи формування та реалізації державної інформаційної 

політики, в першу чергу, пов'язаних з протидією деструктивному інформаційному 

впливу Російської Федерації в умовах розв'язаної нею гібридної війни, з 

використанням новітніх інформаційних технологій впливу на свідомість громадян 

і направлено на розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі, 

пропаганду агресивної війни, агресивну зміну конституційного ладу або будь-яке 

порушення суверенітету або територіальної цілісності України.  Засновані на 

принципах поваги прав і свобод громадян, поваги людської гідності, захисту 

законних інтересів особистості, суспільства і держави, забезпечення суверенітету 

і територіальної цілісності України. 
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 Таким чином, ми приходимо до висновків, що пріоритетами державної 

політики в інформаційній сфері забезпечення інформаційної безпеки 

є законодавче регулювання механізму пошуку, фіксації, блокування і видалення з 

інформаційного простору держави, зокрема, з українського сегмента мережі 

Інтернет, інформації, яка загрожує життю або здоров'ю громадян України, 

розпалює війну, міжнаціональну і релігійну ворожнечу, зміну конституційного 

ладу або порушення територіальної цілісності  Україна, загрожує державному 

суверенітету і просуває комуністичні і / або націонал-соціалістичні (нацистські) 

тоталітарні режими і їх символи; створення інтегрованої інформаційної системи 

оцінки загроз та швидкого реагування на них; кадрове забезпечення, що налічує 

проведення публічних конкурсів, призначення, переміщення, звільнення 

працівників, визначення їх повноважень[1 c.57 ]. Комплексна захищеність сталого 

функціонування інформаційної сфери в інтересах людини, суспільства і держави 

потребує удосконалення теоретичних, правових і організаційних основ надійного 

захисту національного кіберпростору. 
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Для того щоб зрозуміти правову природу договору емфітевзису потрібно 

розібрати становлення цього інституту. Термін емфітевзис походить від лат. 

emphyteusis і від грец. Μφύτευσις – вростання – зобов’язання обробляти землю 

тому в першому розумінні це право діяло як довгострокова спадкова оренда. 

Теоретичне питання того, чи емфітевзис є договором купівлі-продажу чи 

договором найму було визначено імператором Зеноном I. У своїй постанові він 

встановив, що тут не йдеться ні про продаж, ні про оренду, але про інший тип 

відносин, пов’язаних із особливим правом. Так званий третій тип контракту 
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(tertium genus contractus): у ту епоху купівля-продаж трактувалася як угода з 

речово-правовим ефектом, оренда – із зобов’язальним, звідси специфіка договору 

про встановлення емфітевзису [1; с. 363]. 

У римському праві емфітевзис розглядається як договір відчуження і 

передавання права на чужу нерухомість, при якому емфітевт наділяється 

найширшими повноваженнями стосовно речі, включно з зобов’язанням вносити 

плату щорічно. Також власник мав право витребувати нерухомість, якщо 

упродовж двох років не була внесена плата. При відчуженні нерухомості на 

користь інших осіб на емфітевта покладається обов’язок сплатити компенсацію 

власнику у сумі 2% від покупної ціни. Припиняється догові емфітевзису у 

випадках: знищення нерухомості, передачі, злиття, відмови, а також із закінченням 

строків. 

У сучасному праві емфітевзис набув великого поширення у економічно 

розвинутих країнах. Він розглядається як договір, за яким нерухоме майно 

передається землекористувачу на довгий строк, за встановлену ренту або оброк 

при додержані умов, за якими орендар зобов’язаний покращити об’єкт права 

власності, з правом орендаря на власній розсуд відчужувати нерухоме майно або 

передавати у спадок нащадкам. 

До українського законодавства такий інститут було внесено вперше з 

прийняттям ЦК України та внесенням змін до ЗК України. На сьогодні, звертаючи 

увагу на недосконалість правового регулювання, договір емфітевзису 

використовується у господарській діяльності обмежено. Слід зазначити, що в 

Україні динаміка розвитку щодо здійснення прав емфітевзису є позитивною. 

Порівнюючи за орендою землі, законодавець визнає такі переваги 

емфітевзису, як правового інституту: 

1. незарегульованість процедур виникнення, переходу, виконання та 

припинення права емфітевзису і можливість сторін договору визначати ці 

процедури у договірному порядку;  

2. можливість вільного обороту права емфітевзису та його можливість 

виступати предметом відчуження, застави; 

3. можливість використання права емфітевзису як правового 

інструменту у консолідації земельних ділянок, розташованих у масивах земель 

сільськогосподарського призначення [1; c. 365]. 

Договір емфітевзису встановлюється між власником земельної ділянки і 

землекористувачем, на якого буде покладений обов’язок використовувати її лише 
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для сільськогосподарських потреб. Таке право може відчужуватися і передаватися 

у порядку спадкування, але не у випадку, якщо земельна ділянка знаходиться на 

праві державної або комунальної власності. 

Розмежовуючи юридичну природу емфітевзису від суміжних інститутів 

використання земель, слід зазначити, що особливістю такого права є об’єкт – 

земельна ділянка сільськогосподарського призначення. Відповідно до ст. 22 ЗК 

України землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані 

для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення 

сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення 

відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових 

ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей [2]. 

На сьогодні, згідно ст. 408 ЦК України встановлене обмеження строку на 

який може буди укладено договір емфітевзису, а саме не більше 50 років [3]. На 

відміну від оренди, законодавством мінімальний розмір плати, порядок, умови, 

форма та строки виплати не встановлені і мають буди визначені сторонами. 

Впливати чи перешкоджати емфітевту здійснювати реалізацію його прав 

стосовно отриманої земельної ділянки власник не може. Емфітевту належить 

право на відчуження права користування земельною ділянкою, якщо інше не 

встановлено законом. У випадку продажу права емфітевзису власник має 

переважне право на його придбання перед іншими особами, за рівних умов. 

Емфітевт повинен повідомити власника земельної ділянки про продаж права 

користування нею у письмовій формі. Протягом одного місяця власник письмово 

надає згоду на купівлю, інакше право емфітевзису може бути продано іншій особі. 

Власник має право на отримання відсотки від ціни продажу у розмірі від 2 до 5%. 

Право емфітевзису припиняється у разі: поєднання в одній особі власника 

земельної ділянки та емфітевтa; спливу строку, на який було надано право 

користування; викупу земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю; за 

рішенням суду (наприклад, конфіскація або визнання недійсним договору 

емфітевзису) в інших випадках, встановлених законом. 

Отже, звертаючи увагу на викладений матеріал, можна зробити висновки 

щодо актуальності проблеми, що незважаючи на певні недоліки у діючому 

законодавстві, та порівняно невеликий досвід українських землевласників 

стосовно права емфітевзису. Україна має позитивну динаміку у розвитку 

нормативного регулювання цього інституту. 
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ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ СПРАВ У СУДАХ 
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Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

 

Актуальність. Тема роботи є надзвичайно актуальною, оскільки охоплює 

коло питань, пов'язаних з організацією судової влади в Україні, отже стосується 

кожного громадянина нашої держави, який має право на справедливий і публічний 

розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім 

судом, встановленим законом, який має вирішити спір щодо його прав та 

обов’язків цивільного характеру або встановити обґрунтованість будь-якого 

висунутого проти нього обвинувачення. 

В усі часи людство мріє жити в правовій державі, фундаментом якої, 

безперечно, є правосуддя. Сьогодні наша країна перебуває в процесі розбудови 

правової держави. Одним з її найбільш важливих критеріїв є створення чесної, 

прозорої, ефективної та саме головне – незалежної судової влади.  

Саме з метою забезпечення незалежності суду була запроваджена 

автоматизована система документообігу. 

Ступінь досліджуваності проблеми. Тематика автоматизації 

документообігу та створення інформаційних документаційних систем є доволі 

новою, проте, дослідженням цього питання займалася низка сучасних науковців, а 

саме: Е. В. Малахов, В. С. Пелехов, Г. Г. Асєєв, О. В. Матвієнко,  М. Н. Цивіна та 

ін. 

Сутність дослідження. Електронний документообіг (обіг електронних 

документів) - сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, 

передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних 
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документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі 

необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів [2]. 

Порядок електронного документообігу визначається державними 

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями всіх форм власності згідно з законодавством [2]. 

Виходячи з наведеного, можемо акцентувати на тому, що електронний 

документообіг є без перебільшення високотехнологічним та прогресивним 

підходом щодо суттєвого підвищення ефективності роботи органів державної 

влади, що в свою чергу є гарантією ефективної діяльності державних службовців, 

зокрема й суддів. 

Слід зазначити, що порядок розподілу справ у судах загальної юрисдикції 

визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів», процесуальним 

законодавством України, Положенням про автоматизовану систему 

документообігу суду, затвердженим рішенням ради суддів України від 26.11.2010 

року № 30 [3], Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді, 

затвердженою наказом ДСА України від 27.06.2006 року № 68 [4], а з 01.01.2014 

року Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах 

областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді 

Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом ДСА України від 

17.12.2013 року № 173 [5]. Проте, цей наказ втратив чинність з 01.01.2020 та набув 

чинності Наказ ДСА «Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих та 

апеляційних судах України» від 20.08.2019р. № 814 [6]. 

Судові справи підлягають автоматичному розподілу між суддями, які 

мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій, 

при цьому на розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді 

чи будь-яких інших осіб. 

Персональний склад суду для розгляду конкретної справи визначається 

автоматизованою системою документообігу за принципом вірогідності розподілу 

справ під час реєстрації в суді позовних заяв, клопотань та скарг, з урахуванням 

наявної спеціалізації суддів, кількості розподілених судових справ, коефіцієнтів 

складності судових справ тощо [7]. 

Повторний автоматичний розподіл справи у визначених законодавством 

випадках (відвід, самовідвід судді, недопустимість повторної участі судді в 

розгляді справи, відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що 
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містять інформацію з обмеженим доступом тощо) здійснюється за письмовим 

розпорядженням керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов'язки, в 

якому чітко зазначаються причини та підстави здійснення такого повторного 

автоматичного розподілу з посиланням на норми чинного законодавства. 

Відомості про наявність розпорядчого документа заносяться відповідальним 

працівником апарату суду до бази даних комп’ютерної програми. 

Окремо слід зазначити про те, що кожний користувач, відповідно до 

наданих йому прав, несе особисту відповідальність за виконувану роботу в 

програмі, в якій фіксуються всі проведені ним дії, в т.ч. дії пов’язані з 

автоматичним розподілом справ, дата та час виконання подібних дій, прізвище 

виконавця, тощо. Крім того, згідно з вимогами Положення про автоматизовану 

систему документообігу суду, незаконне втручання в роботу АСДС та інших 

підсистем тягне відповідальність, установлену законом [3].  

Основні висновки. Таким чином, упровадження автоматизованої системи 

дозволяє приблизно втричі зменшити час, необхідний для поточної реєстрації 

судових справ. Також, під час застосування системи електронного документообігу 

значно зменшується обіг судових документів у паперовому форматі, що спрощує 

процес доступу громадян до потрібної інформації і робить суд відкритішим та 

доступнішим для населення. Крім того, автоматизована система документообігу 

має потужну систему контекстного пошуку, користуючись якою можна отримати 

потрібну інформацію за декілька хвилин. Отже, забезпечується процес 

оперативності, достовірності та прозорості отримання пересічним громадянином у 

суді відповідної інформації щодо руху його судової справи, що зрештою підвищує 

рівень довіри громадян нашої країни до судової влади в цілому. 
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Вступ. Криміналістичне дослідження документів є надзвичайно важливою 

галуззю криміналістичного документознавства. Шляхом проведення даного 

дослідження можна з’ясувати технологію виготовлення документів, механізм їх 

створення, а також встановити, яким чином здійснювалася їх підробка. 

Розповсюдженість та широке застосування криміналістичного дослідження 

документів полягає у тому, що існує велика кількість підробки документів, що 

надаються як в органи державної влади, так і приватним структурам. Документи 

використовуються під час вчинення шахрайства та ряду економічних злочинів. На 

сьогодні документи відіграють важливу роль в житті кожної особи в суспільстві, 

адже вони застосовуються у повсякденній діяльності не лише як джерела, а й як 

носії інформації, вони регулюють організацію установ та підприємств, можуть 

закріплювати певні права та обов’язки сторін, а також мати юридичну силу.  

Методи та матеріали. Методологію дослідження становлять 

різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, зокрема: 

порівняльно-правовим методом проаналізовано законодавство; формально-

логічним виявлено загальні й особливі риси розуміння специфіки дослідження 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0173750-13#Text
https://іc.ac.kharkоv.ua/nauk_rоb/nauk_vіd/rіо_оld_2017/vh/v46/11.pdf
mailto:aminabrickman@gmail.com
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документів. Загальні висновки викладено, ґрунтуючись на методі синтезу. Базисом 

для застосування всіх методів став діалектичний метод. 

Закон передбачає відповідальність за підроблення документів, печаток, 

штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, 

штампів, за підроблення особи караються штрафом до однієї тисячі 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести 

місяців, або обмеженням волі на строк до двох років [1]. Водночас, завданнями 

криміналістичного дослідження документів є: 1)встановлення способу 

виготовлення документа та його окремих фрагментів; 2)виявлення існуючих змін 

у документах; 3)відновлення ушкоджених документів; 4)відновлення первісного 

змісту; 5)відновлення залитих текстів; 6)дослідження посвідчувальних ознак на 

документах; 7)встановлення засобів і знарядь застосованих для виготовлення 

документів [2, c. 308].  

Перелічені завдання мають єдину спрямованість – дослідження засобів, 

механізмів та способів відображення інформації на матеріальних носіях, а також 

застосування їх у якості доказів у провадженні. Об’єктами криміналістичного 

дослідження документів є: матеріали документів, реквізити документів, сліди, які 

були залишені внаслідок внесення певних змін до документа та технічні засоби, 

які використовувались для виготовлення документа.  

Відповідно до частини 2 статті 84 КПК України зазначено, що 

процесуальними джерелами доказів є висновки експертів [4]. У свою чергу 

висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень та 

зроблені та їх результатами висновки, обґрунтовані на запитання, поставлені 

особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив 

проведення експертизи [4].  

Криміналістичне дослідження документів є надзвичайно важливим для 

роботи криміналістів та розкриття злочинів в цілому. Кожні правовідносини мають 

відображення в закріплених на матеріальному носії прав та обов’язків сторін, де 

зазначені основні повноваження, строки тощо. Оскільки кожен документ має певні 

вимоги щодо оформлення та змісту, а якщо говорити про підприємство та 

установу, то спеціальні позначки і знаки, тому вкрай важливо розрізняти 

фіктивний документ, тобто який має в своїй основі неправдиві дані та справжній 

документ, основою якого є правдиві дані. З технічним прогресом змінюються 

технології як створення, так і підробки документів, злочинці використовують нові 

інструменти, обладнання та механізми для створення фіктивних документів. 
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Експерти мають бути обізнаними в даній сфері та володіти достатньою кількістю 

знань задля швидкого розрізнення документів, їх класифікації та пошуку 

підроблених даних щодо тієї чи іншої установи.  

Слід зазначити, що у криміналістичній літературі всі документи 

класифікують на справжні та фіктивні (підроблені) документи. До справжніх 

відносять документи, виготовлені уповноваженим підприємством-виробником або 

уповноваженою особою, зміст документа повинен відповідати дійсним фактам. До 

фіктивних документів належать документи, які несуть в собі фіктивні або 

несправжні дані, які не відповідають дійсності. Крім того, вирізняють підробку 

документів повну та часткову. Повна підробка має на меті створення повної 

імітації певного документа та потребує неабияких знань в системі документообігу 

та тій сфері, стосовно якої власне був створений документ. При повній підробці 

документу використовуються спеціальні інструменти та обладнання, яке може 

наносити відповідні логотипи, печатки, зображення та штампи як на справжньому 

документі. З кожним днем створюють нові механізми та способи підробки 

документів, але основними залишаються способи: типографський, 

фотомеханічний, малювання, за допомогою кліше та копіювання. Підробку 

документів можуть вчинити не лише підприємництва та установи, а й шахраї, які 

самостійно, за допомогою певних навичок, можуть майстерно підробити 

інформацію та документ в цілому, тому знайти відмінності між справжнім 

документом та фіктивним зможе лише експерт, який володіє спеціальними 

знаннями та навичками.  

Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що чималої 

уваги заслуговує дослідження засобів, за допомогою яких виготовляються 

фіктивні документи, адже якщо визначити механізм їх створення, то можна не 

лише знайти винну особу, а й запобігти появі нових злочинів пов’язаних із 

підробкою документів. Документи служать основою створення будь-яких 

юридично-правових відносин, тому підробка документів, печаток, бланків та 

штампів забороняється законом та тягне за собою притягнення особи до 

відповідальності. Криміналістичне дослідження документів допомагає визначити 

коло причетних осіб до вчинення злочинних діянь, а також проаналізувати 

документи та виявити відмінності між справжніми та фіктивними документами, а 

також притягнути винних осіб до відповідальності та мінімізувати створення 

нових фіктивних документів та підробку будь-яких даних загалом.  
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Вступ. Боротьбі з корупцією приділяють зараз особливу увагу в усіх 

країнах світу. Корупція є злочинною діяльністю в сфері політики або державного 

управління, що полягає у використанні посадовими особами довірених їм владних 

повноважень та прав для особистого збагачення. Вона стала такою 

розповсюдженою, що прояви корупції зустрічаються в усіх країнах світу. Але не 

кожна держава має достатньо ефективний та справедливий механізм боротьби з 

даним явищем політики та державного управління. 

Матеріали  і методи. Для розкриття даної теми я використав знання та 

дослідження таких видатних науковців як Скомаров О.С., Рознатовський А.О., 

Пасічник В.М., звертався до нормативно-правових актів України, які допомогли 

мені розглянути у повному об’ємі цю галузь дослідження. Під час написання я 

користувався такими методами як: аналіз, синтез, логіко-аналітичний, теоретичних 

досліджень тощо.  

Результати. В.М. Пасічник стверджував:  що умовою максимального 

успіху боротьби з корупцією є посилення покарання за корупцію, запровадження 

кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у цій сфері. Згідно ст. 36 

Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, кожна країна, що входить 

до цієї організації, у тому числі Україна, повинна мати орган, органи або осіб, які 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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відповідно до основоположних принципі правової системи здійснюють боротьбу 

та протидію корупції шляхом застосування правоохоронних заходів. Такі орган чи 

органи наділені необхідною самостійністю, згідно основоположним засадам 

правової системи своєї держави, щоб мати можливість здійснювати свою 

діяльність ефективно без будь-якого неналежного впливу. Обов’язково працівники 

такого органу або органів повинні мати достатній рівень знань у цій сфері, 

відповідну кваліфікацію та доступ до ресурсів, які застосовуються під час 

виконання покладених на неї повноважень та завдань [1]. 

З метою підвищення ефективності протидії корупції в Україні, із 

врахуванням міжнародного досвіду, проводиться інституційна реформа органів, 

що здійснюють досудове розслідування і кримінальне переслідування у 

провадженнях про корупційні злочини, внаслідок чого і було створено абсолютно 

новий правоохоронний орган – Національне антикорупційне бюро України, 

діяльність якого регламентується Законом України «Про Національне 

антикорупційне бюро України», що набув чинності 25 січня 2015 року. 

Національне антикорупційне бюро України (далі НАБУ) має прямий доступ до 

автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, 

держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого 

самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими засобами 

зв’язку та іншими технічними засобами. НАБУ уповноважено від імені України 

надавати міжнародні доручення щодо проведення оперативно-розшукових та 

слідчих дій, укладати угоди про співробітництво з питань її повноважень з 

іноземними і міжнародними правоохоронними органами та організаціями, 

звертатися від імені України до іноземних державних органів в установленому 

законодавством України та відповідних держав порядку тощо [2]. 

Правовою основою діяльності Національного антикорупційного бюро 

України є Конституція України (як Основний закон держави закріплює 

фундаментальні засади прав і свобод людини, державного управління); 

Кримінальний процесуальний кодекс України; Кодекс України про 

адміністративні правопорушення (встановлює загальні засади ведення 

провадження у корупційних справах); Закони України «Про Національне 

антикорупційне бюро» (регламентує функціонування цього органу та 

основоположні принципи його діяльності), «Про засади запобігання і протидії 

корупції», «Про банки і банківську діяльність», «Про депозитарну систему 
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України» (встановлює порядок доступу Національного бюро до інформації, що 

містить банківську таємницю).  

Впровадження антикорупційної реформи в Україні, на мій погляд, дуже 

гальмується на місцевому та регіональному рівнях. Якщо визначити рівень 

поінформованості населення України про існування і діяльність НАБУ, очікування 

громадян від новоствореного органу та рівня довіри до справедливості та 

ефективності його діяльності, то можна помітити багато проблем та 

неоднозначностей щодо потреби у функціонуванні НАБУ. Але, роблячи ставку на 

те, що це новостворений орган, який має великі перспективи покращення своєї 

роботи у сфері корупції, можна визначити причину та можливий прогрес через 

деякий час після функціонування НАБУ. Звичайно корупція існує у всьому світі, 

але в нашій країні вона набагато серйозніша. Наразі в нас проходить система 

реформування правосуддя, прокуратури, адвокатури, правоохоронних органів, так 

як всі ці органи мають працювати на юстицію і забезпечувати справедливість, 

верховенство права та виборчого права шляхом таємного голосування [3]. 

Найбільш розповсюдженою та актуальною проблемою діяльності такого 

правоохоронного органу як НАБУ є те, що більшість фахівців некомпетентні у 

своїй роботі; бракує часу для підготовки професійних слідчих, молоді; слабка 

юридична освіта та доказова база не дає достатнього досвіду тим, хто навчається у 

сфері протидії корупції. Маючи достатню кількість адвокатів, вчених та юридично 

навчених людей, можливо створити та сформувати структурно органи, що будуть 

мати ефективність від своєї роботи. Проблема неупередженості та незалежності 

суду в Україні, нажаль, поки присутня, але з реформами у правоохоронних та 

судових органах, сподіваємось, це зміниться. Слід зауважити, що відбір до таких 

органів як НАБУ здійснюється конкурсною комісією, яка, зазвичай, також 

виявляється безвідповідальною, некомпетентною та нерозуміючою про питання 

протидії та запобігання корупції [4]. 

Створене НАБУ в сьогоднішньому вигляді з дублюванням функцій 

виконуваних прокуратурою, Національною поліцією, Службою Безпеки України 

не повністю розкриває можливості своєї ефективності в боротьбі з корупцією в 

Україні. Більш доцільним було б правильно розібрати функції, що здійснюють 

правоохоронні органи в залежності від їх спрямованості. А не так, що, наприклад, 

СБУ та НАБУ уповноважені займатися корупційними справами. Також було б 

правильно при створені такого органу НАБУ, що класифікується виключно на 

корупційних правопорушеннях, перевести туди фахівців, які займалися таким 
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видом справ з інших органів, а не набирати інших, хто ніколи навіть не стикався з 

таким типом справ. Зараз же, Україна має такі випадки, коли розслідуючи якісь 

справи пересікаються межі повноважень, наприклад, НАБУ та СБУ. Треба 

розділити функції правоохоронних органів України правильно, територіальна та 

професійно доцільно для кожного органу, прибравши конкурентність з 

підслідністю [5]. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що новостворений 

правоохоронний орган України має неабиякий потенціал та перспективи у 

майбутньому. Слід зауважити, що ефективність та виправданість функціонування 

цього органу можливі лише у разі внесення змін та реформування його, шляхом 

розподілення функцій усіх правоохоронних органів в залежності від сфери їх 

діяльності; перегляду процесу відбору кандидатів на посаду до НАБУ; збільшення 

практичних годин під час навчання фахівців, що в майбутньому будуть працювати 

в сфері протидії та запобігання корупції. На мою думку, створення НАБУ є 

виправданим та правильним кроком із боку влади, але ж, це орган, який вимагає 

постійних доповнень та вирішення актуальних проблем його функціонування. 

 

Література: 

1. Організація Об’єднаних Націй проти корупції: Конвенція від 31.10.2003. Верховна 

Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16 (дата звернення: 20.10.2020). 

2. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014. 

№1698-VII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18 (дата 

звернення: 21.10.2020). 

3. О. С. Скомаров: Принципи діяльності Національного антикорупційного бюро 

України. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. URL:  

http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/ (дата звернення: 21.10.2020). 

4. А.О. Рознатовський: Особливості адміністративно-правового статусу 

Національного антикорупційного бюро України, проблеми діяльності та перспективи розвитку. 

Науковий часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2017. URL:  

https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-

zaxodi/zbirnuki/2017/seminar_01_2017.pdf#page=125 (дата звернення: 22.10.2020). 

5. Стаття: Позиція МВФ: НАБУ потрібно створити всі умови для безперешкодної 

роботи. 15.02.2018. URL: https://nabu.gov.ua/novyny/pozyciya-mvf-nabu-potribno-stvoryty-vsi-

umovy-dlya-bezpereshkodnoyi-roboty (дата звернення: 22.10.2020). 

 



37 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ 

У СФЕРІ СПОРТУ 

Герасимов А.Є. 

курсант ІІ курсу факультету 

підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

e-mail: herasymoff@gmail.com 

Вступ. У наш час дуже великого резонансу набуло питання корупційних 

проявів у сфері спорту. Зараз це є дуже вагомим фактором, що сповільнює 

розвиток спорту в Україні, а також створює неприємний імідж нашої держави. 

Громадяни України та спортивні вболівальники зокрема втрачають інтерес та 

перестають цікавитися спортивними подіями, які відбуваються в їх країні та які 

пов’язані з корупційними проявами. Спортивні явища мають задовольняти 

потреби глядачів, воно повинно відбуватися в умовах чесного і безкомпромісного 

змагання. Дотримування принципів етики та чесної боротьби є найголовнішим 

принципом, за яким проводяться спортивні змагання. 

Матеріали і методи. Для розкриття даної теми я неодноразово звертався до 

нормативно-правових актів України (Кримінального кодексу України, Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Законів України), які допомогли 

мені розглянути у повному об’ємі галузь спортивного права. Під час написання я 

користувався такими методами як: аналіз, синтез, логіко-аналітичний, метод 

теоретичних досліджень, термінологічний тощо. 

Результати. ПАРЄ (Парламентська асамблея Ради Європи) висунула своє 

неподобство щодо масштабів "договірних" спортивних ігор та матчів. У Резолюції 

1602 (2008) про необхідність збереження європейської моделі спорту зазначено: 

«недавніми скандалами в деяких країнах Європи, що стосуються підтасовок 

результатів і укладення ставок, завдають серйозний збиток іміджу європейського 

спорту. Обов’язковість впровадження ряду взаємодоповнюючих механізмів, які б 

знижали ризик підставних матчів, є реальною». Унаслідок цього було вирішено 
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багатьма державами Європи прийняти ряд законодавчих змін та поправок із 

забезпеченням їх узгодження [1]. 

Дуже багато часу в Україні не існувало відповідальності за корупційні 

прояви під час проведення спортивних змагань, але з часом правники виявили, що 

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII не як не 

стосується та не має ні єдиної статті, яка б регулювала питання у визначеній сфері. 

Зміст статей цього нормативно-правового акту не розкриває проблеми, що 

стосуються запобігання корупції у сфері спорту. Більш того, перелік суб’єктів, що 

можуть понести відповідальність за такі правопорушення, не включає осіб, що 

працюють у сфері спортивних змагань, беруть у них участь та встановлюють їх 

результати [2]. 

Було вирішено прийняти Закон України «Про запобігання впливу 

корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань» від 

03.11.2015 № 743-VIII. Цей Закон можна назвати найбільш очікуваним у 21 

столітті для українців, які цікавляться спортом та приділяють йому значний час 

свого життя. Його створено для зменшення фактів впливу інших на результати 

спортивних ігор/матчів, а також протидії корупційним діянням у сфері спортивних 

змагань. Даний закон встановлює основоположні принципи, особливості та види 

заходів виявлення і попередження корупційних складових під час проведення 

спортивних змагань, усунення наслідків від цих негативних проявів, 

відповідальність за їх організацію [3]. 

Останні статті Закону України «Про запобігання впливу корупційних 

правопорушень на результати офіційних спортивних змагань» від 03.11.2015 

передбачили зміни до Кримінального кодексу України (далі ККУ) та Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (далі КУПАП), що стосуються 

відповідальності осіб, які причетні до корупційних правопорушень, які вплинули 

на результати офіційних спортивних матчів/ігор. 

На нашу думку, Україна повинна мати спортивні правоохоронні органи, які 

будуть регламентувати, координувати механізм протидії, виявлення та 
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притягнення до відповідальності осіб, причетних до корупційних справ у сфері 

спорту. Наприклад, існують такі органи як НАБУ (Національне антикорупційне 

бюро України) та НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції), які 

здійснюють безпосередній контроль над корупційними справами державних 

працівників. Отож, на нашу думку є доцільним створення схожих органів у сфері 

спорту. По-перше, це полегшить роботу та збільшить ефективність розслідування 

цих справ. По-друге, ведення справ стане максимально професійним та грамотним, 

бо справами будуть займатися відповідні особи, що спеціально навчені та обізнані 

в цій сфері.  

Отже, статтею 369-3 ККУ встановлено відповідальність за «Протиправний 

вплив на результати офіційних спортивних змагань», які караються штрафом від 

200 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи обмеженням волі 

на строк від 1 до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років [4]. 

Зокрема, статтею 172-9-1 КУПАП встановлено відповідальність за 

«Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням 

офіційним спортивним змаганням», за яку може загрожувати покарання у вигляді 

штрафу від 200 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та 

позбавлення права обіймати конкретні посади чи займатися певним родом 

діяльності строком до 1 року [5]. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що саме зараз в Україні не існує 

чіткого та автоматизованого механізму виявлення, протидії та запобігання 

корупційним проявам у сфері спортивних змагань. У той же час в Україні існує 

непогана нормативно-правова база, до якої відноситься КУПАП, ККУ, Закон 

України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати 

офіційних спортивних змагань» тощо. Вони регламентують те, як цей механізм 

повинен працювати, щоб безвідмовно виявляти такі факти та зразу ж притягувати 

до відповідальності осіб, що причетні до їх організації. Але, все-таки, на нашу 

думку, Україна потребує державних організацій, які б слідкували за дотриманням 
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чесної гри (Fair play, як її називають в Європі) та координували процес 

недопущення неправомірної вигоди, який відбувається через договірні змагання. 
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 Щоб зрозуміти людину, треба, перш за все, пізнати її душу, логіку її 

поведінки, що є наслідком того, як людина мислить, яким є її розуміння буття, 

тобто, якою є її свідомість. В наш час інформаційних технологій набуває 

актуальності тема, яка понад сто років непокоїть філософську думку. Це – 

суспільна свідомість, завдяки якій змінюється наше життя. Ми, наша свідомість і 

підсвідомість знаходяться під безперервним впливом усе зростаючих 

інформаційних потоків, наші бажання є постійними об’єктами маніпуляції, 

свобода нашої волі перебуває під загрозою, а небачена раніше діяльність з 
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маніпуляції суспільною свідомістю змінила зовнішність світу і торкнулася 

практично всього людства. 

Актуальність обраної теми, в першу чергу, обумовлюється тим, що 

проблема маніпулювання суспільною  свідомістю є малодослідженою і вкрай 

животрепещущою. Суспільну свідомість як об’єкт наукового пізнання та способи 

впливу на неї досліджували багато вітчизняних та іноземних вчених, зокрема: Г. 

Маркузе, В. Амелін, Г. Блуммер, П. Бурдьє, М. Вебер, К. Гаджиєв, О. Дзьобань, Є. 

Доценко, Е. Дюркгайм, Е. Діхтер, Д. Карнегі, О. Конт, В. Королько, С. Кара-Мурза, 

Г. Лебон, С. Московічі та ін.  

Метою даної статті є розгляд ключових аспектів сутності та впливу на 

суспільну свідомість та громадську думку населення в умовах сучасної 

інформаційної війни та різноманітних політичних режимів. 

Методологічною основою роботи є поєднання спектру теоретико-

методологічних підходів, принципів, методів та прийомів. У дослідженні 

використано загальнонаукові, загальнофілософські та політологічні методи. 

Міждисциплінарний, політико-системний, цивілізаційний, соціологічний, 

культурологічний, політико-антропологічний, інституційний, структурно-

функціональний, політико-аксіологічний підходи суттєво увиразнили 

проблематику. 

Виклад основного матеріалу. Суспільна свідомість разом з індивідуальною 

утворює те, що зазвичай називають духовністю особистості, суспільства, народу, 

держави, людства. У системі духовності свідомість індивідів і свідомість їхніх 

соціальних спільнот, тобто індивідуальна і суспільна свідомість, становлять 

діалектичну єдність. Індивідуальна свідомість формується і розвивається під 

впливом суспільної свідомості, а суспільна свідомість поглиблює свою сутність і 

поповнює свій зміст за рахунок індивідуальної. Суспільна свідомість за обсягом 

значно перевищує індивідуальну [1].  

Одним зі структурних елементів суспільної свідомості є розмаїтість її форм. 

Це – політична свідомість, правова, моральна, релігійна, естетична, наукова 

свідомість тощо. Всі форми суспільної свідомості діалектично єдині. Вони 

віддзеркалюють економічні формації і людство в цілому. Могутня перетворююча 

сила суспільної свідомості — джерело удосконалення суспільного буття, його 

еволюції та пріоритетів дії. Для кожної людини суспільна свідомість — фактор її 

становлення, розвитку та вдосконалення.  
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Якщо говорити про форми впливу на суспільну свідомість у країнах з 

авторитарним та тоталітарним політичними режимами, то можна зазначити, що 

найефективнішою вважається масові зібрання. Масові зібрання на підтримку 

влади сприяють досягненню бажаного для влади результату через зростання 

схильності індивідів, що перебувають у натовпі, до конформізму, прийняття 

цінностей, які мають поділяти всі члени натовпу (навіть штучно створюваного) 

незалежно від особистих переконань окремих індивідів, які входять до його складу 

[2]. 

Також, можна зробити висновок, що політичне маніпулювання є 

невід’ємним елементом демократичного політичного режиму де декларована 

свобода слова, що в результаті надмірного застосування може призвести до 

деіндивідуалізації та деперсоніфікації людей. Причому швидкість цього процесу 

зростає з появою нових способів доведення інформації до широкого кола 

адресатів. Саме тому з’являється потреба у більш пильному фільтруванні 

інформації, що надходить з боку ЗМІ. 

У демократичних країнах розвиток інформаційних технологій, по-перше, 

робить суспільство досить вразливим до певних форм терористичних атак, а по-

друге, демократичні країни не завжди спроможні ефективно контролювати потоки 

інформації, оскільки посилення такого контролю означало б фактичну ліквідацію 

одного з найбільш дієв их елементів демократії – свободи слова [3]. 

Росія, як авторитарна держава, інвестує значні кошти в дезінформаційні та 

пропагандистські інструменти як напряму через державні органи, так і 

опосередковано через контрольовані Кремлем компанії та організації. Кремлівська 

пропаганда спрямована на журналістів, політиків та громадян ЄС, а значні кошти 

Кремля спрямовуються на фінансування проросійських політичних партій та 

інших організацій у країнах ЄС. 

Висновок. Суспільна свідомість — це сукупність характеристик свідомості, 

що є спільними для певних соціальних груп або для суспільства в цілому. Вона 

постає, по-перше, як результат об’єктивного процесу розвитку суспільства, по-

друге, як програма, що керує діяльністю суспільства, по-третє, як основа 

духовного виробництва, по-четверте, як самоцінне духовне життя. Носіями 

суспільної свідомості можуть бути окрема особистість, соціальна група (нація, 

клас, конфесія, маргінальний прошарок, кримінальне угрупування тощо) або 

людство в цілому. 
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Основою протистояння, так само як і кризових ситуацій в українсько-

російських відносинах, фактично є конфлікт цінностей – системи державницького 

авторитаризму в РФ та системи демократичних цінностей в Україні. 

Глобалізаційний складник конфліктного напруження у відносинах полягає у 

визначенні шляхів інтеграції пострадянських держав у світову макроцивілізаційну 

систему: безпосередньо – як суверенних держав – або опосередковано – через 

євразійську регіональну модель під контролем Москви [4]. 

Отже, нинішню гібридну війну, яку розв’язала Російська Федерація проти 

України, психологічно обумовлювали, обґрунтовували, насамперед у суспільній 

свідомості, головах людей. Саме тому, подальші дослідження маніпулятивних 

технік впливу на суспільну свідомість мають велику перспективу та необхідні для 

вироблення ефективного механізму боротьби з деструктивним інформаційним 

впливом. 
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Геополітичне протистояння США та КНР перетворюється на один з головних 

факторів світової політики. Незважаючи на те, що на сьогодні США залишаються 

єдиною наддержавою, китайська сторона все більше демонструє готовність до 
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боротьби за світове лідерство. І незважаючи на те, що керівництво Комуністичної 

партії Китаю заперечує наявність таких амбіцій, курс КНР має на меті досягнення 

паритету зі США як в економічній, так і військовій сфері.  

У 2020 році поряд з торговими війнами та боротьбою за вплив в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні, черговим тригером загострення конфронтації між США 

і КНР стала пандемія вірусу COVID-19. Необхідно відмітити, що в цілому 

протистояння довкола теми вірусу розвивалось більше в інформаційній сфері, але 

безпосередньо впливало на політику двох держав. Прослідкуємо коротку 

хронологію розвитку зазначеного протистояння. 

Початком словесного протистояння стала не підтверджена доказами заява 

сенатора-республіканця Тома Коттона про штучне походження вірусу COVID-19, 

який нібито поширився внаслідок аварії в лабораторії в місті Ухань.  

У березні ц.р.радник президента США Д.Трампа Роберт О'Брайєн сказав, що Китай 

надто повільно відреагував на поширення коронавірусу і світ втратив  

2 місяці часу на боротьбу з пандемією. Крім того, колишній радник Д.Трампа 

Стівен Беннон висловив думку про необхідність притягнення Китаю до 

відповідальності за нібито приховування інформації щодо COVID-19, а також 

порівняв пандемію з Чорнобильською катастрофою. 

У свою чергу офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь у соціальній 

мережі Twitter припустив, що вірус до міста Ухань завезли американські військові, 

які приймали участь у спортивних змаганнях восени 2019 року. 

Після цього США на офіційному рівні почали наполягати на міжнародному 

розслідуванні походження коронавірусу, але Китай 1 травня ц.р. відмовився 

допустити на свою територію навіть експертів ВООЗ. Як наслідок, інформаційне 

протистояння перейшло на найвищий рівень.  

3 травня держсекретар США Майк Помпео офіційно заявив, що США 

вважають джерелом коронавірусу лабораторію Інституту вірусології м. Ухань. Він 

додав, що не може сказати, чи було поширення коронавірусу навмисним, тому що 

"…китайська комуністична партія відмовилася співпрацювати з міжнародними 

експертами з охорони здоров'я". Крім того, за словами М.Помпео, керівництво 

Китаю зробило все, аби приховати інформацію про існуючу загрозу, в тому числі 

забороняло китайським медикам та журналістам оперативно поширювати дані про 

коронавірус.  

Китай рішуче відкинув всі звинувачення як у приховуванні інформації, так 

і в тому, що коронавірус був створений людиною. 
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Після цього президент США Д.Трамп заявив, що Пекін здійснив жахливу 

помилку та не захотів цього визнати. Він прямо звинувачує Китай в тому, що він 

завдав шкоди США і всьому світу, коли не заборонив китайським громадянам 

виїжджати з країни під час спалаху коронавірусу. Він підкреслив, що, винуватці 

повинні бути притягнуті до відповідальності, зокрема шляхом стягнення із КНР 

грошової компенсації. 

Незважаючи на спроби американської адміністрації представити зазначені 

вище заяви виключно як боротьбу за "справедливість і право людства знати 

винуватця пандемії", аналіз позиції США явно вказують на намагання Д.Трампа 

використати тему пандемії для підвищення свого рейтингу перед президентськими 

виборами. 

Ще на початку лютого ц.р. передвиборча ситуація складалася для Д.Трампа 

досить позитивно: економіка США демонструвала стійкий ріст, рівень безробіття 

був найнижчим за багато років позначки (у лютому цей показник впав до 

рекордних 3,5%). Крім того, Д.Трампу вдалося без суттєвих політичних втрат 

вийти з історії з імпічментом як через звинувачення у зв’язках з РФ, так і через 

телефонну розмову з президентом України В. Зеленським. 

Лише протягом березня ситуація для Д.Трампа кардинально змінилася: 

біржеві індекси почали падати (МВФ очікує падіння ВВП США у 2020 році на 

5,9%), внаслідок карантину рівень безробіття виріс до 15% (станом на 23 квітня 

26,6 млн американців подали заявки на виплату по безробіттю). Нарешті 

Дж.Байден, якому пророкували поразку на праймеріз Демократичної партії, у 

квітні став офіційним суперником Д.Трампа на президентських виборах і 

випереджає його не тільки в загальнонаціональних опитуваннях, але й у деяких 

ключових штатах.  

Крім того, від самого початку президент США не сприймав вірус COVID-

19 всерйоз та демонстрував підтримку досягнень КНР в боротьбі з пандемією. Така 

позиція керівництва США призвела до неготовності країни до стрімкого 

поширення вірусу та карантинних заходів. Значна кількість жертв пандемії, 

проблеми у сфері охорони здоров’я та економічні труднощі змусили Д.Трампа 

шукати виправдання, яке було знайдено у конструюванні із КНР образу 

зовнішнього ворога, що дозволяло президенту США зберегти ядро його виборців 

та демонізувати свого суперника на виборах (активно використовувались заяви 

Дж.Байдена про необхідність поглиблення китайсько-американських відносин). 
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З іншого боку риторика формування образу ворога вигідна і для 

керівництва КНР, яке виправдовує неконструктивною політикою США ряд 

економічних проблем, поглиблення авторитарних тенденцій всередині Китаю, 

мілітаризацію китайського суспільства тощо. 

Таким чином не виключено, що дискурс протистояння між двома 

державами може поглиблюватись, незалежно від результатів президентських 

виборів в США. Це пов’язано з тим, що зазначена риторика виявилась для обох 

сторін зручним інструментом вирішення внутрішньополітичних завдань, 

відволікання увагу від провалів у боротьбі з пандемією коронавірусу, а також 

посилення своїх зовнішньополітичних позицій. 
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Вступ.  Бюджетний дефіцит - це один із основних показників, який 

характеризує стан Державного бюджету України як фінансового плану держави. 

Він показує обсяг перевищенням видатків бюджету над його доходами (з 

урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів 

до бюджету). 

З погляду адміністративного управління фінансами проблему можна 

вирішити двома шляхами: або збільшити податки, або скоротити видатки. 

Водночас на практиці досягти цього важко, оскільки необхідно передбачити 

фінансові процеси і процедури, внесення змін до чинного законодавства тощо),так 

і суб’єктивні (реакція бізнесових груп, громадянського суспільства тощо) . 

Затвердження бюджету з дефіцитом дозволяється за наявності 

обґрунтованих джерел фінансування бюджету. [1] 

Матеріали і методи. Методологічна основа моєї роботи базується на 

діалектичному методі наукового пізнання та системному підході до вивчення 

проблеми дефіциту державного бюджету.  

Теоретичною базою дослідження є праці класиків фінансової науки, 

наукові дослідження зарубіжних та українських вчених у сфері державних 

фінансів. 

mailto:smidt1483@gmail.com
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Інформаційну основу становлять дані Міністерства фінансів України, 

Міністерства економіки України, Національного банку України, матеріали 

Державного комітету статистики України, Державного казначейства України, 

Рахункової палати України, економічні звіти науково-дослідних центрів та 

рекомендації експертів щодо фінансово-економічного розвитку країни й 

державних фінансів. [2] 

Результати. Бюджетний дефіцит може набувати різної якості, виникати за 

різних обставин, викликати різні наслідки. У зв'язку з цим доцільно говорити про 

різні види бюджетного дефіциту. За терміном виникнення розрізняють плановий і 

звітний бюджетний дефіцит. За місцем виникнення бюджетний дефіцит 

поділяється на зовнішній і внутрішній. За формою прояву розрізняють відкритий і 

прихований бюджетний дефіцит. За причинами виникнення бюджетний дефіцит 

класифікують на вимушений і свідомий (невимушений). За напрямами 

фінансування дефіциту розрізняють активний і пасивний бюджетний дефіцит. За 

критерієм змін у фіскальній політиці уряду виділяють три види бюджетного 

дефіциту: фактичний (наочно-реальний),структурний і циклічний. За терміном дії 

бюджетний дефіцит поділяється на стійкий і тимчасовий (касовий). За ознакою 

зв´язку з державним боргом розрізняють первинний та операційний бюджетний 

дефіцит. [3] 

Бюджетний кодекс України закріплює 10 принципів, на яких ґрунтується 

бюджетна система: єдності; збалансованості; самостійності; повноти; 

обґрунтованості; ефективності й результативності; субсидіарності; цільового 

використання бюджетних коштів; справедливості й неупередженості; публічності 

і прозорості. [4] 

Бюджетна система будується на засадах справедливого й неупередженого 

розподілу суспільного багатства між громадянами й територіальними громадами 

та закріплює виключно законодавче й цільове регулювання будь-яких видатків 

держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків; 

проголошує ідею збалансованості бюджету; закріплює принцип звітності і 

прозорості (оприлюднення) звітів про доходи й видатки Державного бюджету 

України та місцевих бюджетів. [5] 

Дефіцит бюджету - явище майже постійне в економіці кожної держави. 

Зокрема, в Україні це явище хронічне. Для населення наявність дефіциту має 

опосередковане значення, але воно бере участь в поверненні залучених для 
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покриття дефіциту коштів шляхом сплати податків. Оцінюється дефіцит бюджету 

зазвичай у відсотках від ВВП. [6] 

На 2020 рік заплановані погашення боргів на 346 млрд грн (без урахування 

145 млрд грн на обслуговування боргів, які держава сплачує з видаткової частини 

бюджету). З них 216 млрд грн - внутрішній борг, 130 млрд грн - зовнішній. 

Ця сума порівнянна з обсягом погашень, які Україна робила в попередні 

роки, але все ж значна. Коронакриза знизила надходження до бюджету, а видатки 

навпаки - зростають. [7] 

Висновки. Дана робота була присвячена принципам і видам  бюджетного 

дефіциту України та визначенню можливих шляхів її вирішення. Бюджетний 

дефіцит є найбільш складним і водночас досить поширеним явищем. Це 

перевищення видатків над постійними доходами бюджету, якими є податки й 

обов’язкові платежі. Бюджетний дефіцит не означає незбалансованості бюджету, 

оскільки при складанні і затвердженні бюджету встановлюються джерела його 

фінансування. Проведений в роботі аналіз засвідчив, що в Україні за останні п’ять 

років відбувалось погіршення стану бюджету та державного боргу. Такий 

висновок можна зробити аналізуючи показники офіційного сайту статистики 

України, інформація якого є дуже обмеженою стосовно питань загального обсягу 

валового державного боргу, який включає заборгованість приватного сектору. [8] 
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Вступ. Поняття категорії «економічна безпека» походить із змісту терміна 

«безпека» і має в своїй основі спільні та відмінні риси. Поняття «економічна 

безпека» вперше було вжито в 1994р. Г Пастернак-Таранушенком. Під безпекою 

розуміється такий стан суб’єкта, при якому ймовірність зміни притаманних цьому 

суб’єкту якостей і параметрів його зовнішнього середовища невелика - менше 

певного інтервалу. «Бажаний» стан суб’єкта визначається конкретним поєднанням 

параметрів життєдіяльності, в залежності від зміни цього поєднання, буде 

змінюватися і поняття «бажана» зміна. Тому не менш важливим для суб’єкта є 

достовірна оцінка рівня безпеки, яка може не збігатися з її реальним рівнем. [1] 

Матеріали і методи. Проблема економічної безпеки держави на сьогодні 

достатньо вивчена в Україні, проте ще не визначений єдиний підхід до трактування 

основних понять. Досить широко ця проблема знайшла відображення у працях 

російських учених: А. Абалкіна, В. Сенчагова, В. Медведєва, С. Афонцева, А. 

Пороховського, А. Нестерова, К. Самсонова, Е. Бухвальда, А. Городецького, В. 

Тамбовцева, А. Ілларіонова. Серед українських учених значний інтерес становлять 

праці В. Косевцова, І. Бінька, Я. Жаліла, С. Воронцова, В. Мунтіяна, В.Шлемка, Б. 

Губського, С. Пирожкова, Г. Пастернака-Таранушенка. У працях цих учених 

висвітлені особливості визначення сутності та складових економічної безпеки 

держави, аналізу та оцінки економічної безпеки, формування напрямів її 

забезпечення. [2] 

Правову основу діяльності економічної безпеки здійснює Конституція 

України, міжнародні договори України, Кримінальний кодекс України, 
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Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, закони України "Про оперативно-розшукову 

діяльність", "Про захист персональних даних" та інші закони України, а також 

прийняті відповідно до них нормативно-правові акти. [3] 

Результати. «Економічна безпека – це такий стан національної економіки, 

який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний 

задовольнити потреби особи, суспільства, держави». [4] 

Одні вчені розглядають її як утворення з трьох основних частин: до 

статність фінансово-економічних ресурсів для забезпечення необхідного рівня 

національної безпеки країни, створення найбільш сприятливих умов для 

стабільного розвитку економіки в країні та захист економічних інтересів держави, 

суспільства і особи від зовнішніх і внутрішніх загроз. В даному випадку всі три 

складові тісно взаємозв'язані та приблизно рівнозначні. [5] 

Серед теоретичних аспектів економічної безпеки вагоме місце посідає 

класифікація її складових елементів. Науковці В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько виділяють 

такі складові елементи економічної безпеки: 

– внутрішні складові економічної безпеки: сировинно-ресурсна, 

енергетична, фінансова, воєнно-економічна, технологічна, продовольча, 

соціальна, демографічна, екологічна; 

– зовнішньоекономічна безпека: експортна та імпортна. [6] 

Виділимо основні проблеми забезпечення економічної безпеки, які 

потребують першочергового вирішення: значна залежність економіки від 

іноземних кредитів; достатньо високий зовнішній борг; втручання міжнародних 

фінансових організацій в ринкові перетворення країни; дефіцит платіжного 

балансу країни; низький рівень зовнішніх інвестицій. [7] 

Висновки. Отже ,можна зробити висновок ,що на сьогоднішній день в 

України загрози економічної безпеки мають суттєвий вплив на розвиток країни та 

не регулюються належним рівнем урядом держави. Сучасна політика України 

щодо захисту як від внутрішніх, так і від зовнішніх загроз потребує значних 

доопрацювань.  

Також, в економічній літературі немає єдиного підходу до визначення 

економічної безпеки, її структури, показників та критеріїв. У будь-якому випадку 

забезпечення економічної безпеки країни має обов'язково входити до числа 

найважливіших національних пріоритетів. [8] 
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Introduction. On 16 September, 2020, the Decree of the President of Ukraine № 

392/2020 enacted the 2020 National Security Strategy in Ukraine [1]. The National 

Security Strategy of Ukraine was developed in pursuance of the Law of Ukraine "On 

National Security of Ukraine" [2]. It laid down the following: 1) priorities and national 

security interests of Ukraine; 2) means of ensuring national security, goals and main 

perils of state security; 3) main areas of work to be carried out by national state`s bodies 

and foreign missions of Ukraine. This research elaborates on diplomacy`s role in national 

security strategy of Ukraine and military strategy of Ukraine. 

Materials and Methods. This research is based both on critical analysis and 

synthesis, comparison of various documents in the field of national security. The analysis 

sets down means of diplomatic missions` functioning to protect the state`s interests and 
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is based on personal experience and careful analysis of publications of highly qualified 

publicists of various nations. The author makes mid-term predictions and conclusions. 

Results. International security cooperation as a part of the national security 

strategy has long been a vital tool of Ukraine`s foreign policy. The 2020 National 

Security Strategy emphasized the necessity to strengthen already existing alliances with 

the USA, the UK and attract new partners. As Ukraine evolves its global approach in the 

face of increasingly complex security challenges, the Government may find that it is 

more reliant than ever on diplomats and allies in the pursuit of security goals in key 

conflict theatres.  

According to Article 7 of the Law of Ukraine "On Diplomatic Service" [3] the 

main functions of foreign diplomatic missions are to ensure the national interests and 

international security of Ukraine, support peaceful and interactive cooperation with 

foreign states and international organizations. This function got a new meaning in the 

context of the new national security strategy.  

Foreign diplomatic missions of Ukraine are not some symbolic representative 

offices around the world – these are professionally trained staff that aims to prevent any 

threats to both sovereignty and rather tangible aspects e.g. infrastructure, GDP.  

Acknowledging the essence of regional security enhancement and protection of 

its own nationals, diplomatic missions are substantively drafting and negotiating strategic 

partnerships with Turkey, Poland, Georgia, Azerbaijan, Lithuania; practically 

cooperating with NATO member states in ensuring security in the Black Sea. What does 

the practical collaboration mean? Joint diplomatic and political efforts resulted in mass-

scale international 2020 military training in Ukraine. The aims were the following: 1) 

practical implementation of combat missions according to NATO standards and 

procedures; 2) increase the level of interoperability of Ukrainian-NATO units;  

3) establishing long-term cooperation with units of Allied countries. 

Except for mediation in strengthening national security through cooperation with 

foreign states Ukrainian diplomatic missions are at the forefront in gathering operative 

information on potential challenges in their states of accreditation.  

The other crucial element of national security is protection of the nationals of 

Ukraine in foreign states. Due to Article 5 (a) of the Vienna Convention on Consular 

relations 1963 and Article 20 of the Consular Statute of Ukraine, the consul is under 

obligation to protect both nationals and bodies corporate registered Ukraine; provide 

them with any necessary assistance, including evacuation. As of late 2020 more than 3 

million Ukrainians stay abroad on temporary and permanent basis. Despite the 2020 
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COVID-19 crisis and urge to return to Ukraine millions are still abroad. Imagine without 

any Ukrainian representative offices. Most civilized states may, indeed, apply national 

treatment and principles of non-discrimination to you. However, a nationality is a bold 

link between a person and a state. Rendering administrative assistance, granting physical 

protection, issuing documents for Ukrainians wouldn`t be easily attainable, if there 

weren`t any diplomatic or consular missions of Ukraine in foreign state. 

Since the 2020 pandemic started, joint efforts of the Ministry of foreign affairs of 

Ukraine, diplomatic missions of Ukraine and foreign allies brought back to Ukraine more 

than 350,000 Ukrainians. Thus, the organs concerned complied with a principle to protect 

the nationals of Ukraine by any lawful means. Additionally, pursuant to paragraph 46 of 

the National Strategy of Ukraine, the Ukrainians must feel themselves safe. In order to 

implement the constitutional principles of individual legal responsibility, the state, inter 

alia, relies on the Ministry of Foreign Affairs and foreign diplomatic missions. 

Conclusions. International security competition is a modern reality. Less states 

desire to depend on alliances. States do want to enjoy the obvious advantages of 

international collaboration as skills and technology sharing. Nevertheless, each state fires 

on all cylinders to strengthen sovereign armed forces and border security systems. 

National security race is intensifying by applying all instruments of power: political; 

diplomatic; military; economic; intelligence; cyber technologies. 

Diplomatic and consular staff is under obligation to ensure the nationals` interests 

and international security of Ukraine. From one angle the national security depends on 

prevention of data leakage and powerful armed forces. However, in the new data 

dissemination era we should think bigger. Due to Montevideo Convention two of state`s 

attributes are 1) population; and 2) capacity to enter into international relations. Hence, 

diplomatic missions secure the legal link between nationals and Ukraine by protecting 

interests of both abroad. Additionally, diplomatic corps enhance the image of Ukraine, 

collect security data and are at the forefront of agreements to cooperate in security area. 
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Одним з найбільш суперечливих засобів захисту прав людини, який 

викликає у сучасній теорії та практиці міжнародного права серйозні дискусії з 

приводу його припустимості, є концепція «гуманітарної інтервенції». 

Актуальність теми. Необхідність загострення уваги до цієї проблеми 

обумовлена тим, що міжнародна спільнота, з одного боку, бере на себе 

зобов’язання надавати допомогу населенню тих держав, у яких спостерігаються 

численні акти порушення прав людини, а з іншого боку, зобов’язана також 

дотримуватися принципу невтручання у внутрішні справи держави, закріпленого 

в п. 7 ст. 2 Статуту ООН. 

Для України, яка на сучасному етапі активно інтегрується в євроатлантичну 

та світову системи колективної безпеки, беручи активну участь зокрема в 

операціях з підтримання миру, вивчення цієї проблематики є також важливим 

оскільки наша країна може розглядатись потенційним учасником операцій із 

здійснення гуманітарної інтервенції. Слід вказати, що проблеми правомірного 

застосування сили у міжнародних відносинах досліджували Г. М. Данілєнко, В.Н. 

Денисов, Б. М. Кліменко, Д. Б. Лєвін, В. І. Кузнєцов, В. І. Менжинський, Є. І. 

Скакунов, Г. І. Тункін, М. О. Ушаков та В. Н. Федоров.   

Метою даної статті є висвітлення актуальних проблем, пов’язаних із 

застосуванням збройної сили однією державою або групою держав проти іншої 

держави, що спрямоване на попередження або завершення розповсюджених і 

серйозних порушень основних прав людини (громадян цієї держави), без дозволу 

держави, проти якої сила застосовується (гуманітарної інтервенції). 

Методологічною основою праці є методи аналізу, індукції, аналогії, 

абстрагування, сходження від конкретного до абстрактного. Їх використання в ході 

теоретичного аналізу положень науки міжнародного права та практики держав 

дало змогу сформулювати поняття гуманітарної інтервенції, визначити її 

суб’єктний склад тощо. 
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Виклад основного матеріалу. Гуманітарна інтервенція – це збройне 

втручання однієї держави, групи держав або міжнародної організації на територію 

іншої держави, без її згоди або всупереч її волі, з метою забезпечення дотримання 

мінімального гуманітарного стандарту по відношенню до осіб, які знаходяться на 

її території [1].  

Правомірність гуманітарних інтервенцій не витримує критики ні з точки 

зору законності, відповідності нормам і принципам звичайного і договірного 

міжнародного права, ні з точки зору легітимності, виправданості та адекватності, 

оскільки, як показує практика, політичні мотиви в міждержавних взаєминах, 

завжди тяжіють над гуманними. 

Із затвердженням у сучасному міжнародному праві принципу права народів 

і націй на самовизначення сфера дії принципу невтручання у внутрішні справи 

розширилася: він поширюється не тільки на суверенні держави, але і на народи і 

нації, що ведуть боротьбу за національне звільнення і включає обов'язок держав не 

нав'язувати їм свого суспільного або державного строю і своєї ідеології. Зміст 

принципу невтручання у внутрішні справи означає заборону державам і 

міжнародним організаціям утручатися у внутрішні справи держав і народів у будь-

яких формах: збройним, економічним, дипломатичним шляхом, шляхом засилання 

шпигунів, диверсантів, відкрито або побічно, із боку однієї держави, декількох 

держав або під прикриттям міжнародної організації. Так, відповідно до п. 7 статті 

2 Статуту ООН Організація не має права «на втручання в справи,що по суті вхідні 

у внутрішню компетенцію будь-які держави». Проте варто мати на увазі, що деякі 

події, що відбуваються в межах території держави, можуть кваліфікуватися Радою 

Безпеки ООН як не стосовні винятково до внутрішньої компетенції останньої [2]. 

Проблема гуманітарної інтервенції охоплює важливі підвалини 

міжнародної системи, зокрема такі її сфери, як права людини, державний 

суверенітет, міжнародна законність та функції ООН як джерела міжнародного 

права. Головним змістом концепту гуманітарної інтервенції є делегітимація 

державного суверенітету через порушення прав людини. 

З метою усунення порушень прав людини РБ ООН посилаючись на Главу 

VII вдавалась спочатку до м’яких форм воєнної інтервенції – створення так званих 

зон безпеки, як наприклад у Югославії та Руанді, а пізніше здійснювала і власне 

збройну інтервенцію шляхом застосування збройних сил. 
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Висновок. Аналіз практики ООН у період після закінчення холодної війни 

свідчить, що гуманітарна інтервенція рідко здійснювалась у «чистому вигляді» і 

здебільшого була лише одним з широкого комплексу заходів із врегулювання криз. 

Реалії сучасного світу диктують необхідність посилення ролі регіональних 

організацій у вирішенні гуманітарних криз, а також налагодження їх взаємодії між 

собою та ООН, як окремих елементів єдиної глобальної системи міжнародної 

безпеки. Важливим чинником підвищення ефективності цієї системи є 

налагодження співробітництва між Генеральним Секретарем та Радою Безпеки з 

одного боку та вищими посадовими особами та органами регіональних 

міжнародних організацій. Важливим аспектом могло б стати створення в рамках 

кожної організації органу, який би координуючи свою діяльність з неурядовими 

міжнародними організаціями забезпечував ООН своєчасною та достовірною 

інформацією про ситуацію в регіоні. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК СУЧАСНА ЗБРОЯ ПРОТИ ДЕРЖАВ 

Забара І. Л. 

Військовий інститут 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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Фраза Наполеона «Дайте мені 10 тис. газет і я переможу 100 тис. армію» 

зараз як ніколи актуальна. Часи, коли велике військо та тактика відкритого поля 

була популярною та найбільш вживаною вже минули. Сучасна наукова-технічна 

революція зробила справжній переворот у тактиці ведення бойових дій та веденні 

як внутрішньої, так і зовнішньої політики. . Поява інтернету, легшого доступу до 

ЗМІ відкрили нові можливості для противника з меншими втратами та більшою 

ефективністю. Перед тим як почати військові дії, хоч це і не завжди буває 

необхідним, у класичному розумінні, підрозділи інформаційно-психологічних 

операцій ( далі ІПсО ), джерела пропаганди проводять свого роду первинну 

mailto:infadlazno@gmail.com
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обробку ворога, його цивільного населення та своїх сил, використовуючи методи 

психологічного та інформаційного впливу. Наприклад, Україна до початку війни з 

Росією цим нехтувала і отримала відповідний результат: анексія Криму та 

утворення 2-х квазі-республік на її території – ДНР та ЛНР. 

Інформаційна війна – викладення інформації у спосіб, який формує у 

суспільстві чи групі людей потрібну точку зору, громадську думку на користь 

ініціатора. Результатом таких дій відбувається прийняття точки зору ініціатора у 

вигідному для нього ракурсі. У тих питаннях, де у цільової аудиторії (далі ЦА) були 

протиріччя невпевненості, інформаційні операції переносять погляди ЦА на бік 

ініціатора, або ж навпаки, коли у ЦА є стійкі погляди або ставлення задачею 

інформаційної операції є розшатування цих «стійких позицій» та створення 

протиріч та невпененостей. Інформаційна війна складається з інформаційних 

операцій. 

Інформаційна операція – боротьба з системами управління, яка передбачає 

комплексне проведення за єдиним планом психологічних операцій, заходів по 

радіо-електронній боротьбі та фізичного знищення пунктів управління і систем 

зв’язку з метою позбавлення противника інформації, виведення з ладу або 

знищення його системи управління. 

Інформаційна операція складається з: 

1. Інформаційних продуктів: 

• Білі (офіційне джерело) 

• Сірі (сумнівне джерело) 

• Чорні (невідоме джерело) 

 

2. Процесу підготовки та проведення операції 

• Планування 

• Аналіз ЦА 

• Розробка серій (планування інформаційних продуктів на 

майбутнє) 

• Розробка і оформлення продукції 

• Затвердження 

• Видання, доставка та розповсюдження 

• Оцінка 
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Отже, вдала інформаційна війна несе за собою не розбиті будівлі, 

спустошені міста, покинуту країну, а створює умови для безпечного оволодіння 

ресурсами завойованої деражви, підтримку з боку цивільного населення та 

уникненню відповідальності від світової спільноти. 

 

БОРОТЬБА З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ 

ЯК КЛЮЧОВИМ ФАКТОРОМ СОЦІАЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

 

Карпеченкова Г.В., Лєбєдєва Я.В. 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

annakarpechenkova@gmail.com; yaroslavna_lebed@ukr.net 

Вступ. Домашнє насильство, як негативне суспільне явище, в усьому світі 

вважається недопустимим та таким, що потребує негайного та ефективного 

втручання за допомогою механізмів держави. Україна, усвідомлюючи негативний 

вплив домашнього насильства як на якість життя окремих громадян, так і на 

економічне благополуччя держави в цілому, зробила значний крок вперед на 

шляху до впровадження ефективних механізми викорінення цього явища. Так, 

наразі діють нормативно-правові підстави для притягнення кривдників до 

кримінальної та адміністративної відповідальності, забезпечення їх можливостями 

зміни насильницької поведінки, а для постраждалих запроваджено спеціальні 

заходи, використання яких сприяє забезпеченню безпечного існування. 

Однак, поширеність домашнього насильства та наявність тяжких наслідків, 

в тому числі для дітей, спонукає винести цю проблему з рівня окремого елементу 

соціальної політики до пріоритетних питань національної безпеки України. 

Матеріали і методи. Використано комплекс емпіричних і теоретичних 

методів: аналіз, синтез, аргументація – для вивчення автентичних матеріалів, 

теоретичних досліджень з питань координації зусиль при боротьбі з домашнім 

насильством; узагальнення, прогнозування для формулювання рекомендацій для 

України по розробці ефективних механізмів подолання зазначеного явища. 

Результати. До пріоритетів національних інтересів України належить 

гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина. Верховенство 

права визнано одним із принципів діяльності держави поряд із захистом 

державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних 

кордонів. 
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Домашнє насильство, від якого нерівномірно потерпають жінки [2] варто 

віднести до загроз національним інтересам України, що в свою чергу є одним із 

аспектів національної безпеки. Національна безпека України – захищеність 

державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного 

конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та 

потенційних загроз [3]. 

Фактором, який наголошує на важливості та пріоритетності протидії 

домашньому насильству, як реальній та потенційній загрозі громадянам України, 

є тенденція збільшення кількості випадків: у 2018 р. – понад 100 000 тис. звернень 

до Національної поліції, у 2019 р. – понад 140 000 тис. До того ж, у 2020 р, у зв’язку 

із пандемією COVID-19, рівень домашнього насильства зріс у 2-2,5 рази порівняно 

з 2019 р. [4].  

В той же час, згідно з дослідженнями Фонду ООН у галузі народонаселення 

в Україні, що проводились у 2017 році [1], позбавлення основоположного права 

жінки – права на життя внаслідок домашнього насильства відбувається у 3,5 рази 

частіше, ніж в результаті збройних конфліктів.  

Сьогодні в Україні питання протидії домашньому насильству, насильству за 

ознакою статі та гендерної рівності віднесено до повноважень Міністерства 

соціальної політики України. Формування та реалізація політики боротьби з 

насильством є одним з багатьох аспектів соціального захисту населення. Однак, 

поширеність випадків та тяжкість наслідків, як для кожного окремого 

громадянина, так і для суспільства в цілому потребує координації зусиль та 

створення дієвих механізмів захисту постраждалих та докладання усіх можливих 

зусиль до подолання домашнього насильства. 

Висновки. Більш широкий погляд на цілі і завдання національної безпеки 

України дають можливість побачити їх соціальну складову. Аналіз поширеності і 

наслідків домашнього насильства в Україні чітко доводять необхідність визнання 

цього явища як такого, що створює щоденну небезпеку для громадян і суспільства 

та віддаляє Україну від благополуччя в цілому. 
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Вступ. Міждисциплінарний характер фінансів зумовлює їх всебічне 

різноманіття, а також надає можливості для їх вивчення не лише економістами. 

Неможливо уявити відносини в суспільстві без фінансів, адже саме вони є базисом 

нашого економічного буття. Водночас неможливо уявити суспільство, яке б 

повністю поводило себе раціонально в певних життєвих ситуаціях.  

Теорія раціонального вибору зазнає всебічної критики, а тому й зумовила 

появу в 70-х роках ХХ ст. цілого напряму від науковців, які працюють над 

проблемами впливу психологічних принципів у поведінці на прийнятті рішень. 

Поведінкова економіка наразі закріплює за собою чільне місце в наукових 

колах, при цьому така її підгалузь як поведінкові фінанси все частіше 

досліджується вченими різних країн світу. На сьогодні, питання поведінкових 

фінансів у публічному секторі економіки, а саме так званих «поведінкових 

публічних фінансів» не є надто дослідженим, але саме через їх вивчення держава 

може розробляти та приймати оптимальну фінансову політику для задоволення 

потреб своїх громадян. Через це потенціал поведінкових публічних фінансів та їх 

https://ukraine.unfpa.org/uk/publications/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-0
https://ukraine.unfpa.org/uk/publications/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-0
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поки що недосконале вивчення з боку науковців зумовлює актуальність даної 

теми. 

Матеріали і методи. Дослідження базується на основі аналізу західної та 

вітчизняної наукової літератури сфери фінансів, соціології та психології. Зокрема 

було проаналізовано праці Б.Д. Бернхейма [3], Й. Грубера [1], І.О. Лютого [2], 

А. Рангеля [3], Р. Треша [4] та ін. 

Результати. Поведінкові фінанси – це симбіоз наук, які, на перший погляд, 

не мають нічого спільного: психологія, економічна теорія та фінанси. Розуміння 

людини і її мети все більше відображається в прийнятті зокрема й фінансових 

рішень. Головна особливість поведінкових фінансів полягає в їх інтеграції з 

різними теоріями, школами і напрямами. Поведінкові фінанси стали новим 

трендом фінансової науки, який пояснює, чому індивідууми приймають 

ірраціональні фінансові рішення і як їхня психологія, а саме: стереотипність 

мислення, емоції, когнітивні упередження, впливають на управління особистими 

фінансовими ресурсами. 

Незважаючи на вищевикладене, поки що поведінкові фінанси (як і 

поведінкова економіка) не мають вагомої доказової теорії як наука, яка базувалася 

б на психологічних аспектах поведінки індивідуумів і яка б могла замінити 

усталені традиційні теорії економічної думки. Однак це не заважає науковому 

розвиткові поведінкових фінансів, зокрема тих, що стосуються саме публічного 

сектору. 

Якщо розглядати публічні фінанси, саме в їх класичному визначенні, то 

вони можуть трактуватися в широкому розумінні як «вчення про роль уряду в 

економіці» (за проф. Й. Грубером) [1, с.3]. Таке визначення, на нашу думку, в 

найповнішій мірі характеризує економічну сутність публічних фінансів і породжує 

усвідомлення того наскільки з ними пов’язане розроблення та прийняття політик 

держави. 

Як зазначає проф. І.О. Лютий, фінансова політика країни – це механізм, 

який об’єднує різні ланки економічної системи, забезпечуючи певний компроміс 

між урядом і кожними окремими суб’єктами економічної системи і при цьому 

реалізує економічні інтереси цих окремих суб’єктів [2, с.52]. 

Можемо стверджувати, що поведінкові публічні фінанси відіграють деякою 

мірою аналітичну роль при прийнятті рішень щодо загальної картини 

функціонування державних та місцевих фінансів, оскільки ірраціональність не 

висвітлюється як негативне явище, а інтерпретується на користь соціуму [3]. 
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Поведінкові публічні фінанси розглядають наслідки поведінкових аномалій в 

аналізі фінансової політики. Основним питанням є визначення того, як уряд може 

або попередити певні аномалії, або використати їх для отримання результатів, що 

сприяють соціальному добробуту [4, с.333]. 

Будь-який елемент в економіці донедавна було прийнято розглядати як 

раціональну одиницю, проте наразі це нерелевантно через неактуальність такого 

підходу. І оскільки ефективна фінансова політика держави – це запорука 

успішного функціонування економіки в цілому, постає необхідність вивчення 

поведінкових аспектів публічних фінансів у майбутньому. 

Висновки. Таким чином, позиції поведінкових публічних фінансів можуть 

використовуватися урядом країни для розробки та прийняття ефективнішої 

фінансової політики та усвідомлення й попередження поведінкових аномалій, що 

виникають в публічному секторі економіки. Тому подальше дослідження цього 

напрямку буде лише набувати більшої своєї значимості. 
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відносини з рівня «стратегічного партнерства» в стан латентної «холодної війни» 

з перспективного переходу на рівень відкритої конфронтації. 

Актуальність теми статті зумовлена тим, що російсько-українська війна 

має значний вплив на переформатування геополітичного ландшафту всієї Європи 

і позначається на геополітичному положенні країн Східної Європи, оскільки 

геостратегічно ця війна виходить за межі території окремих районів Донецької та 

Луганської областей і навіть не обмежується простором України. Вона ведеться 

по всьому східному флангу НАТО. В якості основних джерел, необхідно приділити 

увагу теоретичним доробкам В. Горбуліна, М. Капітоненка, С. Кононенка, О. 

Коппель, В. Манжоли, Г. Перепелиці, А. Суботіна, С. Толстова, C. Трояна, С. 

Федуняка, М. Фесенка, В. Хоніна та інших. У межах наукових парадигм слід 

особливо виділити роботи західних вчених, представників реалізму В. Волфорта, 

К. Ікенбері, С. Кауфмана, Р. Літтла, Г. Моргентау, а також Зб. Бжезінського, К. 

Хаусхофера та Х. Макіндера. 

Мета дослідження полягає в аналізі трансформаційних змін, які 

відбувалися в країнах Європи в сфері безпеки під впливом нових обставин, 

сформованих у системі європейської безпеки безпрецедентними агресивними 

діями Російської Федерації проти України та розгортанням протистояння Москви 

із США та країнами Західної Європи. 

Для досягнення мети застосовувався комплекс світоглядно-філософських, 

політологічних та загальнонаукових методів – історичного, порівняльного, 

вивчення документів, структурно-функціонального, моделювання та 

прогнозування – на засадах міждисциплінарного, системного та неоінституційного 

підходів.  

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на збереження, розширення і 

домінування системи західних союзів та інституцій, а також на військово-

політичне домінування США, фактори військової сили відіграють за теперішньої 

системи порівняно меншу роль, аніж за часів біполярності. У межах західних 

структур та інституцій, які вважаються однорідними з точки зору політико-

економічної природи, спостерігається найбільша концентрація та інтенсивність 

системних зв’язків. Попри значне скорочення ваги ідеологій у межах міжнародної 

системи у цілому спостерігається посилення ролі суто політичних чинників, які 

розглядаються як критерій ступеня однорідності системи. При цьому застосування 

сили дуже часто замінюється політико-економічними методами впливу. 
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Як стало очевидно, країни європейської та євроатлантичної спільнот 

припустилися серйозної помилки, спираючись на припущення про рух Росії у 

напрямі західної демократії. Водночас було недооцінено процеси диференціації на 

пострадянському просторі, внаслідок чого окремі пострадянські країни з 

європейськими та євроатлантичними прагненнями, такі як Україна та Грузія, 

розглядалися у спільній зв’язці з іншими пострадянськими країнами, що мали 

цілковито протилежну зовнішньополітичну орієнтацію [1]. 

З одного боку, між Україною та ключовими організаціями на 

Європейському континенті виникає нова царина спільних інтересів у сфері 

безпеки, що є життєво важливою для більшості європейських країн. З другого — 

недостатньо жорстка реакція Заходу на агресивні дії Росії зрештою надала 

останній стимули діяти й надалі ще більш агресивно і нахабно, що спричинило 

реальну війну проти України. 

РФ не тільки намагається зупинити європейську та євроатлантичну 

інтеграцію України, а й має на меті внести розкол між країнами Заходу і зробити 

недієздатними ЄС та НАТО. Таким чином, спроможність протистояти російській 

агресії є перевіркою на дієвість і життєздатність як Північноатлантичного альянсу, 

так і ЄС. 

Висновок. Основою протистояння, так само як і кризових ситуацій в 

українсько-російських відносинах, фактично є конфлікт цінностей – системи 

державницького авторитаризму в РФ та системи демократичних цінностей в 

Україні. Глобалізаційний складник конфліктного напруження у відносинах 

полягає у визначенні шляхів інтеграції пострадянських держав у світову 

макроцивілізаційну систему: безпосередньо – як суверенних держав – або 

опосередковано – через євразійську регіональну модель під контролем Москви [2]. 

Не можна недооцінювати роль України в реалізації світового балансу сил. 

Це повинні зрозуміти в першу чергу самі українці. В цьому основну роль мають 

відіграти громадянське суспільство й консолідована політична еліта, усвідомлення 

українцями себе єдиною незалежною нацією. Тоді Україна перетвориться в сильну 

державу-балансир – державу миру, благополуччя й порядку. В той же час для 

України баланс сил у міжнародних відносинах – це можливість стабільного 

розвитку без зовнішніх загроз та агресії з боку сусідніх держав. 
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У нашому сьогоденні тяжко уявити життя, навчання та роботу без сучасних 

технологій. Інтерактивне обладнання зараз використовується у багатьох галузях 

нашого життя, адже світ оновлюється і на теперішній час ми можемо 

використовувати його для захисту нашої країни. Зараз наша країна постійно 

модернізується, сили безпеки України під час міжнародного співробітництва 

запозичують новітні форми подання інформації: графічні, текстові та аудіо- 

відеоформи в одному об’єкті-кейсі. Використання інтерактивного обладнання 

дозволяє зберігати великі обсяги інформації на різноманітних носіях інформації та 

забезпечує швидкий доступ до неї. Також, до всього цього ми додаємо чітку 

візуалізацію, яка допомагає повністю поринути у потрібну нам атмосферу.   

Сили безпеки України і весь світ вже давно оцінили та планово переходять 

на інтерактивні панелі. Це нові технології, які дозволяють максимально предметно 

і ефективно обговорювати важливі стратегічні проблеми, усувати можливі загрози, 

вести переговори, більш наочно доносити інформацію до співробітників, 

наприклад, у формі презентацій та графіків. Наявність інтерактивного обладнання 

поступово стає нормою, простим елементом сучасності у роботі сил безпеки 

України. Стрілецький тир, інтерактивні панелі, сучасна комп’ютерна техніка з 

наймодернізованішими програмами, інтерактивні дошки та підлога всі ці елементи 

значно покращують навички та знання.  

В нашій країні існує «Військовий інститут телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут», в якому зібрана велика кількість 

http://www.razumkov.org.ua/ukr/article.php
mailto:kiryanovaveronika@ukr.net
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інтерактивного обладнання з різних країн світу, яке допомагає опановувати 

інформаційні системи та технології, комп’ютерні науки. Завдяки автоматизованим 

системам управління, комп’ютерним інформаційним технологіям, технічному та 

метрологічному забезпеченню наша країна отримує кваліфікованих представників 

сил безпеки України, [1].  

У «Національній академії Служби безпеки України» завдяки використанню 

лазерних технологій у поєднанні з електронним навчальнометодичним 

комплексом та постійному застосуванню принципу інтерактивності створюється 

атмосфера повного занурення присутніх осіб у оточуючу їх тематику та 

проблематику, а при проведенні тактичних занять – у атмосферу, яка надає їм 

необхідні знання та навички. Можемо констатувати, що впровадження лазерних 

технологій дозволяє нам залишатися у руслі світових трендів та надавати якісну 

освіту курсантам Національної академії Служби безпеки України, [2]. 

Показник ефективності виконання реалізації «Річної національної 

програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік» значно збільшився у 

порівнянні з іншими роками. Адже, у своїй підготовці представники сил безпеки 

України використовують сучасні методи підготовки запозичені в інших країнах. 

Значно збільшився відсоток військовослужбовців та цивільного персоналу сектору 

безпеки і оборони України, рівень підготовки яких відповідає сучасним потребам 

(за результатами опитування керівного складу), відсоток особового складу за 

висновками представників міжнародних організацій, які успішно пройшли 

професійну підготовку для виконання завдань за призначенням у рамках 

міжнародних місій, [3].  

ВИСНОВОК. Інтерактивне обладнання зараз широко використовується у 

всіх країнах світу. Завдяки сучасному інтерактивному обладнанню сили безпеки 

України можуть повною мірою використовувати весь потенціал інтерактивного 

обладнання, наша країна може навчати та відточувати навики осіб, що стали на 

оборону нашої держави, підтримують її цілісність та суверенітет. Молоде 

покоління захисників, яке може повністю поринути у світ новітніх технологій, 

отримавши нові безцінні знання завдяки інтерактивному обладнанню це перш за 

все запорука безпеки та захищеності нашої держави. 
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Світ зіткнувся зі зростанням тероризму і екстремізму, зокрема релігійного, 

наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. Не зважаючи на те, що більшість провідних 

країн світу є світськими, вплив релігії на формування та розвиток світової політики 

залишається незмінним, а в деяких ситуаціях - лише збільшується. 

Тероризм — політика, заснована на постійному застосуванні терору та 

насильства для досягнення політичних, ідеологічних та інших цілей. Характерною 

особливістю тероризму є його прояви у вигляді організованого насильства. 

Тероризм визначають як найнебезпечнішу форму соціальної девіації. 

Екстремізм — прихильність до граничних, крайніх поглядів та методів дії, 

зокрема у політиці. 

Обидва визначення поділяють на політичні, національні та релігійні форми. 

Релігійний екстремізм - нетерпимість до представників тієї ж або інших 

релігій. 

Екстремізм спрямований на знищення існуючих у суспільстві відносин і в 

кінцевому підсумку на розвал багатонаціональної держави, цим він тісно 

пов’язаний з сепаратизмом. 

Особливе місце у виникненні тероризму грає соціоетнічний чинник. 

Первинний аналіз здійснених терористичних актів вказує на те, що «людським 

ресурсом» тероризму, здебільшого, виступають представники мусульманського 

світу. У цьому випадку варто звернути увагу на наявність етнічного міфу, який 

file:///C:/Users/vmosk/CloudStation/флешка/Backup_Pink_Flash/Наука/конференции/Users/User/Downloads/sitsbo_2013_1_21.pdf
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виступає «рушієм» насильницької поведінки. Лейтмотивом такої поведінки є 

переконаність народу у свої правоті та визначення себе у ролі «месії».  

Існує чотири основні види терористів: фанатики, ідеологи, найманці та 

камікадзе. Усупереч поширеним уявленням, останні складають усього 1-2% від 

загального числа.  

У світлі останніх подій, “поштовхом” до поновлення застосування 

радикального ісламу у якості інструменту зовнішньої політики щодо Європи стало 

вбивство  вчителя історії С. Паті 18-річним біженцем Абдулахом А. у Франції, 

16.10.2020 року. Причиною вбивства стало демонстрування вчителем карикатури 

на пророка Мухаммеда; 

Беззаперечними проявами тероризму на релігійній основі є події, які 

відбувалися протягом періоду з 16 жовтня 2020 р. по 2 жовтня 2020 р., а саме: 

- 29.10.2020 — Франція, Ніцца - вбивство трьох людей; 

- 31.10.2020 — Франція , Леон, 1 загиблий, 8 поранених; 

- 02.11.2020 — Австрія, Відень, 4 загиблих, 17 поранених. 

Наведений вище перелік подій пояснює актуальність дослідження, яке 

зумовлене появою та стрімким поширенням актів релігійного тероризму у ряді 

країн Європи. Вплив релігії на політику на рівні фанатизму стабільно загострює 

стан міжнародних відносин та гальмує дипломатичне врегулювання конфліктів. 

Результатами дослідження можуть виступити положення про те, що 

неспроможність лідерів європейських країн відповісти на релігійні загрози 

національній безпеці головним чином зумовлена встановленою політичною 

орієнтацією Європи, яка протягом тривалого періоду перебувала під значним 

впливом ліберальних політичних настроїв та рухів.   

У свою чергу, лідери мусульманських країн використовують наслідки 

боротьби Європи із тероризмом у якості причини посилення використання 

радикального ісламу, обгрунтовуючи це протидією "європейському фашизму".  

Нездатність відповісти на загрози зі сторони мусульманського світу 

здебільшого пов’язана з відсутністю чіткої міграційної політики. 

Головною проблемою, яка досі залишаються актуальною є відсутність 

способів захисту та протидії релігійному тероризму на національному рівні.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ КОШТІВ 

НА ПРОВЕДЕННЯ БРИГАДНИХ ТАКТИЧНИХ НАВЧАНЬ 

Лантух О.П. 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 

LantuhOleksandr@gmail.com 

Вступ. Тактичні навчання з бойовою стрільбою є найвищою та найбільш 

ефективною формою польової виучки не тільки загальновійськових, а і всіх 

військових частин та підрозділів родів військ і спеціальних військ, які беруть 

участь у навчанні, вони проводяться з метою удосконалення польової виучки та 

злагодженості підрозділів в умовах, максимально наближених до бойових.  

Матеріали та методи. Підготовка навчання включає: планування 

навчання, підготовку керівництва і посередницького апарату, дослідницьких і 

інших груп, військ і району навчання. 

Бригадне тактичне навчання з бойовою стрільбою може починатися з перевірки 

здатності бригади приводити себе в різні ступені бойової готовності і виходу у 

вихідний район навчання. З висуванням бригади у вихідний район розгортаються 

пункти управління, організується їх охорона і оборона, встановлюється зв’язок з 

підлеглими, підтримуючими та приданими підрозділами, а також зі штабом 

керівництва. У всіх підрозділах здійснюються необхідні інженерні роботи по 

обладнанню окопів для бойової техніки, укриття для особового складу, 

автотранспорту та засобів управління, а також по їх маскуванню. 

Досвід сучасних збройних конфліктів свідчить, що складність і 

динамічність обстановки в бою створюють високі нервово-психологічні 

навантаження на солдатів і офіцерів, вимагаючи прийняття відповідальних рішень 

в обмежений час. При цьому підрозділам бригади часто необхідно діяти автономно 

від основних сил у будь-який час доби.  

Для якісної практичної підготовки окремої бригади морської піхоти з 

тактичної підготовки в умовах, найбільш близьких до сучасного бою, призначена 

польова навчальна матеріально-технічна база з тактичної підготовки. Необхідно 

також щоб питання, які вже були відпрацьовані на тренажерно-моделюючих 

засобах та під час проведення теоретичних занять з тактичної підготовки, могли 

бути відпрацьовані на практиці в полігонних умовах.  
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Результати. Таким чином, існує проблема підвищення якості занять з 

тактичної підготовки з одночасною мінімізацією витрат матеріальних засобів і 

ресурсу озброєння і військової техніки. Одним зі шляхів вирішення проблеми 

набуття бойових спроможностей є створення відповідної навчально-тренувальної 

бази і полігонного обладнання, яка основана на використанні сучасних 

інформаційних технологій.  

Неможливо здійнити аналіз витрат на проведення бригадних тактичних 

навчань комплексно, так як при оцінці витрат необхідно враховувати особливості 

організаційно-штатної структури бригади, штатне озброєння та військову техніка 

підрозділів бригади, укомплектованість бригади, тематику навчань (наступ, 

оборона чи інші дії), місцевість де будуть проводитись навчання, спосіб 

перевезення озброєння та військової техніки до місця проведення навчань, 

віддаленість полігону, забезпеченність полігону матеріально-технічною базою, 

наявність на полігоні місця завантаження-розвантаження на залізничні платформи, 

вартість оренди залізничних платформ, наявність засобів перевезення важкої 

техніки, що дозволить економити її моторесурс, тощо. 

На сьогоднішній день триває етап відновлення полігонів та створення 

міжвидових центрів підготовки, проте підпорядкованість таких центрів чи 

полігонів не забезпечує проведення на їх фондах навчань підрозділів за 

територіальним принципом, що суттєво збільшує бюджет проведення таких 

навчань. 

Висновки. Проведення видатків на бойову підготовку за 

децентралізованим принципом свідчить про відсутність комплексного аналізу 

видатків на підготовку. 

Фінансування видатків на підготовку військ за залишковим принципом 

дозволяє лише відпрацювання окремих елементів плану бойової підготовки, а 

бойове злагодження бригади здійснюється умовно. 

Варто зазначити, що оптимізація витрат на підготовку військ ні у якому разі 

не слід розуміти як економію, а перш за все необхідно створювати комплексні 

програми підготовки для кожного окремого підрозділу окремо і виключно після 

грунтвного аналізу всіх вищевказаних факторів які впливають на вартість 

проведення навчань. 

 

Література. 
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ЗЛОЧИНИ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ ШЛЯХОМ 

НЕВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ ПРАВОСУДДЯ 
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Вступ. Створення правової держави передбачає не тільки розвиток системи 

судових та інших правоохоронних органів, але й захист правосуддя від злочинних 

посягань. Невиконання рішень органів правосуддя негативно впливає на авторитет 

як судової влади, так і правоохоронної системи в цілому, оскільки в цьому разі, як 

відзначено у юридичній літературі, не досягається кінцева мета правосуддя – 

захист інтересів громадян і реальне поновлення їх порушених прав [1, с. 62]. 

Влада - важливий інструмент здійснення державних функцій. Корумпована 

влада може завдати величезної шкоди суспільству. Закони, при відсутності у 

держави реальної можливості забезпечити їх виконання, втрачають сенс. Тому 

діяльність по здійсненню правоохоронної функції потребує надійну кримінально-

правову охорону. Також, особливої уваги потребують відносини з приводу 

реалізації основного завдання судочинства - захисту прав і законних інтересів осіб 

й організацій, потерпілих від злочинів.  

Тож, заборону на вчинення посадовими особами зловживань у сфері 

судочинства слід розглядати як важливі елементи системи зміцнення державної 

влади. 

Виклад основного матеріалу. Одним із видів злочинів проти правосуддя є 

злочини, що вчиняються службовими або іншими особами шляхом невиконання 

mailto:alinalukomskaa00@gmail.com


72 

рішень органів правосуддя. На сьогоднішній день, саме ці злочини набули 

значного поширення на території нашої держави.  

Злочини проти правосуддя, що вчиняються посадовими особами 

правоохоронних органів, характеризуються спеціальним суб'єктом і особливістю 

об'єктивної сторони, яка полягає у використанні винним своїх процесуальних 

повноважень або положення. Судді та учасники кримінального судочинства з боку 

звинувачення, які посягають на інтереси громадян і суспільства, дискредитують 

владу, руйнують державу, зраджують колег. «Незадовільна робота одного слідчого 

протягом короткого проміжку часу, - пишуть Ю.Захаров і П. Скобліков, - здатна 

перекреслити тривалі зусилля багатьох співробітників з суміжних служб» [2]. 

Так, при формулюванні відповідних складів злочину необхідно 

враховувати, що зміст об'єкта описуваних корупційних діянь слідчих, прокурорів 

і суддів в числі іншого складають і правовідносини з приводу невідворотності 

відповідальності за корупційні діяння. З цього випливає, що кримінально-правові 

заборони на вчинення злочинів посадовими особами правоохоронних органів 

покликані забезпечувати подвійне попередження корупції. На практиці 

корупційними корисливими мотивами частіше керуються слідчі, які приймають  

незаконні процесуальні рішення у справах про посягання, що здійснюються 

чиновниками і іншими керівниками, знову  ж за злочинами корупційної 

спрямованості. Дана обставина свідчить про провідну роль кримінально-правових 

засобів у протидії корупції і водночас про необхідність підвищення їх 

ефективності. 

Н. А. Єгорова вважає, що посилення відповідальності за корупційні 

злочини може бути втілено в життя лише після мінімізації в самій правоохоронній 

службі корупційних ризиків, які мають економічну, організаційну та морально-

психологічну природу[3]. Важливо розуміти, що слідчі, прокурори і судді, крім 

вчинення злочинів, передбачених спеціальними нормами, отримують хабарі, 

зловживають повноваженнями і перевищують їх, шахрайським шляхом 

заволодівають чужим майном. Тому боротьбу з корупцією в правоохоронній сфері 

не можна відокремлювати від боротьби з корупцією в цілому.  

Зауважимо, що методика розслідування злочинів, які вчиняються 

службовими або іншими особами шляхом невиконання рішень органів правосуддя, 

має свої особливості, котрі, насамперед, виявляються в слідчих ситуаціях 

початкового етапу розслідування. Так, на вид і зміст слідчих ситуацій 
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досліджуваних злочинів впливають сфера, у якій не виконується рішення органу 

правосуддя, характер злочинних дій, наявність протидії з боку підозрюваного.  

Варто зазначити, що вже на початковому етапі розслідування зазначених 

злочинів відомо особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, оскільки заяви 

про вчинені злочини найчастіше надходять від державної виконавчої служби; 

окремих громадян і представників установ, організацій, права яких порушені. Тож, 

ураховуючи викладене, можна, виділити такі типові слідчі ситуації:  

1. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, переховується від 

органів досудового розслідування або чинить інші активні дії з протидії 

розслідуванню. Така ситуація характеризується як конфліктна й вимагає від 

слідчого значних зусиль щодо її вирішення.  

2. Особа, яка вчинила злочин, визнала себе винною та сприяє його 

розслідуванню. Ця слідча ситуація характеризується найбільшим обсягом 

інформації щодо обставин злочину та, відповідно, є сприятливою для 

розслідування. 

Висновки. Узагальнюючи  викладене, слід зазначити, що в розслідуванні 

зазначених злочинів основне - це вилучити функціональні обов'язки, інструкції, 

провести почеркознавчу та економічну експертизи й вилучити документи та речі з 

тимчасовим доступом. Допитати всіх учасників кримінального процесу і наравити 

в суд. 
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Проблематика підвищення кваліфікації поліцейських, їх адаптації до 

викликів сучасності набуває актуальності в умовах реформування як 

правоохоронної системи в цілому, так і Національної поліції зокрема. Не викликає 

жодних сумнівів необхідність додаткової післядипломної, професійної освіти 

поліцейських, особливо керівних кадрів, як важливої умови підвищення 

ефективності їх професійної діяльності.  

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Забезпечення 

державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на 

відповідні військові формування та правоохоронні органи держави [1]. Саме 

професійна компетентність поліцейських, спроможність якісно надавати 

поліцейські послуги, захищати права і свободи людини, інтереси суспільства та 

держави від потенційних та реальних загроз є важливою запорукою національної 

безпеки. 

Так, Законом України «Про Національну поліцію» нормативно закріплено 

обов’язок поліцейських проходити підвищення кваліфікації за відповідним 

напрямом службової діяльності не рідше одного разу на три роки та перед 

призначенням на керівну посаду [2], що також закріплено у Положенні про 

організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції, 

затвердженому наказом МВС України від 24.12.2015 №1625 [3]. Тобто кожний 

поліцейський, незалежно від займаної посади, раз на три роки служби повинен 

оновлювати свої знання та спеціальні навички, підвищувати рівень готовності до 

виконання професійних завдань та обов’язків у межах професійної діяльності. При 

вирішенні ж питання просування по службі, призначення саме на керівні посади, 

незалежно які – рівнозначні, нижчі чи вищі, підвищення кваліфікації є 

обов’язковим без урахування трирічного терміну. Таке законодавче унормування 

є виправданим, адже розвиток нашого суспільства обумовлює набуття 
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поліцейськими нових знань і вмінь для успішного вирішення проблем громадян 

України та відповідатиме сучасним потребам суспільства. 

Ми поділяємо погляди І.В. Шруба, який стверджує, що метою професійного 

навчання всіх категорій працівників є підвищення їх конкурентоспроможності 

відповідно до суспільних потреб, підвищення ефективності використання праці та 

забезпечення досягнення належного професійного рівня працівниками [4]. 

Досить обґрунтовано аргументує питання важливості післядипломної 

освіти як чинника формування професіоналізму поліцейських Д.В. Швець. Автор 

статті слушно зауважує, що у сучасних умовах традиційні підходи до підготовки 

працівників правоохоронних органів, що склалися протягом багатьох років і багато 

в чому були віддзеркаленням системи радянських часів, не забезпечують 

необхідну якість і професійну обізнаність, компетентність кваліфікованих кадрів 

поліції. А тому маємо констатувати наявність об’єктивно існуючого протиріччя 

між постійно зростаючими вимогами сучасного суспільства до діяльності поліції 

та традиційною системою підготовки поліцейських [6, с. 127]. 

За умов стрімкого розвитку інформаційних технологій, зростання обсягів 

інформації, перманентних змін у чинному законодавстві та практик його 

застосовування правоохоронними органами, вважаємо не тільки доцільно, а й 

необхідно реалізувати концепцію «lifelong learning» − навчання протягом життя. 

Така концепція, безумовно, відповідає потребам будь-якої сучасної діяльності, а 

тим більше правоохоронної, яка має здійснюватися з урахуванням усіх тенденцій 

розвитку суспільства та законодавства, враховувати кращі світові надбання тощо 

[5]. 

Отже, сьогодні особливої актуальності набуває проблема ефективності 

професійної діяльності поліцейських, яка повинна відповідати висунутим високим 

вимогам, що стосуються перш за все професіоналізму при виконанні покладених 

на поліцію завдань. В цілому, організація підвищення кваліфікації працівників 

Національної поліції, як складової післядипломної освіти, повинна бути 

спрямована на формування високопрофесійного, стабільного кадрового складу 

органів і підрозділів Національної поліції України, що найбільш повно відповідає 

сучасним і прогнозованим соціально-політичним та економічним умовам, здатним 

ефективно вирішувати службові завдання. 
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Вступ. Поняття національного інтересу пояснюється в науковій літературі 

як системний вираз інтересів усіх членів суспільства, що реалізуються через 

політичну систему відповідної держави як компроміс у поєднанні запитів кожної 

людини і суспільства загалом. Усі елементи політичної системи повинні разом 

створювати національні інтереси, які є основою функціонування її складових.  

Українські національні інтереси – це життєво важливі матеріальні, 

інтелектуальні і духовні цінності українського народу як носія суверенітету й 

єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, 

реалізація яких гарантує державний суверенітет країни та її прогресивний 

розвиток. У цьому розумінні національні інтереси є найважливішими завданнями 

внутрішньої і зовнішньої політики [1, c. 54–57]. 
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Матеріали і методи. Дослідженню проблем у сфері забезпечення 

національної безпеки в умовах загострення  присвячені праці вчених: В.Г. 

Ананьїна, С.В., Бандурка,  Волосова, В.Ф. Давидова, В.І. Євінтова, Ісаковича, В.А. 

Карташкіна, Ю.М, Я.Ю. Ліпкана, Г.І. Морозова, М.І. Неліпа, В.П. Пархитька, Ю.М. 

Романова,  Е. І. Скакунова, Б. Н. Топорніна, С. Г. Федуняка, Л. В. Чупрія та ін. 

Зокрема, вчений Чупрій Л.В. зауважує, що формуючи систему національних 

інтересів необхідно враховувати національні цінності, адже саме вони закладають 

основу системи національної безпеки. Цінності утворюють правову, філософську 

та етичну основу для забезпечення майбутнього держави. Їхня втрата може 

спричинити зникнення нації як самостійного суб’єкта міжнародних відносин [2]. 

Головною метою для захисту національних цінностей та національної 

безпеки були та залишаються розвиток й впровадження концепції європейської 

безпеки на основі співпраці (далі – європейська безпека) і полягає у досягненні 

узгоджених і скоординованих дій задля нейтралізації нових викликів і загроз 

(насамперед, тероризму, організованої злочинності, етнічних і релігійних 

конфліктів, неконтрольованої міграції тощо). Ці явища виходили за межі 

національного рівня і в умовах об’єднаної Європи отримували характер 

внутрішніх загроз для всього ЄС. Для їх вирішення необхідно було застосовувати 

нові, зокрема невійськові підходи. Разом з тим, існуючі інститути міжнародної 

безпеки (ООН, ОБСЄ, НАТО) виявилися недостатньо пристосованими до сучасних 

реалій.  

Результати. У підсумку нам слід підкреслити, що основними об’єктами 

національної безпеки виступали та виступають громадяни (їх права і свободи), 

суспільство (його духовні та матеріальні цінності), держава (її конституційний 

устрій, суверенітет і територіальна цілісність). На цій підставі основними 

показниками національної безпеки можна визначити наступні чинники:  

 − національну незалежність і суверенітет, територіальну цілісність держави; 

− розвиненість громадянського суспільства, рівень демократизму, 

сформованість та дієвість законодавчої бази правової держави, захищеність 

особи; 

−  економічні можливості держави;  

−  стан збройних сил, їхню боєздатність та боєготовність;  

−  національне визначення та самобутність;  

−  розвиток національної самосвідомості та культури;  
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−  наявність загальної стратегії національного розвитку, «національної 

ідеї», загальновизнаної мети;  

−  готовність та здатність політичних сил реалізувати загальновизначені 

цілі. Іншими словами, національна безпека − це міра реального рівня прав і 

свобод членів людського співтовариства (громадян) відповідної цьому 

співтовариству держави [3, с. 33].   

Висновки. Отже, для того щоб захистити цінності у сфері національної 

безпеки головною метою полягали та полягають розробки й запровадження 

концепції європейської безпеки на основі співпраці (далі – європейська безпека) і  

полягає у досягненні узгоджених і скоординованих дій задля нейтралізації нових 

викликів і загроз (насамперед, тероризму, організованої злочинності, етнічних і 

релігійних конфліктів, неконтрольованої міграції тощо). Ці явища виходили за 

межі національного рівня і в умовах об’єднаної Європи отримували характер 

внутрішніх загроз для всього ЄС. Для їх вирішення необхідно застосовувати нові, 

зокрема невійськові, підходи. 
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Загальна Декларація прав людини, була прийнята з метою визнання і 

захисту гідності, рівних і невід’ємних прав, свобод людини. Забезпечення прав і 

свобод особи є найважливішим чинником існування демократичної держави. Воно 

здійснюється за допомогою специфічних засобів – гарантій, що надають усім 
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елементам правового статусу особи реального змісту, завдяки яким стає можливим 

безперешкодне здійснення прав і свобод, їх охорона від можливих протиправних 

посягань і захист від незаконних порушень. 

Термін «гарантія» походить від французького слова «garantie», яке 

перекладається на українську як забезпечення; запорука; умова, яка забезпечує що-

небудь» [3, c.180]. 

Пріоритет прав людини стосовно держави є первинним і представляє 

системо утворюючий принцип правової держави. Але, права свободи і законні 

інтереси людини і громадянина повинні бути не тільки продекларованні у 

законодавчих актах, але й забезпечені та гарантовані державою, що уможливлює 

їх перехід з потенційного стану в реальний. 

Принцип рівності перед законом був встановлений вперше у 

давньоримському праві. На сьогодні він є закріпленим у: - ст.7 Загальної декларації 

прав людини; - ст. 24 Конституції України [2, c.5]. 

Основоположні принципи права - це найбільш важливі, фундаментальні 

вимоги, на яких ґрунтується право як соціальний регулятор.  

Конституція України ст. 15 визначає, що суспільне життя в Україні 

ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. 

Це дає можливість розглядати принципи права, як загальнолюдські надбання. 

Значний внесок у дослідження принципів права в Україні зробили такі 

вчені, як В.Б.Авер'янов, В.Д.Бабкін, Н.П.Воронов, О.Ф.Гранін, В.М.Горшеньов, 

В.Н.Денисов, Є.В.Додін, А.Я.Дубінський. 

Саме принципи і насамперед принципи консолідують, наприклад, 

правотворчість і правосуддя, надають внутрішньої цілісності діючій правовій 

системі, слугують зміцненню законності і правопорядку, громадської дисципліни, 

гарантують реалізацію інтересів і прав українських громадян. Вони, за умови їх 

закріплення у Конституції, забезпечують єдність процесів створення права, його 

реалізації і охорони. Принципи права є критерієм оцінки права і методологічною 

основою його подальшого вдосконалення у тому розумінні, що одночасно на 

підставі принципів оцінюють рівень і ефективність реалізації права і на ґрунті саме 

цих категорій пізнають і поліпшують його. 

Особливого значення для реалізації принципу рівності є недискримінація. 

Недискримінація – заборона необґрунтованого відмінного ставлення 

(встановлення відмінностей, винятків, обмежень чи переваг) до осіб, які 

перебувають в однаковій ситуації, чи однакового підходу до осіб, які перебувають 
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у різних ситуаціях. Право на захист від дискримінації є одним із фундаментальних 

прав людини, яке визнане міжнародним правом. 

Наслідками недискримінації є обмеження або унеможливлення в 

користуванні чи здійсненні прав і свобод усіма людьми на рівних підставах. Тому 

заборона дискримінації розглядається як один із шляхів забезпечення принципу 

рівності. 

Високий рівень реалізації принципу недискримінації в юридичних 

практиках і інституціях є основним показником, що свідчить про реальну наявність 

у конкретній правовій системі справедливого балансу між вимогами формальної  

та юридичної рівності. 

Слід також зауважити, що загальносоціальні і юридичні принципи права є 

не тільки результатом теоретичних абстракцій, але й мають практичне значення. 

Наявність стабільних і чітко сформульованих принципів - одна з ознак 

досконалого, діючого права. 
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Вступ. Процеси,  що  відбуваються  в  інформаційному полі між Україною 

та Росією  висувають  багато питань  і  змушують  дослідників  переосмислити  

безліч  проблем.  Однією  з  актуальних  для  України є  проблема  гарантування 

інформаційної безпеки багатонаціонального суспільства в сучасних умовах.  

Актуальністю дослідження є те, що 15 травня 2017 року було введене в дію 

рішення РНБО України «Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Особливостями якого 

було блокування інтернет-провайдерами доступу до веб-ресурсів інтернет-

компаній «ВКонтакті», «Однокласники», «Mail.ru», «Яндекс», «Лабораторія 

Касперського», «Dr.Web» тощо. Відповідно до прийнятого «пакету Ярової», 

сервіси мали зберігати аудіо- та відеофайли, повідомлення та іншу приватну 

інформацію, яка поповнювала бази даних, до якої мали прямий доступ російські 

спецслужби. Об’єктом дослідження є важливість блокування інформаційних 

ресурсів держави-агресора у гібридній війні між Україною та Росією. 

Мета дослідження – довести доцільність проведення санкцій та рішення о 

блокуванні російських сервісів на прикладі деяких російських програм. 

Матеріали і методи. Кібератаки мають певну ціль для враження. Коли 

проводилось розслідування атак на фінансовий сектор України, які відбулися у 

грудні 2016 року, то виявилося, що на значній більшості вражених машин було 

встановлено російське програмне забезпечення. Відповідно, було висловлене 

припущення, що російське програмне забезпечення, перш за все, надає потенційну 

можливість несанкціонованого доступу до інформації. 

За словами представників СБУ пакет програм «1С» становить небезпеку. 

«1С» присутня на українському ринку вже тривалий час та завоювала статус 

монополіста. Однак, вся інформація, яку отримує «1С», оновлення програми йде 

через російські сервери. Збираються дані, типу як big data, яка може бути 
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використана в інтересах підриву економіки, збору даних, підриву окремих галузей 

окремих секторів економіки нашої держави. 

Згідно з аналізом InformNapalm, кремлівське керівництво використовує 

пошуковий сервіс «Яндексу» як інструмент ведення інформаційної війни. Зокрема, 

видача новин у ньому зазнає жорсткої цензури.  

У квітні 2016 року стало відомо, що Укравтодор підписав меморандум із 

«Яндекс. Карты». Укравтодор інформуватиме про стан проїзду українськими 

автошляхами за допомогою сервісів Яндекс.Карти і Навігатор. Користуючись 

цими додатками, кожен водій матиме змогу дізнатися про усі ремонтні роботи та 

несанкціоновані перекриття на автошляхах загального користування. Тобто ми 

самі надавали дані, щодо доріг та їх характеристики противнику, які він міг 

використовувати при плануванні можливого нападу на Україну. 

Висновки. Отже, противник використовує російські ресурси не лише для 

пропаганди і контрпропаганди, вербування агентури та відпрацювання планів її 

мобілізації, але для проведення кібератак, прикладом якого може бути вірус 

«Petya», що вразив не лише сектори України, але й світу. Введення санкцій на 

російські ресурси було необхідним та доцільним рішенням при введенні гібридної 

війни із Росією. 
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ГЕТЬМАНЩИНИ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ 

XVIІ – 60-Х РР. XVIIІ СТ. 

Омельчук Я. Р., Пришляк В. В. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

yanaomelshuk1998@gmail.com, pryshliakv@ukr.net 

Сьогодні зростає інтерес до вивчення історії повсякдення, цим і 

пояснюється актуальність обраної проблеми. Метою запропонованого 

дослідження є виявлення особливостей повсякденного життя козацької старшини 

як еліти визначеного періоду та порівняння її із попередньою історичною епохою. 

Гетьманщина була автономним напівдержавним утворенням у складі 

Московського царства, а згодом – Російської імперії зі стійкими групами-станами, 

що вирізнялися соціальною та економічною самостійністю. Формування станової 

структури Гетьманщини розпочалося ще під час Визвольної війни, а чітких ознак 

вона набула лише наприкінці XVII ст. [5, с. 4-12]. У суспільстві вибудувалася 

вертикальна ієрархія, в якій політичний, правовий і соціальний статус особи 

визначався приналежністю до певної соціальної групи. Провідне місце у цій 

ієрархії належало новій протонаціональній еліті – козацькій старшині. 

Останнім часом одним з актуальних напрямків досліджень українських 

науковців є соціальна історія, зокрема повсякденність, тобто вивчення 

неофіційного, приватного, побутового життя людей різних історичних епох. У 

зв’язку з цим набуває актуальності проблема дослідження шлюбно-сімейних 

взаємин, виховання та освіта дітей, житло, одяг та кухня. 

Шлюбні взаємини, пошук наречених, укладання шлюбних контрактів у 

козацькій старшині відігравали важливу роль. Загалом шлюб був надзвичайно 

відповідальним моментом у житті кожної людини. У пошуках наречених козацька 

старшина, як правило, не виходила за межі свого соціуму, тому Гетьманщина 

ХVIII ст. – це розгалужена станова корпорація, де всі так чи інакше були пов’язані 

шлюбно-родинними зв’язками. Одружувалися як за взаємними почуттями, так і за 

порадою батьків чи близьких родичів та й матеріальні інтереси не були 

другорядними. Жінкам право вибору ґарантували статті Литовського статуту, а з 

1743 р. – «Права, за яким судиться малоросійський народ» [3, с. 225]. Насильно 

віддати її заміж не мали права ані батьки, ані старші брати та сестри, а також 

опікуни [1, с. 69]. 

mailto:yanaomelshuk1998@gmail.com
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Сім’я, родина як для всього народу, так і козацько-старшинського соціуму 

була основною, самодостатньою цінністю. Але саме жінка у родинному житті 

відігравала важливу роль. У подружньому житті, вона виступала як рівноправний 

партнер. Хоча головною задачею жінки виступала сім’я, виховання дітей, 

господарська діяльність, багато з них проявляли ініціативність, відповідальність. 

Козацька старшина Гетьманщини розраховувала не лише на рід, але й на 

підтримку кумів, свояків, добрих сусідів, знайомих, земляків, які дослужилися до 

високих чинів у російській імперській ієрархії, на петербурзьке земляцтво 

українських інтелектуалів. На них спиралися у скрутних матеріальних випадках, 

зверталися з різними проханнями та, як свідчать листи, знаходили підтримку [1, с. 

211]. 

Ідеалом козацької старшини було виховання дітей у дусі християнської 

доброчинності, прищеплення таких чеснот, як порядність, повага до батьків, 

відповідальність за членів родини, особливо сиріт, чесність тощо. Водночас 

старшина все більше дбає про успішну кар’єру синів в адміністративних 

імперських структурах, на військовій службі, що прокладало шлях до інтеграції з 

російським дворянством. Освіта відігравала тут важливу роль. Першою ланкою 

було домашнє навчання, далі — Києво-Могилянська академія, що стало традицією 

для багатьох старшинських родин. А завершувалося здобуття освіти в 

європейських або в останній чверті XVIII ст. у Петербурзькому чи Московському 

університетах. Із часом козацька старшина починає надавати перевагу військовій 

службі [1, с. 184]. 

Козаки і старшина добре усвідомлювали те, що запорукою здорового тіла є 

корисна і поживна їжа. Їхні страви були простими, різноманітними і досить 

смачними. Для приготування їжі був кухар, якому допомагали кілька хлопчиків, 

що приносили йому воду й чистили казани після обіду [4, с. 418]. Основними 

стравами були "саламаха", "тетеря", куліш, галушки, лемішка, мамалига. Одна з 

особливостей харчування козаків – незначне споживання хліба, адже випікання 

хліба на велику кількість людей вимагало значних затрат праці. Хліб ніколи не 

краяли бойовими ножами, шаблями чи ятаганами. Адже це – зброя для вбивства, а 

хліб – святий [4, с. 255]. Значні зміни відбувалися і в побуті. Козацька старшина 

сприймала себе як «нове шляхетство» і тому намагалася прикрашати свою оселю і 

свій побут красивими речами, купувала дорогі карети, посуд, коштовну зброю, 

замовляла портрети своїх предків, батьків, тішилася давністю роду [2, с. 28]. 



85 

Отже, приватне життя та побут козацької еліти Гетьманщини часів від 

Мазепи до Розумовського відзначалося певною становою корпоративністю. Шлюб 

укладався переважно в матеріальних інтересах; своїх дітей старшина віддавала 

лише в найкращі школи та академії. Для старшинського побуту характерною 

рисою була «традиція скромності». Свій побут вони прикрашали лише красивими 

та вишуканими речами. Загалом, якщо порівнювати життя простого козака та 

старшинську еліту, то можна зробити висновок, що останні жили набагато краще, 

оскільки їхнє доволі активне публічне життя в Гетьманщині зосереджувалося 

навколо полкових і сотенних адміністративних установ та гетьманської резиденції. 
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ЗАГРОЗИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

ЧЕРЕЗ МОЖЛИВІ ЗМІНИ ПРЕЗИДЕНТА США 

Парфенов О.М. 

Військовий інститут 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

sashaparfenov090@gmail.com 

У сьогоднішньому світі США все ще залишається світовим гегемоном, 

зараз та на наступне десятиріччя, але все більш та більш виникає загроза розпаду 

монополярного світу, перш за все, через швидкість економічного розвитку Китаю, 

його прогрес у сфері технологічного прогресу (автоматизації) та створення власної 

інформаційної мережі. Так, звісно, світ прив’язаний до нафтодолара, та до 
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«американської демократії», котра стала частиною глобалізуючого «західного 

світу», але поширення впливу Китаю не треба недооцінювати. 

Через спірний результат виборів та неприйняття перемоги Байдена зі 

сторони Трампа, через можливі махінацію з підрахунком почтових голосів у двох 

найважливіших штатах, може початися новий етап ескалації 

внутрішньоамериканських протестів, пов’язаних з узурпацією влади, чинного 

президента, та вимогами призначити «легітимного президента». Отже, виникає 

бажання виявити можливі загрози у сфері соціальної безпеки, котрі можуть 

поширитися, як на Україну, так і на решту демократичного світу. 

Для України невизначеність в американській політиці не приносить ніяких 

дивідендів, навпаки, Офіс президента не може обрати відповідний курс майбутньої 

співпраці зі США. Перш за все, це може впливати на переформатування Мінських 

домовленостей, зміни яких обіцяв Байден, після своєї перемоги. По-друге, залежно 

від переможця надана цілковита переорієнтація у взаємодії зі МВФ та збільшення 

представників афілійованих членів партії переможця, у наглядових радах та 

антикорупційних структурах, а саме демократів, які чітко просувається ідею 

відкритого суспільства. 

Неоліберальна політика демократів США, буде поширюватися та 

популяризуватися на всі об’єктів міжнародних відносин, Україна виняток не стане. 

Під ліберальними гаслами про рівність усіх людей, свободу слова, рівність 

волевиявлення, може відбутися непередбачувані зміни перш за нормативно-

правового плану, тобто на рівні держави. Ці зміни можуть відбутися як необхідні 

умови виконання для отримання фінансової, військової допомоги або кредиту 

МВФ. 

Отже, на сучасному етапі розвитку багато країн Європи, обрали більш 

консервативну владу, котра буде піклувалися саме про населення власних країн, а 

не через новоприбулих емігрантів. Найголовніша проблема формування нового 

молодого неоліберального суспільства, зазвичай за участю та підтримкою 

демократів, полягає в тому, що вони використовують звичайний принцип сили й 

застосування його до всього з чим вони не згодні у всіх стосунках: починаючи від 

політичних, закінчуючи відношенням до певних історичних постатей та подій. 

Водночас силові структури не мажуть із цим нічого поробити, аби не стати 

«коровою відради» в очах суспільства та судової системи, котра не готова 

виступити проти активного молодого електорату. 
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Пахольчук В.В. 

Військовий інститут 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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Вступ. Важливим питанням, яке потребує вирішення є оцінка показників 

ефективності виконання цільових програм оборонного сектору та оцінка факторів, 

які можуть мати вплив на них. Ця інформація необхідна з метою виявлення 

наявних та потенційних ризиків, ймовірності виникнення втрат, упущених 

економічних вигід та не ефективного використання ресурсів. Показниками 

ефективності виконання бюджетних програм, відповідно до звітів Міністерства 

оборони є загалом середні витрати на одиницю. Це стосується підготовки, 

підтримання бойової готовності, а також закупівлі товарів, робіт та послуг 

Міністерством. З точки зору управлінського обліку дана інформація не є 

інформативною, адже вона не відображає якості надання послуг та товарів, 

підготовки військових фахівців тощо. З огляду на наявну інформацію про середні 

витрати та їх динаміку, а також зважаючи на складну ситуацію у державі з 

корупційними та тіньовими складовими, може бути доцільним спробувати 

провести оцінки впливу даних ризиків та витрати у оборонному секторі. 

Матеріали і методи. Дані для дослідження щодо середніх показників 

витрат були зібрані з звітів про бюджет Міністерства оборони за 2009-2018 роки. 

Відповідно до звітів про виконання бюджетних програм у Міністерстві оборони 

України показники результативності є: показники затрат, показники продукту 

(кількість), ефективність та якість (відсоток впровадження реформи). 

Ефективність виконання бюджетних програм використання фінансових ресурсів 

вимірюється як середні витрати на одиницю продукту (конкретні заходи бойової 

підготовки). При використанні досліджень впливу корупційних ризиків на 

фінансування фінансового забезпечення військової служби доцільніше розглядати 

саме середні витрати на виконання конкретних заходів, а не сукупні витрати на 

оборону чи їх відсоткові співвідношення з ВВП. 

У дослідженні проведено множинний регресійний аналіз, але між 

регресорами присутні серйозні кореляції. Щоб зменшити кореляцію набору даних 

та спростити аналіз, ми привели змінні до стаціонарності, а також використали 
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логарифмування. До стандартизованих змінних були використані LASSO (L1), 

ridge (L2) та elastic-net моделі. 

Результати. У процесі дослідження був підтверджений факт того, що для 

такої кількості регресорів та предикторів даних недостатньо. Саме тому було 

використано методи регуляризації, які з урахуванням штрафу дозволили 

мінімізувати похибку та оцінити вплив rule of law та transparency international index, 

як елементів оцінки рівня розвитку корупції в країні, на показники ефективності 

виконання програм та бюджету. Проте потрібно зауважити, що з урахуванням 

методу крос-валідації існує можливість зберегти усі регресори для всіх 

предикторів, але оцінка коефіцієнтів показує, що реальний вплив не дуже великий 

та різниться для різних показників ефективності (середніх витрат). 

Висновки. З огляду на  наведені аргументи та відповідно до аналізу досвіду 

інших держав можна дійти висновку про необхідність побудови для Українських 

Збройних Сил та Міністерства оборони в цілому прозорих фінансових механізмів 

забезпечення особового складу, проведення закупівель матеріальних ресурсів, 

озброєння та військової техніки тощо. Вагому роль у цьому процесі відіграє 

внутрішній контроль, як система попередження порушень та зловживань. Також 

важливі і зовнішні інститути у вигляді державних та громадських 

антикорупційних органів. Іншою необхідною складовою є удосконалення 

показників оцінки ефективності виконання не тільки бюджетних програм, але й 

поточних видатків підрозділів оборонного сектору. Тільки побудувавши прозорі, 

ефективні підзвітні процеси, які відповідають міжнародним стандартам, ми 

зможемо залучити більші обсяги міжнародної фінансової та матеріально – 

технічної допомоги у якості інвестицій у оборонний сектор.  
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vitapolivana21@gmail.com 

На сьогоднішній день суспільство являє собою велику систему відносин, 

які тісно пов’язані між собою. Однією з основних ланок економіки країни є 

бюджетна система, яка, в тому числі, визначає нормативну базу мобілізації та 

розподілу бюджетних коштів, а також шляхи їх використання. Тому одним з 

головних завдань державної політики є дотримання законності в бюджетній сфері. 

В наш час бюджетна система України, оновлюється і удосконалюється, більш 

активно здійснюється законодавче регулювання бюджетних правовідносин. 

Бюджетний кодекс України дає визначення бюджетному правопорушенню. 

Бюджетним правопорушенням визнається недотримання учасником бюджетного 

процесу встановленого цим Кодексом та  іншими нормативно-правовими  актами 

порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін,  виконання  бюджету  

чи  звіту  про виконання бюджету[1].  

Повний склад правопорушення зазвичай конструюється по наступній схемі: 

об’єкт – об’єктивна сторона – суб’єктивна сторона – суб’єкт. Тому до елементів 

складу бюджетного правопорушення також відносяться об’єкт, об’єктивна 

сторона, суб’єктивна сторона і суб’єкт. 

Об’єктом бюджетних правопорушень, зважаючи на приписи статті 116 БК 

України, є суспільні відносини, що складаються у зв’язку з розглядом проектів 

бюджетів, затвердження бюджетів, їх виконанням і контролем за виконання 

бюджетів та загалом бюджетною діяльністю. Бюджетні правопорушення 

перешкоджають нормальному функціонуванню бюджетної системи, не дають 

змоги послідовно здійснювати бюджетний процес, витрачати державні грошові 

кошти за цільовим призначенням[2]. 

Об’єктивна сторона бюджетних правопорушень – це сукупність ознак 

протиправних діянь, що передбачені бюджетноправовими нормами і 

характеризують зовнішній прояв бюджетних правопорушень в реальному житті. 

До об’єктивної сторони відноситься шкода, заподіяна правопорушенням, 

протиправність поведінки правопорушника і причинний зв’язок між його 
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поведінкою і шкодою. Об’єктивна сторона визначається через дію або 

бездіяльність[3]. 

Суб’єктивна сторона бюджетного правопорушення є сукупністю ознак, що 

відображають внутрішню сторону протиправного діяння (дії або бездіяльності) і 

що характеризують внутрішні психічні процеси, що відбуваються в свідомості 

правопорушника щодо скоєного і його наслідків . Тобто суб’єктивна сторона 

характеризується метою, мотивом та виною[4].  

Суб’єктом бюджетного правопорушення є учасник бюджетного процесу, 

який наділений фінансовою правосуб’єктністю (спроможністю бути носієм прав 

та обов’язків, здійснювати їх та відповідати за їх реалізацію у сфері публічної 

фінансової діяльності [5]. 

Виходячи з цього можна стверджувати, що кожне правопорушення, в тому 

числі і бюджетне, має в собі склад правопорушення. Він характеризується 

наявністю: об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єктивної сторони та суб’єкту. 
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Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні необхідності 

державного регулювання військово-технічного співробітництва, а також у пошуку 

шляхів вдосконалення такого регулювання задля зміцнення обороноздатності 

України, покращення її економічного стану та посилення позицій у 

геополітичному просторі. 

Зважаючи на невпинну глобалізацію, тему роботи слід визнати актуальною, 

оскільки військово-технічне співробітництво є вагомою складовою 

зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності України. Саме тому 

нормативно-правова база, що регламентує такі процеси в державі, а також 

практичні механізми їх реалізації потребують постійної уваги, комплексного 

вивчення  

та вдосконалення задля їх вчасної актуалізації. 

Враховуючи ці та інші причини, багато вітчизняних науковців різних 

галузей знань обирають об’єктом своїх досліджень саме питання військово-

технічного співробітництва. 

Наприклад О.Софронов у своїй науковій праці від 2011 року “Військово-

технічне співробітництво в системі забезпечення національної безпеки” 

обґрунтовує необхідність здійснення військово-технічного співробітництва, 

вказує на мету та цілі такого співробітництва [1]. 

Ще одну тему, що стосується військово-технічного співробітництва, було 

досліджено у монографії від 2011 року “Офсетна політика держав в умовах 

глобалізації. Оцінки та прогнози” за авторством В.Бегми, С.Мокляка, 

О.Свергунова та Ю.Толочного. 

У науковій праці комплексно досліджено саме явище офсетної політики  

як невід’ємної складової військово-технічного співробітництва [2]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що питання військово-технічного 

співробітництва є доволі інтенсивно досліджувані українською науковою 

спільнотою. Проте досліджень, присвячених вивченню згадуваних питань, суто  
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в юридичній площині небагато, незважаючи на наявність досі нерозв’язаних 

проблем, а саме: 

-  розбіжності внутрішньодержавного законодавства України та деяких 

країн, що ускладнюють або унеможливлюють укладення міжнародних договорів  

у досліджуваній сфері (як приклад можливо навести запропонований до укладення 

Королівством Іспанією міжвідомчий міжнародний договір зі згадуваних питань, 

незважаючи на неможливість його підписання внаслідок вимог українського 

законодавства); 

- небажання деяких країн розглядати міжнародні договори у розумінні, 

передбаченому Віденською конвенцією про право міжнародних договорів. Така 

позиція створює потенційну загрозу невиконання важливого принципу 

міжнародного права Pacta sunt servanda (договори повинні виконуватися); 

- відсутність законодавчого закріплення дефініцій таких понять, як: 

“військово-технічна політика”, “оборонно-промислова політика”, “військово-

технічне співробітництво”; 

- розбіжності у термінології між законодавчими актами, наприклад 

вживання терміну “державний замовник з оборонного замовлення” у Законі 

України “Про державне оборонне замовлення” та терміну “державний замовник з 

державного оборонного замовлення” у Законі України “Про державний контроль  

за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного 

використання” (можливо, цю проблему буде вирішено із набранням чинності 

Закону України “Про оборонні закупівлі”); 

- роль новоствореного Міністерства з питань стратегічних галузей 

промисловості під час здійснення військово-технічного співробітництва. 

Ці та інші проблеми відповідної тематики доцільно вирішувати шляхом 

розподілу їх за кластерами, подальшого комплексного дослідження та 

синтезування єдиної аргументованої концепції врегулювання проблемних питань 

галузі. 

Під час проведення дослідження потрібно використовувати теоретичну 

базу (національне законодавство України та інших країн, норми міжнародного 

права, наукові дослідження зі згадуваної теми, архівні джерела), практичні 

напрацювання  

у галузі (опитування фахівців, дослідження документації, наукове супроводження 

триваючих процесів військово-технічного співробітництва тощо), а також 
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існуючий науковий інструментарій (методи емпіричного та теоретичного 

дослідження). 
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Вступ. 24 червня 2020 року було зареєстровано законопроєкт №3739 «Про 

внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення 

передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості». 

Основним заходом державної політики, що передбачалось застосовувати у разі 

його прийняття, була локалізація. Коли 21 липня 2020 року законопроєкт було 

прийнято у першому читанні та за тим включено до порядку денного Верховної 

Ради від 1 вересня 2020 року до розгляду у другому читанні, середовище 

українських економістів сколихнулось. Одні почали гостро критикувати його та 

локалізацію як інструменти обмеження економічного зростання України, а інші – 

підтримувати як інструменти навпаки стимулювання економічних зростання та 

безпеки України. Чим же дійсно застосування заходів локалізації може стати для 

нашої Батьківщини? А дати відповідь на це питання і проводилось дослідження з 

результатами, наведеними у даному матеріалі. 

Матеріали і методи. Дослідження проводиться на основі широкої бази 

матеріалів з політичної науки, політичної аналітики та законодавства. В якості 

перших зазначились матеріали норвезького економіста Райнерта Е., 

американського Еймсдена А. Х. та російських Кузнєцова В.П., Ваз’янського А. М.. 

В якості других виступають матеріали українських економічного аналітика 
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Канцира В. та політичного Костриби О. В якості законодавчих матеріалів під час 

дослідження аналізувались Закон України «Про публічні закупівлі» та Проєкт 

Закону «Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо 

створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної 

промисловості». Методами, що використовувались під час дослідження були 

наступні. Контент-аналіз, який використовувався для аналізу текстів зазначених 

законодавчих актів. Та порівняльний метод, використання якого відбувалось задля 

дослідження реалій, переваг, недоліків та наслідків реальних і потенційних в 

Україні та інших країнах світу (Тайвань, США) в минулому та сучасному, а також 

в Україні в короткостроковому та довгостроковому майбутньому. 

Висновки. За результатами дослідження перш за все потрібно зазначити 

наступне. А саме, що в науковій літературі локалізація визначається подібним 

чином: «перший з набору можливих протекціоністських заходів. Найменш 

очевидний та доволі гнучкий механізм, який дозволяє зменшити імпорт, 

встановивши вимогу, в якій заявлена частина або частини продукту повинні бути 

виготовлені всередині країни» [2]. За законопроєктом №3739 передбачається 

законодавчо визначити локалізацію через «ступінь локалізації – питома вага 

вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих 

виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у 

собівартості предмета закупівлі» [5]. Практично згідно законопроєкту №3739 

планується застосовувати міру ступені локалізації у випадках «якщо предметом 

закупівлі за переговорною процедурою є товари щодо яких … встановлені 

особливості здійснення процедур закупівлі, то обов’язковою умовою закупівлі 

таких товарів замовником за переговорною процедурою є їх відповідність ступеню 

локалізації, встановленому цим Законом». В якості таких згідно зазначеного 

законопроєкту планується окреслити ряд високо технологічних товарів, 

наприклад: турбогенератори, трансформатори різних видів, насоси різних видів, 

конденсатори різних видів, турбіни різних видів, засоби громадського транспорту 

та залізничного сполучення, машини для складних будівельних робіт чи робіт з 

технічного обслуговування. Всі ці та інші зміни планується внести та закріпити у 

Законі України «Про публічні закупівлі» [1]. 

Якими є основні критичні аргументи проти застосування заходів локалізації 

в Україні? 

1.Шкідливість загальної природи протекціонізму, одним з елементів якого 

є локалізація. Як підкреслює це Канцир В.: «Протекціонізм обмежує міжнародну 
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торгівлю для допомоги вітчизняній промисловості. На перший погляд така 

політика здається розумною. Але насправді від неї виграють лише окремі 

виробники, а суспільство програє. Неефективність, що виникає в інших секторах 

через локалізацію, фактично зменшує ефект від зростання робочих місць та 

можливості досягнення економії на масштабі, підриваючи первісні цілі 

запровадження локалізації» [2].  

2. Відсутність необхідності введення захисту українських виробників від 

конкуренції іноземних, оскільки перші й так безконкурентно з боку останніх 

змагаються на більшості тендерів щодо публічних закупівель зазначених високо 

технологічних товарів. Такі висновки Канцир В. робить з аналізу даних з системи 

публічних закупівель «Prozzoro» щодо закупівель таких товарів, як трамваї, 

тролейбуси, автобуси, турбіни та мотори[2]. Таким чином закривається навіть 

можливість  стимулювання українських виробників до кращого виробництва та 

навпаки відкриваються можливості до корупційних та монопольних ризиків з їх 

боку. 

На ці аргументи наводяться наступні контраргументи ні підтримку 

локалізації. 

1.Стереотипність та неконструктивність позиціонування протекціонізму як 

шкідливого явища. А навпаки позиціонування протекціонізму як ключу до  

завоювання та утримання позицій високого економічного розвитку країнами. Як в 

цілому згідно, наприклад, слів Райнерта Е., адже країна, де завдяки протекціонізму 

«спостерігається активний технологічний прогрес і зростаюча віддача, анітрохи не 

страждає від того, що цих факторів немає в стереотипній економічній науці. Бідні 

країни, що експортують види товарів, які не мають на увазі цих найважливіших 

елементів - ні технічного прогресу, ні зростаючої віддачі, несуть всі збитки» [6, с. 

35]. Так і на прикладах і окремих важливих для національного виробництва 

підприємств [4, с. 61], і окремих країн, як в минулому [8, с. 88], так і в сучасності 

[3]. 

2. Відсутність наявності введення захисту українських виробників 

високотехнологічних товарів лише зараз, поки «український ринок наразі занадто 

малий та бідний, для того щоб іноземні гравці розміщували тут виробництва для 

участі в публічних закупівлях» [2]. Коли ж український ринок почне  

розширюватись, та іноземні гравці масово спрямуються в його межі, така 

необхідність виникне. Але встановлювати захист буде вже пізно, оскільки 

українські виробники високотехнологічних товарів будуть вже витіснені 
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конкуренцією іноземних. Окрім того, відсутність наявності введення захисту 

українських виробників високотехнологічних товарів може бути лише видимою за 

даними лише з системи «Prozzoro». Тоді як реально українські можновладці мають 

ще багато корупційних можливостей, аби обходити таку та подібні системи. Та зі 

своїх інтересів утискати українських виробників високотехнологічної продукції на 

користь виробників інших країн, в тому числі й виробників з країн, економічно та 

політично агресивних до України (РФ), як в даному випадку. Подібні ж корупційні 

та монопольні ризики з боку самих українських виробників усуваються не 

відмовою від благ протекціонізму. А демократичним або корпоративним 

контролем за їх досягненням над використанням підприємства пільг 

протекціонізму. Наприклад, компонентами такого в автомобілебудуванні є 

наступні вимоги до виробників: 

1) «визнавати верховенство вимог замовника; 

2) знижувати потенційні ризики невідповідностей ще на етапі проєктування 

виробів і процесів; 

3) зменшувати мінливість процесів, гарантувати їх відтворюваність та 

простежуваність; 

4) забезпечувати надійний зворотній зв'язок із замовником з метою 

постійного вдосконалення споживчої якості продукції» [4, с. 63]. 

Висновки. На основі зазначених аргументів за чи протизастосування 

заходів локалізації в Україні, автор може схилитись лише до підтримки такого 

застосування. Аргументи проти застосування заходів локалізації в Україні не 

витримують перевірку реальністю. Адже або надаються з позицій за влучним 

висловом Райнерта Е. «стереотипної науки» (аргументи про шкідливість 

протекціонізму в цілому), яка відстала від реалій фактів та досліджень на користь 

альтернативних аргументів. Або надаються з позицій аналізу лише тимчасових 

реалій розвитку економіки України (про лише сьогочасну відсутність необхідності 

введення захисту українських виробників від конкуренції іноземних). Тоді як 

аргументи за застосування заходів локалізації в Україні є сильними та заснованими 

на аналізі широкого обсягу фактів і довгострокових тендецій. З їх допомогою 

можна дійсно побачити локалізацію як інструмент розвитку та успіху виробництва 

та економіки України та захисту їх від стороннього економічного тиску. 
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Вступ. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства, в умовах 

глобалізації, провідну роль відіграє інформатизація суспільства, що є підставою 

розширення можливостей доступу до інформації, задля забезпечення суспільного 

прогресу.  

Оскільки інформація є значною цінністю, а процес її отримання, обробки та 
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визначатиме не лише політичну, а й економічну роль відповідної держави на 

міжнародній арені.  

Актуальність даної тематики зумовлюється необхідністю суспільного 

реагування на стрімкість розвитку інформаційних явищ та процесів в суспільстві. 

Адже досить гостро стоїть питання інформаційної захищеності багатьох країн, що 

потребує своєчасного реагування з боку проведення комплексної інформаційної 

політики.  

Аналіз наукових робіт та публікацій свідчить про актуальність та інтерес з 

боку вчених, які присвятили свої наукові праці дослідженню проблем  

інформаційної безпеки, серед яких можна виокремити таких науковців як: В.Ю. 

Богданова, К.Л. Бурича, О.В. Глазова, О.Н. Караулова, В.К. Пархоменко, О.А. 

Німищенко, М.В. Саврука, Г.С. Смушкова, І.В. Сорокіна, О.В. Ющука та інших. 

Результати дослідження. Перш за все, варто наголосити на тому, що 

відповідно до статті 3 3акону України «Про інформацію» одним з основних 

напрямків державної інформаційної політики є забезпечення інформаційної 

безпеки України [1]. Законодавче виокремлення даного напряму свідчить про 

сучасні виклики сьогодення. Попри це, рівень інформаційної безпеки нашої 

держави на сучасному етапі становлення є низьким, що у свою чергу потребує 

раціонального вдосконалення. 

На думку Сорокіна О.Л., інформаційна безпека становить стан захищеності 

особистості, суспільства, держави від інформації, що носить шкідливий або 

протиправний характер, від інформації, що надає негативний вплив на свідомість 

особистості, перешкоджає сталому розвитку особистості, суспільства і держави [2, 

с. 18-22]. 

Так, інформаційна безпека є складовою національної безпеки, а відповідно 

є пріоритетною функцією нашої держави. Вона забезпечує громадянам вільний 

доступ до різноманітних джерел інформації, при цьому, зберігає інформаційний 

суверенітет та протидіє маніпуляціям , викликаним інформаційними війнами та 

операціями. При цьому, ефективне вирішення проблем, пов’язаних з 

інформаційною безпекою, дасть можливість захистити інтереси не лише держави 

як такої, а й гарантувати відповідні права окремим громадянам, задля отримання 

останніми повної та об’єктивної інформації.  

З цього приводу, У. Ільницька в своїх наукових доробках до проблемних 

питань, що загрожують інформаційній безпеці відносить: 

- прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації;  
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- відкриту дезінформацію;  

- інформаційну експансію з боку інших держав та руйнівне 

інформаційне вторгнення у національний інформаційний простір;  

- поширення засобами масової інформації культу насильства, 

жорстокості;  

- повільність входження України у світовий інформаційний простір та 

інше [3]. 

 Як відомо, на сьогодні, глобалізоване інформаційне суспільство 

перетворило кіберпростір на арену боротьби, що призводить до вагомої загрози 

інформаційній безпеці суспільства. Таку боротьбу можна спостерігати крізь 

призму комп’ютерної злочинності та кібертероризму, що являють собою 

протистояння національного інтересу у просторах Інтернету. У багатьох випадках 

технології війн кіберпростору спрямовані на цілісність державної безпеки й 

оборони, що призводить до реальної загрози суверенітету України.  

Висновки. Отже, підсумовуючи вищенаведене, можна дійти висновку, що 

в умовах постійних інформаційних протистоянь на теренах нашої держави, 

інформаційний простір України є незахищеним від зовнішніх загроз. Це, перш за 

все, потребує раціонального змінення нормативно-правових актів, що матимуть 

ієрархічну єдність та впорядкованість у сфері інформаційної безпеки держави.  

Саме тому, захист на належному рівні інформаційного суверенітету, а 

також створення комплексної системи інформаційної безпеки , що полягатиме у 

розробці ефективних стратегій протидії загрозам, в умовах інформаційної війни, 

мають бути пріоритетними завданнями в діяльності органів державної влади. 
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Вступ. 

1. Невід’ємною частиною людського соціуму є спілкування. Мережа 

Інтернет надала людству спосіб комунікації, який дозволив швидко передавати 

інформацію на великі відстані. Згідно закону Меткалфа, чим більше мережа, тим 

більше її користь. З іншого боку, чим більше мережа, тим більше спроб 

компрометації інформації, що передається (порушення конфіденційності). 

Висококваліфікований хакер [1] може зламати 38% паролів за 4 години, за тиждень 

– 62%, за 5 тижнів 89%. Авжеж це стосується паролів, що створювали люди. З 

цього випливають наступні правила:  

2. 1) Паролі мають буди випадковими (квазівипадковими) без 

«людських» слів. 

3. 2) Треба міняти паролі якомога частіше. 

4. Все це доводиться робити і в умовах відкритої мережі за допомогою 

спеціальних методів. Одним з таких методів є алгоритм Діффі-Хелмана [2, 3], 

який призначений для створення загальних закритих ключів за допомогою 

відкритих каналів. Основою такого виду створення ключів лежить використання 

односторонніх арифметичних функцій [4] з властивістю комутативності. 

Розшифрувати інформацію не знаючи ключа зловмисник може лише знайшовши 

обернену функцію. Оскільки розрахункова потужність комп’ютерів, що 

використовуються для знаходження обернених функцій, з кожним роком стрімко 

збільшується, то покращення стійкості односторонніх функцій є актуальною 

задачею. 

Мета дослідження. Покращити якість процесу передачі закритих ключів 

відкритими каналами зв’язку в рамках алгоритму Діффі-Хелмана за допомогою 

створення односторонньої функції на основі розширення правил використання 

клітинних автоматів. 
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Методи і підходи, що були використані: алгоритм Діффі-Хелмана, 

дискретна математика, теорія клітинних автоматів. 

Завдання дослідження, які дозволяють досягти поставленої мети 

1) Аналіз методів формування шифрів для декількох абонентів з 

використанням відкритих каналів зв'язку. 

2) Аналіз можливостей вдосконалення односторонніх функцій за 

допомогою моделей клітинних автоматів  

3) Формалізація та вдосконалення існуючих правил моделі клітинних 

автоматів. 

4) Створення програмних інструментів шифрування інформації з 

використанням вдосконалених клітинних автоматів. 

Результати: 

1) Створений алгоритм на базі клітинного автомата може бути 

використаний для створення ключів для безпечної передачі інформації. 

2) В залежності від потреб користувачів шифрування в алгоритмі може 

бути ускладнено за допомогою легко змінних параметрів клітинного поля та 

поведінки клітин, що дозволить регулювати швидкість та надійність шифрування. 

3) Програмне забезпечення реалізоване на двох алгоритмічних мовах 

Python и MatLab, що дозволяє виконувати порівняльних аналіз результатів і 

свідомо змінювати середовище моделювання при зміні особливостей постановки 

задачі. 

4) Вдосконалений алгоритм Діффі-Хелмана за рахунок створення 

односторонньої функції на базі клітинних автоматів з розширеним набором 

правил. 

Висновки: 

1) Автором вперше розширені правила клітинного автомату «Гри життя» 

за напрямками універсального визначення правил народжуваності та продовження 

життя, керування радіусу внутрішньопопуляційної взаємодії, правил смерті від 

віку клітин, багатокомпонентної системи клітин. 

2) Вдосконалений алгоритм Діффі-Хелмана дозволяє генерувати ключі 

використовуючи відкриті мережі зв’язку. 

3) Використання клітинного автомату, як односторонню функцію, 

дозволяє змінювати характеристики складності обрахунків для отримання 

необхідної надійності ключів та часових витрат на розрахунки в залежності від 

потреб користувача. 
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4) Напрямки подальших досліджень – розширення правил «Гри життя» 

для ускладнення поведінки односторонної функції. 
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Introduction. In an era of changes in the way of life of society with the rapid 

development of technologies and a decrease in dependence on fossil fuels for electricity 

production, the use of renewable energy sources for sustainable energy supply and 

without harming the environment, it is becoming increasingly relevant. 

The research aims to explore innovative technologies for sustainable energy 

supply to society through the introduction of hybrid renewable energy systems. 

Materials and methods. To achieve the aim of research, the following methods 

were used: comparison, formalization, statistical methods, generalizations and 

recommendations. The present study is based on the information of the scientific works 

of leading foreign and domestic scientists with personal analytical calculations. 

Results. The availability of different types of technologies based on renewable 

energy sources, the scientific and technological progress of society and the search for 

new innovative technologies for energy production without depleting the natural sources 

of the Earth contribute to the relevance of the development of hybridization of various 

types of renewable energy sources into combined systems (hybrid renewable energy 

systems) [6], reducing the disadvantages of each type of system and creating synergistic 

effects from the use of two or more elements systems. 

The theoretical and practical developments in the field of hybrid renewable 

energy systems are increasing every day. Using the electronic resource “ElectrifyMe” [3] 

mailto:sabinet@ukr.net
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you can see a map of the distribution of studies of various types of hybrid systems in the 

world (Figure 1). 

 

Figure 1. World division of research on various types of hybrid renewable energy 

systems [3] 

Understanding the need for additional energy capacity and the introduction of 

new innovative technologies in the energy sector, the world powers objectively approach 

the need to implement combined systems for sustainable energy supply at the regional 

level and additional energy sources. According to this electronic resource, for example, 

in Poland, a project is being developed to introduce a hybrid system of Solar + Wind 

power plants with connection to the grid, and in Denmark: Solar + Wind + Small Hydro 

power plants. 

The foreign practice of the introduction of hybrid renewable energy systems 

indicates that the combined systems have significant economic advantages in 

implementation and the return period of monetary investments in comparison with 

individual elements of renewable energy sources. Table 1 shows the main economic 

indicators of research projects for hybrid renewable energy systems by system capacity, 

total cost, electricity generation per year and return on investment (payback period) in 

different countries.  

Table 1. Indicators of economic efficiency of hybrid renewable energy systems 

projects in different countries [1;2;4;5;7] 

Country 
Hybrid system 

elements 

Capacity 

(kW) 

Total system 

cost ($) 

Electricity 

generation per year 

(kWh) 

Payback 

period 

(years) 

India 
Solar + Wind + Energy 

Storage 
136,0 944.762,7 248.127,0 4-6 
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Country 
Hybrid system 

elements 

Capacity 

(kW) 

Total system 

cost ($) 

Electricity 

generation per year 

(kWh) 

Payback 

period 

(years) 

Bangladesh 
Solar + Biomass + 

Energy Storage 
13,8 26.072,5 3.724,6 8-10 

Portugal 

Solar + Wind + Small 

Hydro + Energy 

Storage 

9.540,0 3.781.742,0 599.189,8 8-10 

Bangladesh 
Solar + Biomass + 

Energy Storage 
176,0 1.383.410,0 492.428,0 11-13 

Jordan 
Solar + Wind + Energy 

Storage 
44.000,0 44.171.644,0 145.642.882,0 4-6 

 

It is important to introduce hybrid systems to provide uninterrupted electricity to 

special facilities (medical, military and food establishments, etc.), which will have 

several levels of sustainable energy protection, for example, when a hybrid system 

operates in a combination of Wind + Solar + Energy Storage, the power system will be 

three levels energy protection: operation of three elements, operation of one of the 

renewable energy elements, operation of Energy Storage before the start of operation of 

one or several renewable energy elements in the system. 

Due to the development of technological progress, contributes to the emergence 

of new opportunities and innovations in this area, the demand for hybrid energy systems 

is increasing significantly. Regions, cities and AHs are particularly interested in these 

solutions as they provide a means of efficient supply and demand management, thereby 

increasing energy security and energy independence. 

Conclusions. Hybrid renewable energy systems have their own characteristics 

that make them highly efficient and competitive innovative technologies: 

- flexibility in the choice of fuel, reliability and efficiency (use in remote 

(isolated) areas); 

- functioning of renewable energy based power supply systems using various 

Energy Storage systems; 

- depending on the territorial location, combining the maximum amount of 

renewable energy sources in the systems; 

- ensuring significantly lower levels of harmful emissions in comparison with 

traditional technologies that use coal, gas, oil; 

- achieving sustainable energy supply due to the synergistic effect of 

hybridization. 
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Вступ. Сьогодні кіборгізація стає частиною нашої реальності. Але що 

означає це явище? Що є точкою відліку у злитті тіла та технологій? Як відбувається 

трансформація ідентичності у цифрову? Якими є наслідки кіборгізації для нашого 

майбутнього?  Кіборгізація – це злиття природнього та штучного, тіла та 

технологій. Кіборгізація може виникнути, наприклад, як наслідок дисфункції 

організму або, навпаки, з розвитком, удосконаленням та розширенням його 

функцій. Це є втручанням у еволюційний розвиток людини. Все почалось з того, 

що людина створила знаряддя праці, що стало її продовженням та розширило її 

http://electrifyme.org/dynamiccharts/
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можливості. З цього моменту почався розвиток технологій. Кіборгізація має 

міждисциплінарний характер. Її вивчають психологи,  філософи, соціологи, 

кібернетики та представники інших галузей.  

Аналіз досліджень. Термін кіборгізація був винайдений дослідниками 

лабораторії Динамічного моделювання у Нью-Йорку Манфредом Клайнсом і 

Натаном Клайном, які займались проблемами інформаційних технологій, що 

доповнюють поведінку людини під час космічних польотів. Дослідники 

наголошували, що такі технології  являють собою і духовний виклик для людини. 

[1] 

Згідно з М. Маклюеном спочатку техніка була реакцією людини на 

навколишній світ. Вона відкрила те, що приховувала природа. Техніка як зовнішнє 

розширення людини, продовжувала її та розширювала її можливості. Однак при 

цьому між людиною та технікою зберігалась чітка межа. Згодом дистанція почала 

скорочуватись. Технології стали такою невід’ємною частиною повсякденного 

життя, таким самим об’єктом взаємодії, такою ж повноцінною одиницею 

соціальних відносин, як і людина. [2] 

Зігмунд Фройд наголошував, що впровадження технологій у тіло змінює 

сприйняття людиною власної тілесності, реальності, простору, границь та функцій. 

А значить і власної ідентичності. Він пов’язував технологічний прогрес із 

зростаючою схожістю людини на Бога. Він пише: «це звучить не просто як у казці, 

це виповнення більшості казкових побажань: все це людина створила за 

допомогою науки та техніки на землі, з’явившись на ній від початку у ролі слабкої 

тварини. Людина стає, так би мовити, богом на протезах, могутнім, коли 

використовує усі свої допоміжні органи, однак вони з нею не є одним цілим і ще 

доставляють чимало клопоту». Людина з давніх часів формувала ідеальне уявлення 

власної могутності у рамках своєї культури, що призводило до створення божеств 

як культурних ідеалів. Зараз людина наближується до цих ідеалів. [3] 

Результати. Таким чином на місці людини формується нова форма життя 

та сенсу – кіборг. Він заперечує антагонізм природнього та культурного початку. 

Але кіборгізація як інкорпорація технічного у тіло порушує сприйняття людиною 

своєї цілісності, а значить ідентичності. Ця частина тіла від тепер набуває 

властивостей окремого пристрою з окремими функціями. Цілісність же 

визначається не через раціональне, а через ірраціональне, тобто відчуття. Вона 

порушується шляхом функціонального використання тіла в цілому, а також 

окремими функціями, що не притаманні нашому мозку. [4] 
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Висновки. Сприйняття себе через використання, а не через буття формує 

як зовсім іншу картину себе, так і іншу картину навколишнього світу. Сприйняття 

кіборгів розширяється як кількісно (з набором нових функцій та економією часу), 

так і якісно у відчутті нових можливостей. Головною рисою кіборгізації стала її 

доступність для будь-якого прошарку населення. Це перетворило її на складну 

систему – соціальний інститут. Вона має власну ідеологію та необхідність у 

регуляції та контролі. Вона присутня в політиці, освіті, бізнесі, будь де. 

Кіборгізація породжує також і певні ризики у злагодженій роботі системи, 

постають питання конфіденційності даних та проблеми у сфері інформаційної 

безпеки. [5] 
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Вступ. У 60-ті роки минулого століття модернізм стає основним стилем 

міста будування, до проектування міських зон починають залучати інженерів, які 

спеціалізуються на будуванні доріг. За рахунок цих двох факторів з’являються 
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https://www.semanticscholar.org/paper/The-cyborg-and-the-human-%3A-origins%2C-creatureliness%2C-Midson/f15471a65cee4224c8f8b554a2375c4b1229f86d
mailto:milenabeltser23@gmail.com
mailto:kokhan.1617@gmail.com
mailto:maria.nahornaa@gmail.com
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«мертві міста» на вулицях котрих перехожих можна зустріти лише підчас їх 

пересування з дому на роботу і назад, тобто лише тоді, коли перебування на вулиці 

являється обов’язковою діяльністю.  

Матеріали. Книга Яна Гейла «Міста для людей» являються реакційним 

феноменом, який показує, що подібний устрій міста нехтує будь-яким людським 

масштабом і призводить до зниження соціальних взаємодій між індивідами. 

Датський архітектор пропонує ряд заходів, які зроблять міста орієнтованими на 

людей та їх потреби.  

Зручність, стимулювання комунікації містян, компактність та тмша є базою 

планування міст за концепцією Й. Гейла, дотримуючись їх можна досягти 

формування живого, здорового, безпечного, стійкого міста орієнтованого не на 

машини і будівлі, а на тих, хто там проживає. 

Результати. Отже процес перепроектування студентського простору 

факультету соціології має засновуватись на головних принципах соціології міста 

Й. Гейла. В першу чергу ми маємо пропрацювати всі незручності масштабу, що 

об’єктивно не можна назвати «людським». Велика частина території є абсолютно 

пустою, досить далеко знаходяться найбільш важливі точки студентства. Таким 

чином ми б рекомендували розмістити локацію, де можна замовити їжу та 

підготуватись до наступної пари або екзаменів недалеко від корпуса. До уваги ми 

взяли те, що головна точка зборів студентів – це «курилка» що знаходиться одразу 

після входу. Вона є зовсім незручною для сидіння і майже не виконує ніякої 

функції. Необхідно знайти інший варіант розміщення в цій зоні, наприклад, 

використати зону, де висаджені кущі та дерева навколо смуги «курилки». 

Розмістити лавочки, невеличкі столики з попільницями та пересувні стільці аби 

можна було комфортно провести час, залишаючись близько до місця навчання. 

Пусту зону замість «курилки» можна використати для приміщення, де в холодну 

погоду могли б збиратися студенти для спілкування та навчання. Тоді доречно 

було б перетворити «курилку» в доріжку до даного приміщення та розділення зони 

відпочинку на зону для паління та частину, де це заборонено. В самому приміщенні 

перший поверх буде використано як нетворкінг, що являє собою кафе із інтернет 

з’єднанням та зручне розміщення столиків для навчання, роботи або відпочинку 

студентів та працівників. А на другому поверсі створити бібліотеку, звільнивши 

кабінет, де проходять конференції наук. Товариства від шаф та створити нове місце 

тиші. Й. Гейл був прихильником використання велосипедів, тому ми взяли це до 

уваги при проектуванні кожної доріжки та розмістили б паркову для їхнього 
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збереження, а також з’їзди з тротуара в необхідних місцях. Не вистачає і місця для 

спорту біля гуртожитків або корпуса, пуста зона в напрямі до кафе та метро могла 

б підійти для невеличкої площі тренажерів. Проблема освітлення призводить до 

дискомфорту в пізню годину, тому по периметру навколо факультету та уздовж 

дороги до метро та гуртожитків необхідно встановити освітлення. Сам корпус 

також варто освітлили, особливо зону при вході, звичайні ліхтарі будуть дещо 

заважати, варто розмістити на зовнішній площині балконів, що знаходяться на 

другому поверсі світлодіодне освітлення у вигляді смуги або гірлянд (окремих 

ламп). Місцем, де скупчуються студенти є також пінг-понговий столик, що часто 

зайнятий. Щоб не займати простір всередині, розмістити його можна біля 

приміщення нетворкінгу та бібліотеки, що знаходиться як було згадано раніше, 

навпроти корпуса після зони колишньої «курилки». Площу, що залишається 

пустою можна використати для розміщення кіосків з канцелярією, прес центром 

та продуктами. 

Висновки. Незважаючи на те, що ідеї Яна Гейля є дійсно видатними та 

вкрай прогресивними, ми б хотіли звернути вашу увагу також на певну 

неуніверсальних запропонованими ним ідей. Перше – ігнорування політичного 

контексту, який наприклад згадується у книзі “Four Walls and a Roof: The Complex 

Nature of a Simple Profession” Райнера де Граафа.Політичний контекст є 

невід’ємною частиною простору, тому слід його враховувати. Друге – 

ідеалістичність та сильний відрив від реальності, який можна проілюструвати тим, 

що Ян Гейл рекомендує ввести м’які кордони, але тут не враховано питання певні 

традиційні, як на нашу думку. Третє – відсутність таких питань, як фінансування, 

та недостатня кількість емпіричних моделей , Ян Гейл не підходить до питання , 

аналізуючи всесвітній досвід дсотатньо глибоко. Четверте являє собою дефіцит 

включенності потреб вразливих спільнот соціальних, наприклад людей з 

інвалідністю чи людей літнього віку , яким було б досить проблемно 

користуватись тими видами транспорту, які він рекомендує. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ 

НА ПОВЕРХНІ МЕТАЛЕВИХ ПАМʼЯТОК КУЛЬТУРИ 

Вовк Ю.Р. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Вступ. Лабораторне вивчення памʼяток культури, які виготовлені з металів, 

традиційно проводиться металографічними та трасологічними методами, а також 

шляхом аналітичного дослідження їх хімічного складу. Ця інформація дозволяє 

виявити ряд важливих ознак, які свідчать про автентичність памʼятки, певний 

рівень розвитку технологічних процесів обробки металів в минулому, побіжно або 

безпосередньо вказує на час її створення якісні характеристики використаних 

металів та особливості його обробки, що були притаманними тим чи іншим 

регіонам або епохам у світовій історії. Пойменована робота є необхідною 

складовою для більш змістовного й переконливого опису значимих історичних 

подій у минулому, проведення ґрунтовних наукових атрибуцій памʼяток в музеях 

усіх форм власності, а також є вкрай важливою частиною наукових розвідок в 

експертній справі й товарознавчій оцінці антикваріату. 

На основі результатів власних лабораторних досліджень численної кількості 

памʼяток історії та культури, які  виготовлені з металів, ми дійшли висновку, про 

необхідність розширення спектру досліджень за рахунок вивчення кола питань 

повʼязаних з вивченням структурних змін і продуктів поступових хімічних 

перетворень металів, які відбуваються впродовж тривалого часу їх існування – 

природна перекристалізація, утворення на поверхні металів скоринок мінералів та 

аморфних плівок (патини), поява систем мікродислокацій та диференціації 

хімічного складу поверхні металів, яка знаходиться у контакті з навколишнім 

середовищем. Результати цих досліджень були частково висвітленими в 

попередніх роботах. 

Одним з найбільш вагомих, на наш погляд, висновків, є твердження про те, 

що приворерхнева частина досліджуваного металу, де концентровані продукти 

поступових змін у його хімічному складі та сліди структурних перетворень, є 

найбільш інформативною для вирішення поставлених вище питань, а також 

дозволяє привернути увагу експертів та працівників музеїв до важливих 

безпекових моментів при роботі з артефактами історії. 

Метою роботи є демонстрація нових можливостей для отримання 

додаткової корисної інформації про артефакти історії, які виготовлені з металів 
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шляхом вивчення хімічного складу й структури їх поверхні та поверхневих 

мінеральних плівок за допомогою рентгенфлюорисцентного аналізатора, а також 

неруйнуючого методу відбору проб шляхом перенесення матеріалу на проміжний 

носій – метод «scratch print». 

Суть роботи. В процессі тривалої історії побутування метали та їх сплави 

перекристалізовуються й виштовхують домішкові хімічні елементи. В результаті 

цього процесу на їх поверхні утворюються нові мінеральні речовини, склад яких 

залежить від лужно-кислотного стану середовища та наявності в ньому йонів 

інших хімічних елементів. Послідовність перетворень описувалася нами раніше.  

Процес взаємодії металевого сплаву з активним середовищем може бути 

добре ілюстрованим у такому експерименті. Хімічний склад чайних ложок 

виготовлених із срібла та нейзільберу вивчають за допомогою 

рентгенфлюорисцентного аналізатора ( марка приладу). Далі ці ложки занурюють 

в Х% розчин молочної кислоти та витримують впродовж однієї доби. Після 

просушування повторно вивчають хімічний склад поверхні ложок. В результаті 

експерименту можна впевнено фіксувати значну зміну хімічного складу поверхні 

Висновок: Якщо оброблені таким чином ложки потерти об знезолений папір 

й фрагмент такого паперу також вивчити за допомогою рентгенфлюорисцентного 

аналізатора, то виявлені на поверхні ложок домішки будуть добре діагностовані у 

відповідних пропорціях на цьому папері. Це свідчить про можливість вивчати 

склад домішкових хімічних елементів на поверхні металевих артефактів за 

допомогою проміжного паперового носія -  «scratch print» - що суттево розширює 

можливості вивчення хімічного складу поверхні за рахунок інтеграції в одній пробі 

хімічних речовин з відносно великої площі, оптимізує роботу експертів та дозволяє 

зберігати носій для повторних досліджень. Крім того, результати таких досліджень 

дають достатні підстави для розробки рекомендацій щодо заходів безпеки при 

роботі з металевими артефактами 
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Войтенко М. Р. 

Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка 

laurieliero@gmail.com 

Вступ. Глобальний світовий перехід до інформаційного суспільства, 

освоєння технологій, а також політичні, економічні та соціальні зміни, що його 

супроводжують, прискорюють реформування освітніх систем. На допомогу 

традиційній освіті та вирішенню сучасних проблем приходить форма 

дистанційного навчання, що ґрунтується на педагогічних, інформаційних і 

телекомунікаційних технологіях XXI століття. 

У сучасних умовах пандемії COVID-19 дистанційне навчання набуває свого 

максимально важливого значення. Створено чимало дистанційних платформ для 

організації ефективного і комфортного процесу навчання, такі як Moodle, Google 

Classrom, Zoom, Classdojo (особливо рекомендована для початкової школи) тощо. 

[2] 

Виникає питання: як ефективно розвивати комунікативну компетентність 

учнів на уроках англійської мови в умовах дистанційного навчання?  

Говоріння як вид мовленнєвої діяльності є найбільш важливим у процесі 

формування комунікативної компетентності учня. Учень може продемонструвати 

свої навички говоріння як під час онлайн-уроку, де буде створена необхідна 

комунікативна атмосфера і буде можливість взаємодіяти з іншими комунікантами, 

так і офлайн, створивши відеозапис, де говоріння буде на конкретну задану 

вчителем або обрану учнем тему. Під час перегляду відеозаписів та оцінювання 

вчитель має бути уважним, щоб визначити, чи дійсно учні виконують завдання без 

підказок. Окрім цього, дистанційне навчання дає можливість для спілкування з 

носіями іноземної мови, яке організовується вчителем. Це – головна перевага 

дистанційного навчання, тому що не всі загальноосвітні школи мають можливість 

mailto:laurieliero@gmail.com
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запрошувати іноземних гостей або спілкуватися з ними онлайн (через нестаток 

матеріального забезпечення, наприклад, в сільських школах). 

Під час аудіювання вчитель може використовувати аудіододатки та 

завдання до них, які надсилаються учням для індивідуального прослуховування 

вдома. Щоб зменшити ризик того, що учні знайдуть текст аудіювання в мережі 

замість того, щоб сприймати його на слух, тобто задля належного контролю, 

робота учнів має бути обмежена в часі. Найефективніше проводити аудіювання під 

час онлайн-уроку на дистанційній платформі. В такому випадку спосіб проведення 

аудіювання буде майже ідентичним звичайному аудіюванню, проведеному в класі. 

Окрім цього, вчитель має створити позитивну мотивацію та прагнення учнів до 

саморозвитку, а не до безцільного виконання наданих завдань. 

Читання іншомовних текстів під час дистанційного навчання доцільно 

проводити як онлайн, задля контролю, наприклад, фонетичних навичок учнів, так 

і офлайн, з використанням додаткових завдань для перевірки рівня засвоєння 

прочитаного матеріалу. В мережі Інтернет існує багато веб-сайтів для читання 

іншомовних автентичних текстів, такі як, наприклад, usingenglish.com, 

breakingnewsenglish.com, learningapps.org тощо. 

Електронні листи та чати, які здійснюються через Інтернет, є важливою 

частиною спілкування між учнями та викладачами, а також покращують навички 

письма учнів у вивченні мови, наголошує В. О. Гулак. [1] Деякі викладачі можуть 

вимагати в учнів виконувати письмові завдання від руки та надсилати фото, але у 

сучасних умовах доцільніше буде використовувати текстові документи, в яких 

учень зможе саме друкувати, а не записувати свої думки. Це значно економить час 

та кошти учня і дає можливість швидко виправляти помилки без зайвих 

закреслювань. З іншого боку, досить важливою складовою письма є і каліграфічні 

вимоги, тож вчитель має доцільно комбінувати види оформлення письмових 

завдань. Для контролю, наприклад, граматичних навичок письма вчитель може 

використовувати різноманітні тести, де учень самостійно має вписувати 

правильний варіант відповіді. Диктант краще проводити онлайн, тоді як творчу 

письмову роботу учню комфортніше буде виконувати офлайн. 

Висновок. Отже, підсумовуючи сказане вище, можна відповісти на 

поставлене на початку запитання. Вчитель або викладач має правильно 

організувати використання усіх видів мовленнєвої діяльності, щоб матеріал був 

засвоєний учнями швидко, ефективно і без зайвого перевантаження. Для того, щоб 

його уникнути, на нашу думку, доцільно буде адаптувати звичайні 45-хвилинні 
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уроки до нового формату, розділивши їх на онлайн і офлайн частини, а також 

активно використовувати веб-ресурси та можливості Інтернет-зв’язку задля 

спілкування з носіями іноземної мови для того, щоб вдосконалювати і розвивати 

комунікативну компетентність учнів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗІОГНОМІКИ 

В КРИМІНАЛІСТИЦІ (ПІД ЧАС ДОПИТУ) 

Волошина Г.Ю., Павлова Н.В. 
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neko.best@gmail.com 

Вступ. Наразі час не стоїть на місці, все змінюється та розвивається. 

Людство прагне вдосконалити своє життя та зробити його простішим. Якщо ми 

порівняємо роботу поліцейського тоді та зараз, то побачимо певні змніи, які 

полегшили працю. З’явились комп’ютери, електронний документообіг, 

покращилось проведення експертиз та навіть можна дізнатись чи бреше людина за 

допомогою спеціальної програми (про те потребує вдосконалення). Було б ще 

ліпше, якщо б під час допиту слідчий міг без всіляких приборів зрозуміти чи 

правду каже особа, чи ні. 

Отримання і оцінка інформації багато в чому залежать від знання 

характеристик допитуваного, які допомагають встановлювати з ним 

психологічний контакт і визначати систему прийомів, найбільш ефективну для 

отримання показань. Цей процес представляє значну складність, що обумовлено 

необхідністю належної психологічної підготовки слідчого. Так, при провадженні 

такої слідчої дії, як допит, можна, в цілях діагностики психологічних особливостей 

допитуваного, використовувати методи фізіогноміки. 

Матеріали і методи. Фізіогноміка – це наука, яка вивчає риси і вирази 

обличчя, обумовлені фізіологічною будовою, з метою визначення типу 

https://thedigital.gov.ua/news/servisi-distantsiynogo-navchannya-dlya-vchiteliv
mailto:neko.best@gmail.com
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особистості, характеру людини і особливостей його здоров'я. Деякі називають цю 

науку псевдонаукою, так як її деякі положення піддаються сумніву, про те ми 

вважаємо, що фізіогноміку не слід відкидати як один із інструментів слідчого. 

Фізіогноміка є попередницею кримінальної антропології, яку повязують з 

Ч. Ломброзо, італійським лікарем-психіатром. В своїх працях він намагався 

виявити закономірність зовнішності людини з можливістю вчинитии злочин, так 

званий «природжений злочинець». Про те, на нашу думку, він допустив помилку, 

а саме в тому, що зовнішість людини успадковується від її батьків.  

У радянській психологічній і криміналістичній літературі є цікаві 

висловлювання, які стосуються використання паралінгвізмов в процесі 

розслідування і в процесі допиту. Йдеться про жести, міміку, рухи, які 

супроводжують мова людини і є певною мірою відображенням його стану, 

настрою, ставлення до чого-небудь. 

Так, зокрема, Н.І. Смирнова зазначає, що паралінгвистичні явища несуть 

різноманітну і багату інформацію про людину і відображають не тільки його стан, 

тип нервової системи, але і поведінку в зв'язку з обраною ним соціальною роллю. 

Такі дані, безсумнівно, мають значення для обрання тактичних прийомів допиту, 

визначення його ефективності, хоча і не мають доказової цінності, виконуючи 

функцію орієнтації слідчого [1].  

У зарубіжній психологічній і криміналістичній літературі існує цілий ряд 

рекомендацій, пов'язаних з попередньою діагностикою особистості допитуваного 

в плані її психологічних характеристик. Серед них такі, як метод спостереження, 

що охоплює тільки оцінки фізіогномічних характеристик, методи тестів, методи 

графологічної проби та ін. Так, наприклад, фізіогномічний метод, рекомендований 

Ф. Майкснером, передбачає врахування даних про фізичні характеристики 

зовнішності (носа, брів, очей) і їх співвідношення з якостями і рисами характеру, 

але критерії визначення останнього дано довільно і не містять наукових відомостей 

[1]. 

Наприклад, всім відомо, що очі – це дзеркало душі і коли ми ховаємо погляд, 

то це означає, що щось приховуємо або недомовляємо. Звісно, для того щоб 

точніше сказати, слід спостерігати за людиною та уважно слухати що вона каже. 

Адже, навіть сторона, в яку людина дивиться, коли говорить може свідчити або 

про вигадану інформацію, або вона щось згадує. 

Результати. Наразі щодо результатів використання фізіогноміки, як 

мистецтва читання людини, відомо не так багато. На просторах мережі Інтернет  
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існують певні курси (де пропонують навчити нас розпізнавати людину по виразам 

її обличч), а також відомо, що закордонні спецслужби вже використовують знання 

в межах цієї науки під час виконання своїх службових обов`язків. 

Висновки. Для того, щоб зрозуміти людину, за нею слід спостерігати, а саме 

за її мімікою, жестами, виразом обличчя. Так, наука фізіогноміка ще повністю не 

затвердилась в нашому понятті але на нашу думку є що вдосконалювати. В 

майбутньому, методи цієї науки можуть полегшити спілкування між людьми і не 

тільки для слідчого під час допиту. 

 

Література: 

1. Физиогномика и криминалистика. URL: 
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Вступ. Хром належить до важких металів, які утворюють групу 

найнебезпечніших забруднювачів навколишнього середовища. Шкідливість 

важкого металу залежить від ступеня його окислення, наприклад, Cr (VI) 

розглядається як найбільш отруйний тип Cr і, як правило, буває зв'язаний з киснем 

у вигляді хромат (CrO4
2–) або дихромат (Cr2O7

2–) аніонів. Cr (III) менш шкідливий 

і переважно зв'язаний з органічними сполуками в ґрунтах і водних системах.  

Джерелами надходження хрому до водойм можуть бути стічні води 

підприємств автомобіле- і літакобудування, металургії, шкіряної та хімічної 

промисловості, виробництва барвників, нержавіючої та жаротривкої сталі 

хімічних реагентів, хромованих виробів, вилуговування з порід (серпентинітів) та 

змиви з ґрунтів, а також комунальні стоки. 

Для вилучення важких металів та інших полютантів із стічних вод та 

ґрунтів використовують різні методи їх очистки, наприклад фотокаталіз, 

мембранна фільтрація, флотація, коагуляція, електроліз, іонообмінне очищення, 

зворотній осмос, сорбція, озонування, екстракція, біологічне очищення тощо.  

Адсорбція відноситься до одного з найпоширеніших методів очистки 

природних об’єктів завдяки своїй ефективності, економічності та простоті 

https://vuzlit.ru/72550/fiziognomika_kriminalistika
mailto:halkevych@gmail.com
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експлуатації [1]. Основними характеристиками при виборі адсорбенту є питома 

площа поверхні, розмір пор, кількість поверхневих функціональних груп, pH 

нульового заряду [2]. Хороший адсорбент повинен мати високу адсорбційну 

здатність щодо важких металів і механічну міцність, а також бути термічно 

стійкими. Фізико-хімічні властивості сорбентів залежать від методу синтезу, 

температурного режиму відпалу, чистоти вихідних реагентів, їх співвідношення, 

рН середовища тощо. 

У якості сорбентів можуть використовуватися сполуки різного типу: 

природні речовини: глини (алюмосилікати металів), вуглецеві матеріали, оксидні 

матеріали (TiO2, cилікагель, шпінельні матеріали) тощо. Останнім часом 

набувають широкого використання завдяки своїй структурі шпінельні матеріали, 

які бувають різного складу: наприклад, MgAl2O4, ZnFe2O4, Co MnFe2O4, NiFe2O4, 

Fe3O4 тощо. 

Матеріали і методи. Для синтезу сполук зі структурою шпінелі 

використовують різні методи: співосадження, твердовазний синтез, золь-гель, 

гідротермальний синтез, мікроемульсійний, мікрохвильовий, тощо. 

Найпоширеніший є золь-гель синтез завдяки своїй простоті та можливості 

отримати шпінельну структуру без високих температур. 

Для синтезу MgAl2O4 методом золь-гель автогорінння використовували 

суміші відновників, таких як карбамід – CH4N2O (сечовина) та аланін C3H7NO2 [3]. 

Вихідними солями були нітрати відповідних металів (Mg(NO3)2·6H2O, 

Al(NO3)3·9H2O), які було взято у стехіометричних кількостях зі співвідношенням 

Ме2+: Ме3+ = 1:2. Адсорбцію дихромат-аніонів на поверхні магній алюмінату було 

досліджено за допомогою спектрофотометрії (спектрофотометр ULAB – 102 UV). 

Робочі розчини (Cr2O7
2–) знаходилися в діапазоні від 2 до 50 мг/л.  

Результати. Було синтезовано магній алюмінат методом золь-гель авто 

горіння та досліджено його адсорбційну здатність по відношенню до (Cr2O7
2–). На 

основі отриманих експериментальних результатів побудовано ізотерму адсорбції 

дихромат-іонів на поверхні магній алюмінату. Також визначено ефективність 

видалення дихромат-іонів магній алюмінатом з розчинів різної концентрації. 

Висновки. Проведено визначення адсорбційних властивостей магній 

алюмінату по відношенню до дихромат-іонів. Досліджено, що адсорбційна 

здатність магній алюмінату становить 14,9 мг/г. Показано, що ефективність 

видалення дихромат-іонів на поверхні наночастинок MgAl2O4 зменшується від 
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66,79 % (при концентрації Cr(VI) 2 мг/л) до 14,90 % (при концентрації Cr(VI) 

50мг/л). 
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Синтетичні трансформації біоактивних рослинних метаболітів – один із 

актуальних напрямків сучасної органічної хімії, пов'язаних із синтезом нових 

біологічно активних сполук та сполук нових структурних типів, перспективних 

для медичної хімії. Похідні кумаринів широко розповсюджені в рослинному світі, 

а за рахунок наявності гідроксильних, метоксильних, ацетильних груп всебічно 

застосовуються в якості вихідних сполук для проведення подальших структурних 

модифікацій. [1]. Дослідження останніх років підтверджують перспективність 

сполук даного класу в медичній хімії. 

Метою наших досліджень є розробка ефективних методів синтезу кумаринів, 

що містять осно́вну аміногрупу та проведення цільової функціоналізації 

отриманих сполук, оскільки відомо, що введення осно́вної амінофункції до 

кумаринового циклу приводить до появи нових видів біологічної активності або 

посилення біологічної дії [2]. Дослідження біологічної дії отриманих сполук 

дозволять виокремити ряд похідних для подальшого використання в медичній 

хімії, агрохімії та інших галузях. 

https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2010.07.019
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409547-2.14390-2
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.10.012


120 

Нами успішно здійснено оптимізацію умов проведення реакції Маніха в ряду 

4-метилкумаринів та 4-фенілкумаринів (схема 1) [3]. 

 

 

Схема 1 

Також нами розроблені методики проведення функціоналізації отриманих 

основ Маніха (сполук 1), що дозволили отримати ряд спиртів, аміноспиртів та 

естерів – сполук 2-4 відповідно (схема 2) [3]. 

 

Схема 2 

З метою пошуку нових ефективних протимікробних препаратів здійснена 

оцінка спектру антибактеріальної дії синтезованих сполук типу 3. Окремі 

представники серед отриманих сполук інгібували ріст мікроорганізмів, 

проявляючи антимікробну дію. Так, сполуки 3.1 та 3.2 найбільш ефективно 

інгібували ріст E. Сoli, а сполука 3.3 проявила найбільшу антистафілококову 

активність відносно St. аureus. 
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Таким чином, проведення комплексних досліджень, що включають 

здійснення структурної модифікації сполук в ряду кумаринів, оцінка 

антибактеріальної дії та дослідження залежності рівня активності від структури 

дозволить здійснювати ціленаправлений синтез нових похідних кумаринів для 

потреб медичної хімії, ветеринарної медицини та агрохімії. 
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Вступ. Дослідження культурологічних основ змісту шкільної літературної 

освіти в історико-педагогічному вимірі утворює комплекс взаємопов’язаних 

методів дослідження, зумовлених характером досліджуваного історико-

педагогічного матеріалу – теоретичної та теоретико-методичної спадщини 

видатних учених, учителів-словесників, наукових праць дослідників з історії 

педагогіки, методики викладання (навчання) літератури.   

Методи дослідження. У процесі підготовки тез нами використано 

теоретичні методи дослідження: аналітичний – для здійснення порівняльного 

аналізу наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури, державних 
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освітніх документів, навчальних програм і шкільних підручників, вивчення 

наукового та педагогічного досвіду з метою з’ясування основних підходів до 

розв’язання означеної проблеми в науці й практиці; систематизації – для 

формулювання висновків дослідження. 

Результати. Узагальнивши підходи учених до комплексного розуміння 

категорії «метод», «методи дослідження» та їх класифікації [1, с. 75; 2, с. 38; 3], 

методи, які стали основою нашого історико-педагогічного дослідження, об’єднано 

у 3 групи: загальнонаукові, історико-педагогічні та спеціально-історичні, що 

демонструє поєднання методів дослідження різних галузей знань.  

І група – загальнонаукові методи, що характерні всім природничим і 

суспільним наукам – історичний, логічний, наукової класифікації, теоретичні 

(аналіз, синтез, аналогія, узагальнення, систематизація), які дозволили здійснити 

аналітичну обробку джерел дослідження (філософські, історико-педагогічні, 

психолого-педагогічні, методичні праці, нормативні документи тощо) та 

обґрунтувати теоретико-методологічні основи означеного періоду з метою 

вивчення стану дослідженості наукової проблеми;  

ІІ група – історико-педагогічні методи: історико-структурний (для 

розроблення структури наукової роботи та обґрунтування її концептуальних засад; 

розгляду ґенези шкільної літературної освіти на культурологічних засадах як 

складного системного утворення); історико-генетичний (для дослідження 

особливостей ґенези шкільної літературної освіти та відповідних навчальних 

дисциплін (української та зарубіжної (світової) літератури на культурологічних 

засадах); історико-порівняльний (для здійснення аналізу історико-педагогічних, 

методичних і психолого-педагогічних праць, нормативних документів і фахової 

періодики означеного періоду з метою вивчення стану розробленості наукової 

проблеми, визначення ключових ідей дослідження, здійснення порівняння в 

обґрунтуванні проблеми культурологічних основ змісту шкільної літературної 

освіти в умовах радянського та пострадянського суспільства); історико-

ретроспективний аналіз (для забезпечення встановлення відповідності між різними 

історичними фактами, їх загальноприйнятою інтерпретацією та предметом 

дослідження, розгляду ґенези шкільної літературної освіти на засадах 

культурологічного підходу, з’ясування витоків і чинників формування науково-

педагогічних і методичних ідей і концептів, що корелюють з проблемою 

дослідження); пошуково-бібліографічний (для систематизації й класифікації 

джерельної бази дослідження на основі аналізу історико-педагогічної, 
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філософської, психолого-педагогічної літератури, нормативних документів, 

фахової періодики тощо, їх критичного осмислення в контексті досліджуваної 

проблеми); монографічний (для вивчення особливостей обґрунтування 

культурологічних основ змісту шкільної літературної освіти в історико-

педагогічному дискурсі); порівняльно-аналітичний (для конструктивно-

критичного аналізу реалізації ідей культурологічного підходу до навчання 

літератури у закладах загальної середньої освіти  в умовах функціонування різних 

освітніх парадигм); персоналістично-біографічний (для аналізу педагогічної 

літератури, присвяченої педагогічним персоналіям з метою висвітлення діяльності 

відомих учених-педагогів, учених-методистів досліджуваного періоду); 

парадигмальний (для розгляду концептуальних засад у змісті шкільної 

літературної освіти в контексті загальних політичних, соціальних, культурних, 

педагогічних освітніх парадигм); поняттєво-категоріальний (для уточнення 

контенту педагогічних дефініцій відповідно до предмета дослідження); 

проблемно-прогностичний (для узагальнення й систематизації традиційного та 

новаторського досвіду навчання української і зарубіжної літератури з урахуванням 

ідей культурологічного підходу з метою вивчення впливу історичної спадщини на 

розвиток методики навчання української і зарубіжної літератури; науково 

виправданого використання прогресивних надбань з досліджуваної проблеми на 

сучасному етапі розвитку шкільної літературної освіти);  

ІІІ група – спеціально-історичні методи, які характерні для історико-

педагогічних досліджень: проблемно-хронологічний (для виявлення важливих 

проблем розвитку шкільної літературної освіти на культурологічних засадах в 

умовах різних освітніх парадигм); конструктивно-генетичний, або метод 

періодизації (для обґрунтування періодизації досліджуваного феномена). 

Висновок. Висвітлені методи наукового дослідження становлять основу 

здійсненого нами історико-педагогічного пошуку, його концептуального апарату. 

Послуговуючись комплексом охарактеризованих методів дослідження, ми змогли 

глибоко й всебічно дослідити проблему обґрунтування культурологічних основ 

змісту шкільної літературної освіти в історико-педагогічному вимірі (друга 

половина ХХ – початок ХХІ ст.). 
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SMART-АНАЛІЗ ЯК ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ ШВИДКОСТІ 

ФОТОКАТАЛІТИЧНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ 
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Розвиток аналітичної хімії впливає на прогрес всіх природничих наук. 

Особливо важливий елемент прогресу в аналітичній хімії є розвиток 

вимірювальної техніки. На сьогоднішній день, існує тенденція проектування 

вимірювальних приладів, які здатні надати велику кількість аналітичної інформації 

про аналізований матеріал, однак ними може управляти лише 

висококваліфікований працівник. Натомість для спрощення і автоматизації 

хімічного аналізу все частіше використовуються мобільні пристрої. Як правило, 

аналіз речовин смартфоном базується на колориметричному, люмінесцентному та 

електрохімічному аналізах. Проте, найчастіше використовують колориметричний 

аналіз, який дозволяє реєструвати зміну оптичної густини комплексу аналіту-

реагенту в широкому діапазоні довжин хвиль. Аналіз за допомогою смартфону 

вимагає лише додаткового освітлення, а реєстрування результатів відбувається за 

допомогою камери, яка реагує на зміну даних RGB. Об’єктом визначення є колір 

розчинів у певному діапазоні концентрацій, для отримання інформації про колір 

користуються різними системами колірного простору RGB, HSV, Cia Lab, 

найчастіше використовують систему (RGB) червоний-зелений-синій кольори 

компоненти. 

Метою даної роботи стала розробка нового методу реєстрації проходження 

фотокаталітичних реакцій використовуючи смартфон. Ключовим моментом 

методу, є те, що аналіз швидкості деградації барвника (родаміну Б) проводиться 

безпосередньо у мікрореакторі, без попереднього відбору проб.  

mailto:danyliuk.nazariy@gmail.com
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Реєстрування цифрових зображень досліджуваних аналітів проводилося, з 

використанням світлодіодної лампи потужністю 7 W і кількістю світлодіодів 30 

LED. Оскільки джерело світла використовувалася високої потужності, це 

дозволило усунути вплив стороннього світла і гарантувати відтворюваність 

результатів. Детектором для отримання інформації про колір реакційної суміші 

служить камера смартфону, а програма, яка використовувалася для розпізнавання 

кольору має назву «Спектр».  

На основі запропонованого методу випробувань було вивчено вплив 

перекису водню, як промотору для збільшення фотокаталітичної активності 

TiO2. Як модельний барвник для фотодеградації використовували "Родамін Б". 

Для визначення найбільш ефективної концентрації Н2О2, на активність Р25 при 

фотокаталітичному розкладанні родаміну Б, ми змінювали концентрацію Н2О2  у 

діапазоні 0 - 25 ммоль/л. Для дослідження було обрано смартфони з різними 

параметрами фотокамери, проте градуювальну криву вдалося лінеаризувати з 

високим ступенем кореляції (R2 = 0.9965) використовуючи смартфон Samsung 

Galaxy A6, що пов'язано з широкоформатною камерою (16 Мп). Для проведення 

аналізу використовували три колірні системи: RGB, Cia Lab, HSV, і було 

визначено, що найкраще підходить система RGB, дані якої інтерпретувалися у 

вигляді коефіцієнтів R′, G′, B′: 

                                                       R′ =
R

R+G+B
;                                                            (1) 

                                                       G′ =
G

R+G+B
;                                                            (2) 

                                                       B′ =
B

R+G+B
.                                                             (3) 

Достовірність отриманих результатів перевіряли за допомогою 

спектрофотометра Ulab 102UV. Застосування критерія Стьюдента (t) з  довірчою 

ймовірністю (95 %) показало, що між значеннями концентрацій  родаміну Б, 

виміряними двома приладами, немає суттєвих відмінностей. Загальне відносне 

стандартне відхилення (R.S.D.) кожного аналіту було менше 0,5 %.  

В результаті дослідження ми отримали кінетичні криві деградації родаміну 

Б, для серії різних концентрацій H2O2, які вказують на те, що H2O2 здатний значно 

підвищити швидкість фотодеградації барвника, але при його великій кількості 

позитивний ефект зменшується, що пов'язано з дезактивацією утворених 

гідроксильних радикалів (ОН.) надлишковими молекулами H2O2. Таким чином, 

запропонований метод аналізу пропонує сучасну альтернативу 
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спектрофотометричному аналізу в невеликих дослідницьких та навчальних 

лабораторіях. 

Подяка. Автор дякує Міністерству освіти і науки України за фінансову підтримку в 

рамках українсько-польського двостороннього проекту «Фотокаталітичні гібридні системи 

для очищення води» (0120U104158). А також відзначає доцента Татарчук Т.Р. 

(Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника) за всесторонню допомогу та 

продуктивну дискусію. 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ 
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Вступ. Кожен стиль має унікальні риси, які роблять його відмінним від 

інших. І все ж, загальною характеристикою бойових мистецтв є систематизація 

технік ведення бою. Одним із спільних методів тренування, особливо в азійських 

бойових мистецтвах, є «форми» або «кати», які є групами прийомів, що 

здійснюються самостійно або часом з партнером/партнерами. 

Випробування, або оцінка, є важливими для тих, хто практикує бойові 

мистецтва та хоче визначити власний прогрес або рівень майстерності у 

специфічному контексті. Вчителі індивідуальних систем бойових мистецтв 

періодично випробовують та оцінюють власних учнів. Це робиться для того, щоб 

перейти на вищий рівень визнаного досягнення у вигляді кольору поясу або 

титулу. Тип випробування змінюється від системи до системи та може включати 

форми або спаринги. 

Ціллю розробки обраного програмного продукту є саме допомога у 

навчанні правильного виконання вправ, а також допомога у перевірці виконання 

вправ на іспитах чи змаганнях.  

Даний програмний продукт, також, має допомогти підвищити загальний 

рівень вмінь спортсменів та посприяти досягненню вищих результатів, адже 

людина не здатна ідеально побачити всі помилки у виконанні вправ, на відміну 

від машини. 

Матеріали і методи. OpenCV (англ. Open Source Computer Vision Library, 

бібліотека комп'ютерного зору з відкритим кодом) — бібліотека функцій та 

mailto:zhovnirsky9@gmail.com
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алгоритмів комп'ютерного зору, обробки зображень і чисельних алгоритмів 

загального призначення з відкритим кодом. Бібліотека надає засоби для обробки 

і аналізу вмісту зображень, у тому числі розпізнавання об'єктів на відео 

(наприклад, осіб і фігур людей, тексту тощо), відстежування руху об'єктів, 

перетворення зображень, застосування методів машинного навчання і виявлення 

загальних елементів на різних зображеннях.[1] 

Python— інтерпретована об'єктно-орієнтована мова програмування  

високого рівня  з динамічною семантикою. Структури даних високого рівня разом 

із динамічною семантикою та динамічним зв'язуванням роблять її привабливою 

для швидкої розробки програм, а також як засіб поєднання існуючих компонентів. 

Python підтримує  модулі  та  пакети  модулів,  що  сприяє  модульності  та 

повторному використанню коду. Інтерпретатор Python та стандартні бібліотеки 

доступні як у скомпільованій так і у вихідній формі на всіх основних 

платформах.[2] 

Результати. Розроблено алгоритм знаходження рук та ідентифікації якості 

вправ. Створено програму, що розпізнає вправи руками щодо східних 

єдиноборств на відео в режимі live. 

Приклад: 
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Рис. 1-2 Ідентифікація якості виконання удару «Nukite». 

 

Висновки. Розвиток сучасних технологій комп’ютерного зору 

направлений в дану сторону, тому, почавши дослідження на базі розробленого 

ПЗ, можна побудувати конкурентоспроможну систему, здатну до самонавчання, 

яка має великий попит та соціальне значення не тільки у спортивному плані а й у 

інших сферах. 

 

Література: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenCV 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Python 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГIЇ ВIРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТI У 

СУЧАСНОМУ СВIТI 

Балим С.В, Зюзько А.О. 

Харківский національний університет радіоелектроніки 

stanislav.balym@nure.ua, andrii.ziuzko@nure.ua 

 

Вступ. Віртуальна реальність (ВР) - технологія, яка зародилася в 60-х рр. 

XX століття на стику досліджень в області тривимірної комп'ютерної графіки і 

людино-машинного взаємодії. Метою розробників ВР було створення 

максимально природного інтерфейсу, усунення «зазору» між людиною і 

комп'ютером. ВР спрямована на симуляцію чуттєвих даних, які формують «як би 

реальний» досвід. 

ВР - не просто «чергова комп'ютерна технологія». ВР належить до тих 

знакових досягнень науки і техніки, з появою яких пов'язують зміни в багатьох 

областях людської діяльності, в масовій свідомості. 

Ми написали цю роботу, щоб відповісти на основні ваші запитання та 

представити кілька способів застосування технології VR у різних сферах: 

1. ВР у військовій галузі 

Військові у Великобританії та США прийняли використання віртуальної 

реальності під час навчання, оскільки це дозволяє їм проводити величезний спектр 

симуляцій. ВР використовується у всіх галузях служби: армії, флоті, ВПС, 

морській піхоті та береговій охороні. У світі, де технології застосовуються з 

раннього віку, а діти звикають до відеоігор та комп'ютерів, VR доводить 

ефективний метод навчання. VR може “перенести” слухача в безліч різних 

ситуацій, місць та середовищ для цілого ряду навчальних цілей. Інше його 

використання включає лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) 

для солдатів, які повернулись із бою і потребують допомоги в адаптації до звичних 

життєвих ситуацій, відома як терапія віртуальною реальністю (VRET). Ключовою 

перевагою використання технологій віртуальної реальності в армії є зменшення 

витрат на навчання. 

2. ВР у психічному здоров’ї 

Як зазначалося коротко раніше, технологія VR стала основним методом 

лікування посттравматичного стресу. За допомогою експозиційної VR терапії 

людина починає відновлення, намагаючись змиритися з цією подією та покращити 

mailto:andrii.ziuzko@nure.ua
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психічний стан. Подібним чином він також застосовувався для лікування тривоги, 

фобій та депресії. Наприклад, деякі пацієнти з тривогою вважають, що медитація 

за допомогою ВР є ефективним методом управління реакцією на стрес та 

посилення механізмів подолання. Технологія віртуальної реальності може 

забезпечити безпечне середовище для контакту пацієнтів з речами, яких вони 

бояться, залишаючись у контрольованому та безпечному середовищі. Це лише 

один із способів, як віртуальна реальність може мати реальний позитивний вплив 

на суспільство. 

3. ВР у медичній підготовці 

Завдяки його інтерактивному характеру студенти-медики та стоматологи 

почали використовувати ВР для практичних операцій та процедур, що дозволяє 

забезпечити безкоштовне навчальне середовище; виключається ризик заподіяння 

шкоди чи помилки під час занять з реальними пацієнтами. Віртуальні пацієнти 

використовуються, щоб дозволити студентам розвивати навички, які згодом 

можуть бути застосовані в реальному світі. Застосування технології VR у медичній 

галузі є ефективним способом не тільки поліпшити якість навчання студентів, але 

також дає чудову можливість оптимізувати витрати, тим більше, що медичні 

служби постійно зазнають тиску з обмеженим бюджетом. 

4. ВР в освіті 

Використання ВР для навчання не зупиняється на військовій чи медичній 

галузі, а поширюється на школи з віртуальною реальністю, також прийняті в освіті 

для викладання та навчання. Студенти також здатні взаємодіяти між собою у 

тривимірному середовищі. Їх також можна брати з собою у віртуальні екскурсії, 

наприклад, в музеї, екскурсії по Сонячній системі та повернення у минуле в різні 

епохи. Віртуальна реальність може бути особливо корисною для студентів з 

особливими потребами, такими як аутизм. Дослідження показали, що ВР може 

бути мотиваційною платформою для безпечного відпрацювання соціальних 

навичок для дітей, у тому числі з розладами спектра аутизму (РАС).  

5. ВР в галузi вiдеоiгор 

Одна з найбагатших сфер де використовується ВР це ігрова промисловість. 

Тому зараз величезний вклад в розвиток ВР технологій робить саме ця 

промисловість. Першим кроком в даному напрямку у сфері ігор зробила компанія 

Nintendo випустивши у 1995 році консоль Virtual Boy. Сучасні варіанти можуть 

надати чітку, різнокольорову картинку з відстеженням положення голови і зміною 

зображення з урахуванням цього в режимі реального часу. Займаються ВР 
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технологіями майже всі великі, сучасні компанії такі як: Nvidia, Sony, Microsoft, 

Oculus, Google, Samsung, Asus і цей список можна ще дуже довго продовжувати.  

Висновки. Основними цілями розробників є покращення якості 

зображення, зменшення кількості необхідного обладнання і боротьба з побічними 

ефектами впливу ВР на людину (запаморочення, головний біль, нудота). Нажаль 

ВР потребує для коректної роботи сучасні, потужні, дорогі комп’ютери і зараз ще 

не можна назвати ВР доступною технологією. Хоча як варіант для сприйняття 

інформації для навчання (презентації, відео в різних сфера наприклад астрономії) 

можна використовувати навіть сучасні смартфони в парі з спеціальними 

тримачами з лінзами. Будемо сподіватися що в майбутньому повноцінна ВР 

технологія стане доступною для всіх бажаючих. 

 

Лiтература: 
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2. Иванов А. Ф. Об онтологическом статусе виртуальной реальности 

(http://anthropology.ru/ru/text/ivanov-af/ob-onotologicheskom-statuse-virtualnoy-realnosti) 

3. Таратута Е. Е. Философия виртуальной реальности — СПб, СПбГУ, 2007 ISBN 
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МІКРОБІОТА ТОВСТОЇ КИШКИ ЩУРІВ ЗА МОДЕЛЬОВАНОГО 

ОСТЕОАРТРОЗУ 

Івасишина М. Т., Сергійчук Т. М., Короткий О. Г. 

ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Ivamaria1998@gmail.com 

Вступ. Артроз є поширеним аутоімунним захворюванням, що викликає 

запалення, біль та повільне руйнування суглобів, і є основною причиною 

інвалідності в усьому світі, оскільки його не можна вилікувати повністю [3]. 

З’явилось багато нових досліджень, що доводять значну роль мікробіоти 

кишечника у формуванні місцевих та системних імунних реакцій [2], а також 

свідчать про те, що взаємодія господар-мікроорганізм може потенційно впливати 

на розвиток та прогресування ревматичних захворювань, зокрема остеоартрозу [1, 

4]. Розширення відомостей щодо змін, які відбуваються з мікробіотою шлунково-

кишкового тракту, можуть стати основою нових терапевтичних схем остеоартрозу.  

mailto:Ivamaria1998@gmail.com
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Мета роботи: проаналізувати зміни фекальної мікробіоти щурів за 

модельованого остеоартрозу та ефективність її корекції мультипробіотиком 

«Симбітер ацидофільний». 

Матеріали і методи.  Остеоартроз моделювали шляхом введення в колінну 

інфрапателярну зв'язку задньої правої ноги нелінійних щурів-самців  (розведення 

віварію ННЦ «Інститут біології та медицини») 1 мг 2% розчину монойодацетату 

натрію (Сігма, Франція) розчиненого у 0,05 мл 0,9-відсоткового розчину NaCl.  

Розчин мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» (виробництва О.Д. Пролісок, 

ТОВ, Україна) вводили  per os  по 1 мл,  в дозі 160 мг/кг - сумарне мікробне число 

1,6х109 КУО/кг, впродовж 14 діб, починаючи з першої доби модельованого 

остеартрозу. Виведення тварин з експерименту здійснювали на 15 добу від початку 

експерименту.  Кількісний та якісний склад мікробіоти визначали посівом 10-

кратних розведень фекального біоптату  на диференційно-діагностичні 

середовища з селективними властивостями (HiMedia, Індія). Культивували при 

37°С, обрахунок колоній здійснювали через 24–48 год. Ідентифікацію виділених 

мікроорганізмів робили за морфологічними,  тинкторіальними та фізіологічними 

властивостями. Результати представляли у вигляді lg колонієутворюючих одиниць 

(КУО) в 1 г фекалій (lg КУО/г).  

Результати. При монойодоацетат-індукованому остеоартрозі відбуваються 

суттєві зміни у складі нормобіоти фекального біотопу, які проявляються у 

зростанні кількості представників родів Bifidobacterium (на 2 порядки) та 

Lactobaсillus, збільшенні кількості лактозо-негативних штамів E.coli (більше ніж 

на 3 порядки), грибів роду Candida та появі умовно-патогенних ентеробактерій, що 

значно перевищують допустимі концентрації.  Кількість представників 

Staphylococcus aureus та Staphylococcus spp також суттєво збільшувалась у групи 

тварин з модельованим остеоартрозом (табл 1).  

 

Табл. 1. Видовий та кількісний (М±m lg КУО/г) склад мікробіоти 

фекального біотопу товстої кишки модельованого остеоартрозу та терапії 

мультипробіотиком Симбітер ацидофільний 
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При використанні мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» вдалося 

повністю запобігти розвитку дисбіотичних змін просвітної мікробіоти товстої 

кишки щурів, а також  знизити ступінь  запалення  суглобів при моделюванні 

остеартрозу. 

Висновок. Продемонстровано зворотній зв'язок між розвитком остеартрозу 

та змінами нормобіоти товстої кишки, а також перспективність залучення до схем 

терапії остеоартрозу засобів, що мають коригуючий вплив на мікробіоту травного 

тракту. 
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Інтактний 

контроль 

Остеоартро

з 

 

Остеоартро

з 

+ Симбітер 

Bifidobacterium 8.6±0.3 10.5±0.4 9.5±0.8 

Lactobacillus 8.3±0.2 10.1±0.3 9.0±0.9 

Clostridium spp. 2.5±0.3 3.9±0.3 2.8±0.1 

Escherichia coli 

лактозопозитив

на 

3.8±0.1 4.6±1.4 3.5±1.6 

Escherichia coli 

лактозонегатив

на 

2.2±0.4 5.9±0.5 1.9±0.2 

Умовно-

патогенні 

ентеробактерії 

0 4.0±0.7 1.0±0.1 

Staphylococcus 

aureus 
4.7±1.0 6.2±0.1 4.2±0.9 

Staphylococcus 

spp. 
2.5±0.6 5.5±0.8 4.2±1.1 

Candida 2.3±0.3 3.3±0.2 3.1±0.4 
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БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОВОДРОСТЕЙ 

ЯК БІОЛОГІЧНИХ АГЕНТІВ БІОКАТОДА 

Колтишева Д.С. 

Національний технічний університет України 

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 

dinakoltisheva@gmail.com 

Вступ. У зв’язку зі зростанням темпів використання водних та енергетичних 

ресурсів збільшується антропогенний тиск на довкілля, тому дослідження 

альтернативних, екологічних технологій, які вирішують ці проблеми та 

забезпечують сталий розвиток є актуальним завданням на сьогодні [1, с.92-93]. 

Біопаливні елементи (БПЕ) є технологією, яка здатна конвертувати енергію 

відходів за участю мікроорганізмів у електричний струм і при цьому очищувати 

стічні води. Використання високовартісних платинових каталізаторів та токсичних 

і небезпечних хімікатів, таких як фериціанід є стримуючими факторами широкого 

впровадження технології. В якості рішення пропонується використання біокатодів 

з мікроводоростями, які здатні продукувати кисень і таким чином замінити штучну 

аерацію на катоді. Метою роботи є визначення біотехнологій, в яких мікроводрості 

використовуються як біологічні агенти біокатода. 

 Результати. Можна виокремити три технології БПЕ, в яких мікроводорості 

використовуються як біологічний агент біокатода, а саме мікробні паливні 

елементи (MFC), мікробні паливні елементи, які захоплюють вуглець (MCC), 

мікробні опріснювальні елементи (MDC) (табл.). 

Біотехнологія MFC передбачає використання мікроводоростей в біокатоді 

для продукування кисню, як термінального акцептора електронів, які надходять з 

анода через зовнішнє електричне коло. Фотосинтетичне продукування кисню 

дозволяє не використовувати штучну аерацію. З іншого боку, при використанні 

періодичного освітлення, у темнову фазу продукування кисню не відбувається - і 

генерація струму знижується. Постійне освітлення та високий вміст кисню може 

спричинити фотоокислення мікроводоростей.  
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Як рішення пропонується часткове занурення катода, що дозволяє 

використовувати в темнову фазу – кисень повітря, а в світлову – розчинений в 

католіті кисень, який продукується мікроводоростями. З іншого боку, різні кисневі 

умови можуть бути використані в мікробних паливних елементах для доочищення  

стічної води з анодної камери за участю змішаної культури мікроводоростей та 

бактерій. Так у світлову фазу амоній оксинюється нітрифікуючими бактеріями до 

нітратів, а в темнову, факультативні анаероби денітрифікатори, відновлюють 

утворені нітрати до азоту. Крім цього, мікроводорості здатні асимілювати сполуки 

Нітрогену.  

Димові гази, зокрема CO2, які викликають глобальне потепління, можуть 

бути видалені за допомогою технології MCC. Технологія передбачає пропускання 

через катодну камеру димових газів, які мікроводорості адсорбують та 

використовують у власному метаболізмі. Однак димові гази, такі як CO2, NO2, SO2, 

знижують pH католіту, що впливає на метаболізм клітин та потенціал катода. Для 

уникнення цього розглядається використання фосфатного, боратного тощо 

буферних розчинів. 

Нестача прісної води викликає потребу використання водних джерел з 

високим вмістом солей. Хімічні та електрохімічні технології опріснення є 

високовартісними, що вимагає пошук альтернативних рішень. Сталий та 

екологічний процес опріснення може бути забезпечений біотехнологією MDC. В 

анодній камері при цьому відбувається очищення стічної води та окиснення 

аніонів, в середній камері – опріснення води з високим вмістом солей, в катодній 

– відновлення катіонів та продукування кисню, як кінцевого акцептора електронів. 

Оскільки високий вміст солей є стресовим фактором для мікроводоростей, який 

здатний спричинити збільшення накопичення ліпідів в клітинах, перспективним є 

використання нарощеної біомаси для вироблення біодизеля.  

Таблиця. Використання мікроводростей як біологічних агентів 

біокатода біопаливних елементів 

Біол

огічний 

агент 

Те

хнологія 

Матері

ал катода 
Функції 

Д

жерело 

Des

modesmus 

sp. 

M

FC 

Графіт

овий фетр 

Очищення стічних 

вод, генерація електрики 

[

2] 
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Scenedesmu

s abundan 
MDC 

Графітовий 

стрижень 

Очищення стічних вод, 

генерація електрики, 

опріснення 

[3] 

Scenedesmu

s acutus 

PVUW12 

MCC 

Тканина з 

вуглецевого 

волокна 

Очищення стічних вод, 

генерація електрики, 

захоплення CO2 

[4] 

Chlorella 

vulgaris 
MFC 

Тканина з 

вуглецевого 

волокна 

Очищення стічних вод від 

нітратів, амонійних солей 
[5] 

 

Висновки. Таким чином, використання мікроводоростей як біологічних 

агентів біокатода має перспективу використання для доочищення стічних вод, 

опріснення морської води, продукування кисню як термінального акцептора 

електронів для генерації електроенергії та продукування біомаси з високим 

вмістом ліпідів для вироблення біопалива. Вибір оптимальних біотехнологічних 

параметрів функціонування біопаливного елемента залежить від цільового 

кінцевого продукту. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ АΒ1-40 ТА АΒ25-35 

ПЕПТИДІВ НА РОЗВИТОК ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА У ЩУРІВ 

Корбуш М.Ю., Довбинчук Т.В., Святецька В.М., Рудик М.П., 

Ручко В.В, Сківка Л.М., Толстанова Г.М. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

korbush1313mari@gmail.com 

Вступ. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в світі близько 

50 мільйонів людей страждають від деменції, причому щороку ця цифра зростає 

на 10 мільйонів. [1] Орієнтовно 5-8% людей старше шістдесяти років мають дані 

розлади. За прогнозами кількість людей з деменцією сягне 82 мільйонів до 2030 

року та 152 мільйонів до 2050. [2] Хвороба Альцгеймера – найбільш поширена 

форма незворотної деменції (близько 70% серед усіх випадків), при якій 

характерна регресія від епізодичних проблем з пам'яттю до повільного 

глобального занепаду когнітивних функцій. [3, 4] На сьогодні вже існує багато 

робіт, присвячених дослідженню причин виникнення нейродегенеративних 

захворювань та нейротоксичності, проте конкретне розуміння механізмів цієї 

хвороби відсутнє. У зв’язку з цим, відсутній також точний протокол моделювання 

хвороби для тестування фармацевтичних агентів. 

Метою роботи було провести порівняльний аналіз нейротоксичних ефектів 

людських амілоїдних пептидів Аβ1-40 та Аβ25-35 на механізми пам’яті та 

когнітивну гнучкість у щурів для вибору більш релевантної моделі хвороби 

Альцгеймера.  

Матеріали і методи. Моделювання хвороби Альцгеймера проводили на 

літніх (14 місяців) самцях щурів лінії Wistar (300-500 г) стереотаксичним 

введенням агрегованого Amyloid-β (Аβ1-40) рeptide(human) чи Amyloid-β (Аβ25-

35) рeptide (human) (Sigma Aldrich, США) у гіпокамп згідно координат: 2 мм 

дистально, 2 мм латерально та 3.5 мм вглиб. Розчин амілоїду (у дозі 15 мкмоль/л) 

вводили у трепанаційний отвір мікроін’єктором зі швидкістю 0.5 мкл/хв. 

Контрольній групі тварин вводили фізіологічний розчин. Тварини були розділені 

на 4 підгрупи: Ⅰ (n=7) – інтактні, що не піддавались жодним маніпуляціям; Ⅱ (n=7) 

– контрольна група плацебо; Ⅲ (n=7) – модельна група Альцгеймера, якій вводили 

Аβ1-40; Ⅳ (n=7) – модельна група Альцгеймера, якій вводили Аβ25-35. Операції 

виконували на 10 день експерименту. Для визначення здатності щурів до 

просторового навчання та запам’ятовування, детектування когнітивних розладів 
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використовувався лабіринт Барнса. У перший день експерименту під час першого 

тренування проводили сеанс адаптації. На 5й день експерименту у тварин 

перевіряли короткочасну пам’ять, на дев’ятий та 17й день – довготривалу. На 28й-

31й дні експерименту проводили повторні тренування, на 32й та 36й дні 

перевіряли короткочасну та довготривалу пам'ять відповідно. Дегенерацію 

нейронів гіпокампа детектували за допомогою імуногістохімічного забарвлення 

тирозингідроксилази (TH) [5], яке кількісно оцінювали за формулою Q=P*I, де P – 

процент забарвлених клітин, а I – інтенсивність.  

Результати. Розвиток Аβ1-40 індукованої хвороби Альцгеймера у щурів 

супроводжувався зменшенням маси тварин на 4,3±3,7% у порівнянні із масою до 

операції (Р<0,01). Також спостерігалася загибель нейронів гіпокампу, що 

підтверджувалось імуногістохімічною візуалізацією – спостерігали як зменшення 

проценту забарвлених клітин, так і зменшення інтенсивності забарвлення, 

показник забарвлення гіпокампу Q=2.3±1.5. З боку когнітивних функцій 

спостерігалось порушення когнітивної гнучкості, проте порушень  

короткотривалої та довготривалої пам’яті виявлено не було. У щурів з Аβ25-35 

індукованою хворобою Альцгеймера змін у жодному з досліджуваних параметрів 

(маса тіла, кількість та інтенсивність ТН-позитивних нейронів у гіпокампі, 

короткочасна та довготривала пам’ять, когнітивна гнучкість) виявлено не було.  

Висновки. Аβ1-40 індукована хвороба Альцгеймера у щурів є більш 

релевантною моделлю для дослідження патогенезу даної хвороби Альцгеймера та 

тестування фармацевтичних агентів. 
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ПІДСИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗА ВІДВІДУВАНІСТЮ СТУДЕНТАМИ 
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Вступ. На сьогоднішній день багато українських навчальних закладів 

мають не дуже надійні системи контролю доступу та моніторингу, тому було 

доцільним реалізувати таку систему. 

У світі найбільш поширеною технологією для ідентифікації є RFID. 

Радіочастотну технологію особливо часто застосовують в системах контролю і 

управління доступом (СКУД) для ідентифікації об'єктів доступу. При цьому 

використовуються різні стандарти і фізичні формати RFID міток. 

Для ідентифікації людей найбільш популярним є формат безконтактної 

пластикової картки за розміром яка співпадає з банківською, картку для запиту 

доступу як правило потрібно усвідомлено підносити до зчитувального пристрою 

на відстань близько 10 см. 

Тому все більше навчальних закладів намагаються впровадити підсистему 

контролю за відвідуваністю студентами аудиторних занять, але постає декілька 

питань.  А саме, які використати компоненти, щоб система мала прийнятну ціну та 

змогла впоратися із поставленою задачею. Як організувати базу даних, для збору 

інформації та легкого її відтворення. 

Матеріали і методи. Підсистема використовує доволі не дорогі, але не 

менш продуктивні компоненти. Головним пристроєм є плата Arduino UNO, а її 

керуючим мозком мікроконтролер ATmega328P. Мікроконтролер має тактову 

частоту 16Мгц, що дозволяє розробити систему реального часу, яка зможе швидку 

реагувати на зовнішні сигнали [1]. 

Також для зчитування було використано модуль RFID-RC522. Він має 

невеликі розмірі, легко використовувати з Arduino Uno, його швидкість роботи у 

повному обсязі задовольняє підсистему.  

RFID RC522 – це високо інтегрований чіп для читання за запису, який 

застосовуюсь для безконтактного зв’язку 13,56 МГц. Запущений компанією NXP, 
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це низьковольтний, недорогий і компактний безконтактний чіп для карт, кращий 

вибір для інтелектуальних інструментів і портативних пристроїв [2].  

Радіочастотна ідентифікація (RFID) - це засіб ідентифікації об'єктів шляхом 

опитування унікальної характеристики об'єкта (наприклад, унікального 

ідентифікаційного номера, що зберігається на кремнієвому чіпі, прикріпленому до 

об'єкта) за допомогою радіохвиль.  

RFID-система складається з трьох основних компонентів: 

- зчитувача "рідера"; 

- транспондера (так званою "міткою" або "тегом", від англ. tag); 

- комп'ютерної системи опрацювання даних. 

 Основні компоненти тега – інтегральна схема, що керує зв'язком із 

зчитувачем і антена. Чіп має пам'ять, що береже ідентифікаційний код або інші 

дані. Тег виявляє сигнал від зчитувача і починає передавати дані, збережені в його 

пам'яті, обернено в зчитувач. Пасивні RFID-мітки не мають вбудованого джерела 

енергії. Електричний струм, що індукується в антені електромагнітним сигналом 

від зчитувача, забезпечує достатню потужність для функціонування кремнієвого 

CMOS-чипа, розміщеного в мітці, і передачі у відповідь сигналу [3]. 

Немає ніякої потреби в контакті або прямої видимості між зчитувачем і 

міткою, оскільки радіосигнал легко проникає через неметалеві матеріали. Таким 

чином, теги навіть можуть бути сховані усередині тих об'єктів, що підлягають 

ідентифікації. 

Компактність RFID-міток залежить від розмірів зовнішніх антен, які за 

розмірами перевищують чіп в багато разів і, як правило, визначають габарити 

міток. 

Дальність дії, яка необхідна для коректної роботи, визначається декількома 

факторами: 

- точність позиціонування транспондера; 

- мінімальна відстань між транспондерами при їх практичному 

застосуванні; 

- швидкість, з якою транспондер переміщується в поле дії 

зчитувального пристрою [3]. 

Результати. Створено програму для викладачів та студентів, за допомогою 

якої вони зможуть продивитися присутність. Програма складається з двох вікон. 

Перше вікно являє собою вікно авторизації, користувач вводить свою електрону 

пошту та пароль. У разі якщо данні введені не вірно з’явиться повідомлення про 
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помилку, якщо все вірно викладач потрапить до основного вікна програми з 

вибором параметрів для відображення студентів, а студент до свого особистого 

кабінету із відвідуваністю. 

Висновки. Система пройшла ряд тестів у лабораторних умовах, ніяких 

проблем не було виявлено, окрім того що база повинна завжди відповідати. Саме 

це є її недоліком, який у даному проекті важко вирішити, тому потрібно 

забезпечити постійну роботу бази даних, та своєчасне резервування. У підсумку 

отримано добре збалансовану систему, легку в монтажі у будь-яке приміщення з 

мінімальними витратами, та хорошими параметрами. 
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СЕРВІСИ GOOGLE У ДИСТАНЦІЙНІЙ РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ 

Куленко О. А. 

Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка 

Chemikulenko@gmail.com 

Для навчального процесу сервіси Google дають можливість створити 

суб’єктні відносини між вчителем та учнями в мережі Інтернет. Також надають 

можливість обміну досвідом між педагогами. Таким чином можна говорити про 

персональний інформаційно-освітній простір вчителя. Узагальнена модель такого 

простору подана на схемі. Слід зазначити, що необхідною умовою для отримання 

доступу до хмарних сервісів Google є реєстрація на поштовому сервісі Gmail. 

Нижче більш детально розглянуто практичне застосування хмарних сервісів 

Google та наведено приклади розроблених матеріалів [2]. 

Google Drive (Диск) – хмарний простір для зберігання файлів та роботи з 

ними. Диск виконує роль накопичувача даних (відеоматеріалів, фотографій, файлів 

https://www.nxp.com/docs/
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у форматі PDF, текстових документів та інших), доступ до яких можна отримати у 

будь-якому місці, на будь-якому комп’ютері за умови наявності доступу до мережі 

Інтернет. Кожен користувач, зареєстрований в системі Google, має можливість 

безкоштовно зберігати інформацію обсягом до 15 Гб. 

Сервіс Google Диск відкриває для вчителя надзвичайно широкі можливості 

в навчальному процесі: підготовка до уроків, систематизація розроблених 

матеріалів, використання на уроках диференційованого навчання (підготовка та 

подальше використання різнорівневих практичних завдань), методична робота у 

творчих групах (використання можливостей спільного доступу до файлів та 

папок), самоосвіта, робота з батьками та громадськістю. 

Google Forms (Форми) є дуже зручним інструментом для створення 

опитувань та тестових завдань. Враховуючи той факт, що проведення тестування 

для оцінки рівня знань учнів є процесом швидким та зручним, можна з впевненістю 

стверджувати що Форми є потужним знаряддям у роботі сучасного вчителя. 

Робота з Формами передбачає інтеграцію з електронними таблицями 

Google для автоматичного збереження відповідей респондентів. Сервіс 

автоматично генерує електронну таблицю для збору та опрацювання отриманих 

відповідей, у якій відображаються результати тестування (опитування) із 

зазначенням дати і часу заповнення. Результати тестувань можна переглянути 

також і у форматі діаграм та графіків. Кожному завданню можна присвоїти певну 

кількість балів, призначивши правильні відповіді. Система автоматично визначає 

чи правильну відповідь дав респондент та ставить відповідну оцінку. 

Після публікації створений тест стає доступним для респондентів, в той же 

час його все ще можна редагувати. Разом із цим, тест (форма) може бути 

вбудований на сторінку сайту чи блогу. Також тест можна відкривати і на 

мобільних пристроях (смартфонах, планшетах), ввівши відповідну адресу в 

браузері, або ж зчитавши відповідний qr-код за допомогою камери, що дозволяє 

проводити тестування учнів як на уроці, так і дистанційно (вдома, при виконанні 

домашніх завдань). 

YouTube – онлайн-служба, що надає можливість переглядати та 

завантажувати власні відеоматеріали, створювати відео-канали відповідно до 

обраної тематики. Можливості для використання сервісу у навчальному процесі є 

унікальними. Можна створювати навчальні відео, завантажувати їх на свій канал і 

демонструвати на уроках для унаочнення матеріалу. Також слід зазначити, що 

сервіс надає змогу розмістити свої відеоматеріали на своєму сайті або блозі, не 
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завантажуючи його. Достатньо скопіювати код відповідного відеоролика та 

вставити його у фрагмент коду сторінки сайту або блогу, не вдаючись до мов 

програмування, що є доступним та зрозумілим для абсолютно всіх користувачів. 

Сучасний вчитель, який хоче, щоб його не тільки слухали але і чули 

(розуміли), повинен навчати своїх учнів, використовуючи знайоме та комфортне 

для них середовище – цифрове. Блог цю проблему успішно вирішує. Блог – це веб-

сайт, основним вмістом якого є записи, що регулярно додаються та можуть містити 

текст, зображення, об’єкти мультимедіа (презентації, фільми, інтерактивні вправи, 

тощо). 

За допомогою сервісу Blogger можна швидко та легко створити блог, 

керувати ним та своїми публікаціями (записами). Інструменти сервісу дозволяють 

зробити це не заглиблюючись у мови програмування, що робить його привабливим 

для користувачів. 

Сьогодні освітній блог є потужним робочим інструментом вчителя, надає 

унікальну можливість для спілкування та взаємодії всіх учасників освітнього 

процесу: вчителів, учнів, батьків. Блог дає можливість використовувати засоби 

мультимедіа в освітньому процесі, створювати матеріали для самостійної роботи 

учнів (Google документи, таблиці, презентації, тощо), ділитися важливою 

інформацією, проводити он-лайн тестування з подальшою швидкою обробкою 

результатів (Google форми), організовувати колективну роботу учнів, 

узагальнювати і систематизувати власний досвід. 

Безпосередньо в навчальному процесі сервіси, які надає компанія Google, 

можна використовувати для інтерактивного спілкування учасників процесу 

(електронна пошта), спільного використання онлайнових додатків (календар, 

документи, таблиці, презентації). Представлені сервісами Google он-лайнові 

матеріали дають змогу користувачеві в автоматичному режимі перевіряти 

правильність виконання вправ (Google форми), застосовувати енциклопедії, 

різноманітні довідники, альтернативні джерела інформації, постійно маючи їх «під 

рукою» (хмарне сховище Google Drive) [1]. 

Використання можливостей сервісів Google значно підвищує інтерес учнів 

до навчання, створює умови для саморозвитку, активізує пізнавальну діяльність, 

сприяє формуванню інформаційної компетентності. Використовуючи сервіси 

Google, вчителі та учні отримують інструменти для спільної роботи в навчальному 

процесі (дистанційне навчання, створення сайтів, ведення блогів, спільна проєктна 

діяльність). 
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Кушаков П.К. 
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petro.kushakov@nure.ua 

Вступ. В епоху онлайн навчання використання нейромережі стало вкрай 

важливо для подальшого розвитку освітньої сфери. Нейронні мережі відкривають 

величезні можливості для користувачів, що значно спрощує життя людства. 

Використання нейромережі в контексті платформ для онлайн освіти дозволяє 

усунути технічні недоліки, встановити контакт з аудиторією, що в цілому приведе 

до вдосконалення онлайн освіти. На прикладі освітньої платформи «Шкільний 

асистент» ми розглянемо впровадження нейромережі, які посприяють розвитку 

програми. 

Матеріали та методи. На сьогоднішній день існує безліч досліджень і 

розробок щодо теми нейронних мереж. Так, яскравими прикладами інтеграції 

нейромережі в платформу для онлайн зустрічей можна назвати нейромережі по 

заміні фону в додатку Zoom або фільтрування шумів в Microsoft Teams. Крім цього, 

існують і інші дослідження, які можуть поліпшити якість онлайн освіти. 

Наприклад, Google опублікували підхід для розпізнавання жестів в реальному часі 

з камери телефону [1]. В університеті Кана, Нормандія представили нейромережу, 

яка вміє аналізувати вираз обличчя [3]. Компанія NVIDIA, крім технологій 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/970/756
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/970/756
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віртуального фону і усунення шумів представила бета-версію автоматичного 

кадрування - нейромережа, яка аналізує пересування людини і підлаштовує кадр 

під його положення [2]. 

Результати. Поліпшити для користувача взаємодію з додатком «Шкільний 

асистент» можна шляхом додавання нових функцій, які будуть корисні учням і 

викладачам. Проаналізувавши запити викладачів і учнів, ми визначили 6 

необхідних функцій для продуктивного онлайн навчання: 

1. Усунення шумів - здійснюється за допомогою алгоритмів і ефективно 

усуває небажані фонові шуми натисненням однієї кнопки; 

2. Розпізнавання рухів - здійснюється у відкритому фреймворку для 

обробки відео- та аудіо MediaPipe і визначає рухи учня; 

3. Розпізнавання осіб - за допомогою технології FaceNet і платформ Keras і 

Tensorflow;[4] 

4. Спостереження за уважністю учня - на основі досліджень університету 

Кана, визначає уважність учнів під час занять; 

5. Віртуальний фон - персоналізація відеоряду за допомогою алгоритмів; 

6. Автоконспект - здійснюється на основі алгоритму Google і є записом 

голосу в текстовому вигляді. 

Дані функції можуть посприяти повного занурення учня в навчальний 

процес. За допомогою функції розпізнавання рухів учні зможуть піднімати руку 

для відповіді і у викладача висвітиться іконка, що учень хоче відповісти. 

Технологія розпізнавання осіб дасть можливість закрити віртуальний клас від 

випадкових відвідувачів. Нейромережа, яка стежить за уважністю учня, визначить 

неуважних учнів і сповістить викладача умовним знаком. Віртуальний фон і 

усунення шумів створять атмосферу уроку в класі, що налаштує учнів на процес 

навчання. А технологія автоконспекту запише всі необхідні моменти і заощадить 

час, який витрачається на диктовку конспектів. 

Висновок. Дані технології дозволять додатком стати зручнішим для 

користувачів. При розробці потрібно враховувати, де будуть працювати 

нейромережі - в хмарі або на ПК. У першому випадку алгоритми будуть 

функціювати на будь-якому пристрої. У другому випадку для роботи всіх функцій 

потрібно дороге обладнання. 
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АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ МАГНІЙ-ЦИНКОВИХ ФЕРИТІВ 

Лапчук І.В., Мислін М.В., Татарчук Т.Р. 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

ivannalapchyk@gmail.com 

Вступ. Ферити є одними з важливих наноматеріалів сучасності, які завдяки 

своїй багатофункціональності мають широкий діапазон застосувань. Їх структурні, 

магнітні, електричні та адсорбційні властивості викликають великий інтерес 

науковців і зумовлюють  проведення численних досліджень в цій сфері. Основною 

характеристикою феритів є малі розміри частинок, які в свою чергу забезпечують 

високу площу поверхні та адсорбційну здатність. Такі особливості, а також 

магнітні властивості дозволяють застосовувати шпінельні наноматеріали як 

адсорбенти для очищення води від органічних і неорганічних забруднювачів 

методом адсорбції [1]. 

Матеріали і методи. Метою даної роботи є дослідження адсорбційних 

властивостей магній-цинкових феритів. Синтез Mg1-хZnхFe2O4 (де х = 0.0; 0.2; 0.4; 

0.6; 0.8; 1) здійснювали методом золь-гель автогоріння. Адсорбційні властивості 

визначали за поглинанням дихромат-аніонів поверхнею феритів з водних розчинів 

різної концентрації. Визначення концентрації Cr2O7
2- до і після адсорбції 

проводили спектрофотометричним методом. Отримані ізотерми адсорбції описано 

моделями Ленгмюра та Фрейнліха. 

Результати. У даній роботі використовували нітрати металів як сировину, 

а також сечовину і DL-аланін в якості палива для отримання зразків Mg-ZnFe2O4. 

Дослідження адсорбційних властивостей шпінельних наночастинок показали, що 
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збільшення концентрації дихромат-аніонів спричиняє збільшення адсорбційної 

здатності магній-цинкових феритів. Визначено, що найефективніше катіони 

важкого металу адсорбуються на поверхні фериту з кількістю Zn – 0.8 (qадс = 30.49 

мг/г). На основі отриманих лінійних ізотерм Ленгмюра та Фрейнліха визначено, 

що сорбція Cr2O7
2- на поверхні більшості зразків найкраще узгоджується з 

моделлю Ленгмюра, оскільки коефіцієнт кореляції знаходиться в межах 0.979-

0.997. Це свідчить про однорідну поверхню магнітних шпінелей та утворення на 

ній мономолекулярного шару. Натомість ферит складу - Mg0.2Zn0.8Fe2O4 відмінно 

описується моделлю Фрейнліха (R2 = 0.990) і характеризує багатошарову 

адсорбцію. 

Висновки. Висока адсорбційна здатність магній-цинкових феритів 

дозволяє застосовувати дані зразки як адсорбенти для видалення важких металів, 

а спосіб їх синтезу та  кількість заміщеного магнію в структурі фериту катіонами 

Zn2+ - здійснюють прямий вплив на адсорбційні властивості шпінельних 

наночастинок. 
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СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ 
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Тaврiйський дeржaвний  агротехнологічний унiвeрситeт 

iм. Дмитрa Мoтoрнoгo 

irenazast@gmail.com 

Всі підходи до категорії соціальна система акцентують увагу на основному 

суб'єкті і об'єкті соціальної системи – людині. У цьому принципова відмінність 

соціальних систем від інших штучних систем. 

Вчений Соловйов В. С. визначав організаційні соціальні системи як 

системи, що належать іншому класу «штучних» систем, «життя» яких 

підтримується спеціальною управлінською діяльністю. Кероване відтворення 

процесу діяльності і всіх його елементів є основою існування соціальних систем 
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життєдіяльності, з урахуванням природних змін суб'єкта соціальної діяльності – 

людини, техніко-технологічної основи і організаційних умов діяльності (будівель, 

споруд, систем опалення і т. ін.) [2]. 

Таким чином, соціальна система характеризується наявністю таких 

системо-утворюючих якостей, як мета, структура, ієрархія, управління, синергія, 

що дозволяє, як підкреслював О. М. Барбаков, охарактеризувати її як гетерогенну 

систему, в яку поряд з людиною включені елементи іншої природи: матеріальні 

(обладнання, техніка та інші матеріальні засоби) і еко-соціальної (географічне 

розташування). [1] 

Соціальна інженерія в діяльності державної установи є складною системою, 

оскільки: 

− по-перше, володіє багатомірністю (різними рівнями структуризації); 

− по-друге, її основний елемент – індивід – володіє власною 

суб'єктивністю, емоційністю і найбільшим діапазоном вибору поведінки [3]. 

З позиції визначення категорії «соціальна система» можна описати 

підприємство, яке є одним з примірників такої системи, так як відповідно до тези 

Е. К. Аспа, якщо є група людей, що діють і впливають один на одного при стійких 

і тривалих відносинах, то дану спільність можна називати соціальною системою, 

яка являє собою ціле, яке більше суми її складових елементів. 

Державну установу організовують люди, воно може складатися з окремих 

груп (відділів, дільниць). При цьому виникають певні закономірності їх взаємодії, 

а значить, і нові властивості у всього державної установи в порівнянні з його 

структурними складовими, і діяльність окремих структур державної установи 

розглядається разом з діяльністю всього державної установи. Співробітник 

державної установи є одним з елементів соціальної системи, і його поведінка 

детермінується цією обставиною. [3] 

Таким чином, управлінська діяльність є основним елементом соціального 

управління. Підтвердження цієї тези можна знайти в висловлюванні В. С. 

Соловйова. Вчений стверджує, що стратегічне управління з системних позицій 

можливо визначити як системну сукупність різних класів та видів управлінської 

діяльності, які входять в систему управління, разом з поточним керуванням. Під 

управлінням в цілому вказаний автор розуміє спеціалізовану систему різних 

процесів індивідуальної, кооперативної чи колективної інтелектуальної, розумової 

діяльності людини, яка передбачає, організує, супроводжує, контролює і регулює 
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в часі та просторі реальні процеси зміни організованої життєдіяльності суспільства 

та навколишнього середовища. 
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ПРОЯВ СТРУКТУРНОЇ ІЗОМЕРІЇ В РАМАНІВСЬКИХ СПЕКТРАХ 

ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ПЛАТИНИ (ІІ) 

Моздалевський І., Губанов В.О., Науменко А.П. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

ivm.vania@gmail.com, vagubanov46@gmail.com, a_naumenko@univ.kiev.ua 

На сьогодні хіміотерапія залишається одним із основних методів лікування 

хворих на злоякісні новоутворення. Цисплатин є антиканцерним препаратом з 

підтвердженою лікувальною дією та використовується з 1978 року. Його 

ефективність базується на властивостях сполуки зв’язуватись із ДНК таким чином, 

що призводить до смерті ураженої клітини. Але препарат не є цілком безпечним та 

має серйозні побічні ефекти, тому у пошуках альтернатив було звернено увагу на 

трансплатин — ізомер цис- форми, що за рахунок відмінної молекулярної 

структури має свої властивості, корисні у протираковій терапії. На цей момент 

даних по трансплатину все ще мало, особливо по частині експериментальних 

досліджень, тож комбінаційне розсіювання світла (КРС, Раманівське розсіювання) 

було обране як метод вивчення, надзвичайно чутливий та ефективний, що 

дозволить отримати реальні спектри речовини, а також надасть багато інформації 

про досконалість структури та допоможе у прогнозуванні її властивостей. 

У роботі досліджувались хімічні сполукі Pt(NH3)2Cl2 ‒ цисплатин та його 

ізомер трансплатин, структурні формули яких зображено на Рис. 1. Вказані хімічні 

сполуки є порошками ступеню чистоти А (European Pharmacopoeia (EP) Reference 

mailto:ivm.vania@gmail.com
mailto:vagubanov46@gmail.com
mailto:a_naumenko@univ.kiev.ua
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Standard для цисплатину та United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard для 

трансплатину), які постачає фірма Sigma Aldrich. 

 

Рисунок 1. Структурні формули цисплатину (а) і трансплатину (б) 

 

Спектри комбінаційного розсіяння порошків цис- і транс- форм препарату 

платини (ІІ) збуджувались випромінюванням напівпровідникового лазеру 

(довжина хвилі збудження 785 нм) та були отримані на Раманівському 

спектрометрі з потрійним монохроматором, моделіь Horiba Jobin Yvon T64000.  

З метою прогнозування коливних мод, що будуть активні у КРС та ІЧ 

спектрах, був проведений теоретико-груповий аналіз досліджуваних ізомерів. 

Такий же аналіз був проведений і для “скелетів” ізомерів, а саме атомів платини, 

хлору та азоту(не враховуючи атоми гідрогенів). 

Для молекули цисплатину група симетрії була визначена як C2v, коливні 

моди:Tvib=9A1+8A2+5B1+5B2 , з яких у КРС будуть активні всі 27, а в ІЧ 19 мод: 

9A1+5B1+5B2 . Трансплатин має симетрію C2h , із коливними представленнями 

Tvib=8A++6A-+4B++9B- , з яких у КРС спектрах проявляться тільки 8A++4B+ (12 

мод), а в ІЧ будуть видні 6A-+9B- (15 мод). “Скелет” цисплатину має таку саму 

симетрію як і повна молекула — C2v , а коливні моди Tvib=4A1+2A2+3B2 , з яких всі 

9 знайдених мод будуть активні в КРС та ІЧ. У “скелету” трансплатину група 

симетрії є D2h , з коливними модами Tvib=2A1
++2A2

-+B1
++2B2

-+2B2
- . З них у КРС 

будуть активні 2A1
++B1

+ (3 моди), а в спектрах ІЧ:2A2
-+2B2

-+2B2
-(6 мод). 

“Скелетні” моди на спектрах будуть проявлятись у вигляді смуг на 

низькочастотній частині (100 ‒ 600 см-1), в той час як коливання гідрогенів, врахо-

вані аналізом повної молекули, з’являться на високих частотах (більше 600 см-1). 

На Рис. 2 зображено спектри комбінаційного розсіяння двох ізомерів 

Pt(NH3)2Cl2.  
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Рисунок 2. Спектри комбінаційного розсіяння цисплатину (пунктирна лінія) 

і трансплатину (суцільна лінія) при збудженні 785 нм 

 

Експериментально отримані спектри КРС цис- і транс- ізомерів добре 

узгоджуються із теоретико-груповим аналізом та квантово-хімічними 

розрахунками. Було доведено, що структурна ізомерія цис- і транс- форм дійсно 

спостерігається у спектрах КРС, та надане пояснення природи коливальних смуг 

та їх дублетний характер. Дослідження є у певній мірі перспективним, оскільки 

ізомери цисплатину дійсно мають різні фізичні та хімічні властивості, та, як було 

виявлено, вивчення за допомогою КРС дозволяє чітко розрізняти сполуки і 

перевіряти їх на досконалість, що є важливим при затвердженні речовини як 

лікарського препарату. 
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 ВИБОРИ У ПОЛЬЩІ 2020: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА 

Радіо М.В. 

Європейський університет 

radio.mykhailo@gmail.com 

Вступ. Популярність соціальних медіа у Польщі продовжує зростати (це 

притаманне багатьом іншим країнам світу). Дослідники зафіксували різницю 

згідно даних Євростату за 2019 р. (статистична організація Європейської Комісії), 

за якими Інтернетом користуються 87% людей, що мешкають у польських містах, 

але 74% -  у сільській місцевості держави. Подібна ситуація і з  соціальними медіа.  

Адже їх використовують 58% мешканців міст і 49% в  сільській місцевості [1]. 

Проте спільним є те, що досить вагома частина польських громадян регулярно 

застосовують соціальні медіа у повсякденні. Цього року в Польщі обирали 

президента країни. Соціальні медіа використовувались в агітації вже 

неодноразово, але вперше за таких обставин.  У 2020 р. COVID-19 не лише змінив 

графік передвиборної кампанії, створивши перед цим  дискусії стосовно 

доцільності проведення виборів у визначений раніше термін, а й вніс суттєві 

новації до формату ведення агітації і голосування. Врешті нову дату голосування 

було визначено 28 червня 2020 р. [2]. 

Матеріали і методи для аналізу. Брались до уваги публікації сторінок або 

акаунтів у соціальних медіа кандидатів на посаду президента Польщі. Також 

використовувались дані з Бібліотеки політичної реклами Facebook у період з 03 

червня по 26 червня 2020 р. [3]. Застосовувались  загальнонауковi та спецiальнi 

методи дослiдження. 

Результати. Інформація Таблиці 1 дає підстави вважати, що всі кандидати 

на посаду президента Польщі присутні у Facebook і досить часто публікували 

новий контент в проміжку передвиборної кампанії (йдеться про період після зміни 

дня голосування з 10 травня). У переважній більшості політики вдавалась до 

реклами для окремих своїх постів (також це стосується Instagram. Стосовно інших 

видів соціальних медіа інформація є недоступною), щоб охопити більшу частину 

потенційних виборців. Майже завжди публікації містили фото або відео і лише в 

рідких випадках тільки текст. YouTube має найменше представництво 

претендентів на посаду президента Польщі. Персональні сайти політиків не завжди 

містили посилання на всі  соціальні медіа, де є їхні власні акаунти або сторінки. 

mailto:radio.mykhailo@gmail.com
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Таблиця 1. Дані про наявність або відсутність акаунту (сторінки) 

політика у соцмедіа. 

Кандидат  Кількість 

постів на 

Facebook 

Чи була 

реклама 

постів 

Instagra

m 

Чи була 

реклама 

постів 

Twitte

r 

YouTub

e 

Бедронь Р.  158 Так + Так + - 

Босак К.  211 Так + Ні + + 

Вітковський В.  48 Ні - Ні - - 

Головня Ш.  197 Так + Так + + 

Дуда А.  199 Так + Так + + 

Жултек С.  112 Так - Ні - - 

Косіняк-Камиш В. 152 Так + Так + - 

Пйотровський М.  70 Ні - Ні + - 

Танайно П.  120 Так + Так + + 

Тшасковський Р.  187 Так + Так + + 

Якубяк М. 54 Ні + Ні - +* 

*канал має назву “FDR TV”, але всі 5 відео належать М. Якубяку 

 

Висновки. 1. Для Польщі притаманна світова тенденція до зростання 

популярності соціальних медіа серед громадян.  

2. Найбільш популярним серед виборців є акаунти політиків у Facebook, 

трохи менше  в Twitter і дещо рідше у Instagram та YouTube. 

3. Не завжди публікації на тематику передвиборної програми отримували 

найбільші реакції соціальних медіа. Наприклад, підвищену увагу могла отримати 

полеміка політиків або інформація, яка стосується родинного життя кандидата. 

4. COVID-19 певною мірою сприяв активізації застосування соціальних 

медіа в агітації, але не всі кандидати повністю використовували даний 

інструментарій. Також це не призвело до відмови від так званих “офлайн-

зустрічей” зі своїми прихильниками навіть лідерами першого туру (Анджеєм 

Дудою та Рафалом Тшасковським) в умовах карантинних обмежень. 

5. Визначення повністю достовірних реагувань на повідомлення політиків 

(“вподобання”, “поширення” або “коментування”) у соціальних медіа дещо 

ускладнюється можливою наявністю ботів, яких не завжди є змога визначити за 
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зовнішніми ознаками. Юридичних заборон у польській державі на їх використання   

поки не існує [4]. 

6. Польські політики продовжують використовувати свої акаунти або 

сторінки і після виборів (на відміну від своїх персональних інтернет-сайтів, де 

новини можуть не оновлюватись після передвиборної кампанії або ж на них 

дублюється інформація з соціальних медіа). 
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НОВІ ЕФЕКТИВНІ ВІБРОПОГЛИНАЮЧІ МАТЕРІАЛИ 

Скрипинець А.В., Коврига А.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

a.skripinits87@gmail.com 

Вступ. Наукова робота присвячена розробці епоксиуретанових полімерних 

композицій з підвищеними вібропоглинаючими властивостями і необхідними 

технологічними, фізико-механічними властивостями в широкому температурному 

та частотному діапазонах для виробів і мастичних покриттів в системах 

віброзахисту будівельного призначення. 

У роботі представлено нове технологічне рішення - створення ефективних 

вібропоглинаючих епоксиуретанових виробів і покриттів на основі суміші 

епоксидних і олігоефірціклокарбонатних олігомерів, амінних отверджувачів і 

високодисперсних мінеральних наповнювачів, вибір яких обумовлений 

https://www.washingtonpost.com/politics/2020/08/04/polands-digital-divide-may-have-helped-secure-president-dudas-reelection/
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/08/04/polands-digital-divide-may-have-helped-secure-president-dudas-reelection/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000988/O/D20200988.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000988/O/D20200988.pdf
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=UA
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https://tvn24.pl/wybory-prezydenckie-2020/wybory-prezydenckie-2020-kampania-wyborcza-w-sieci-4629199
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особливостями хімічної природи олігомерів, поверхнею дисперсних мінеральних 

наповнювачів і характером їх міжфазної взаємодії, що впливають на структурно-

реологічні властивості, процеси твердіння, і формування структури полімерного 

матеріалу. 

Матеріали і методи. Для визначення ефективності демпфуючих 

властивостей розроблених полімерних матеріалів використовували показники: 

тангенс кута механічних втрат (tgδ), динамічний модуль пружності (G ', Е'), які є 

мірою тієї частини енергії пружних коливань, яка перетворюється в тепло в 

в'язкопружньому тілі полімера. В'язкопружні властивості епоксиуретанових 

полімерів були досліджені методом динамико-механічного аналізу (ДМА) на 

крутильному маятнику в режимі зсуву при частоті 1 Гц і на аналізаторі Q 800 в 

режимі розтягування при частоті 100 Гц в інтервалі температур від 173 до 373 К. 

Результати. В результаті наукових досліджень розроблені 

вібропоглинаючі епоксиуретанові склади [1], які характеризуються високими 

показниками демпфуючої здатності (tgδ =0,97) і адгезійної міцності (6 МПа) в 

широкому температурному та частотному діапазонах. Розроблені склади 

володіють необхідними технологічними і фізико-механічними властивостями 

[2,3], а демпфуюча ефективність перевищує в 2-4 рази в порівнянні з відомими 

аналогами. 

Доведено, що є можливість регулювати температурний діапазон 

ефективного демпфірування, статичної та динамічної жорсткості 

епоксиуретанових композицій шляхом зміни співвідношення олігомерів, а також 

введенням наповнювачів в полімерну матрицю. 

Показана ефективність розроблених складів епоксиуретанових полімерних 

композицій, призначених для мінімізації коефіцієнтів передач віброприскорення в 

системі віброзахисту. Встановлено, що полімерні демпфуючі вставки знижують 

коефіцієнти передачі віброприскорення Кр на резонансних частотах 60 - 95 Гц до 

значень Кр = 1,6 - 1,8 і при 145 - 185 Гц до Кр = 1,05 - 1,1. Ефективність 

розробленого складу в системах віброзахисту в 2-3 рази перевершує відомі аналоги 

на основі поліуретанів. 

Висновки. На даний момент розроблені вібропоглинаючі епоксиуретанові 

матеріали знайшли практичне застосування: в якості мастики для віброізоляції 

будівельних конструкцій і виробів; віброізоляції конструкцій виробничих будівель 

від систем вентиляції; демпфуючих полімерних вставок в системах віброзахисту 
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авіаційного призначення; захисних товстоплівкових покриттів для зниження 

локальної вібрації. 
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ЕФЕКТ C60 ФУЛЕРЕНУ НА 6-OHДA-ІНДУКОВАНУ ХВОРОБУ 

ПАРКІНСОНА У ЩУРІВ 
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Мотузюк О.П. 2, Гарманчук Л.В. 1, Прилуцький Ю.І. 1, Толстанова Г.М. 1 
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Немоторні симптоми хвороби Паркінсона (ХП), такі як закрепи, 

гастропарези, порушення моторики кишечника, передують за 20 і більше років до 

моторних симптомів ХП [1]. Окислювальний стрес є одним із ключових 

патологічних пускових факторів патогенезу ХП, який індукує дисфункцію 

мітохондрій, з подальшою активацією клітин нейроглії, інфільтрацією Т-

лімфоцитів, що супроводжується хронічним запаленням та агрегацією α-

синуклеїну, що призводить до дегенерації дофамінергічних нейронів [2]. 

Нещодавно ми продемонстрували, що водний колоїдний розчин фулерену C60 
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(C60FAS) запобігає окислювальним процесам у тканинах мозку щурів, 

спричинених стресом [3], зменшує м'язову втому [4] та посилює антиоксидантну 

активність ферментів у щурів із ожирінням [5]. 

Метою цього дослідження було перевірити гіпотезу, що C60FAS можуть 

бути перспективними нанопрепаратами в терапії ранніх немоторних симптомів 

ХП, таких як сповільнена моторика товстої кишки. 

Матеріали та методи. Односторонній дефіцит дофаміну був викликаний у 

самців щурів лінії Wistar (220-250 г, n=50) шляхом введення селективного 

нейротоксину 6-гідроксидофаміну (6-OHDA, 12 мкг (Sigma-Aldrich), згідно 

координат AP = -2,2; ML = 1,5; DV = 8,8). C60FAS вводили щурам 

внутрішньочеревинно 1 мл (0,65 мг/кг), щодня протягом 10 днів. Апоморфіновий 

тест проводили на 8 та 15 день експерименту, open field (OF) тест на 17 день, 

визначення кишкового транзиту (КТ) та моторики на 20 день експерименту. 

Визначення тирозингідроксилази (ТН) і стану антиоксидантної системи в мозку та 

активність перитонеальних макрофагів було проведено на 21 день експерименту.  

Результати. C60FAS продемонстрував позитивну тенденцію до збільшення 

кількості TH-позитивних нейронів у середньому мозку. C60FAS покращив 

загальний час проходження КТ (P<0,05); підвищив індекс стимульованої рухової 

активності дистального відділу товстої кишки (P<0,01) порівняно з 6-OHDA-ХП. 

Проте, введення C60FAS не покращило апоморфін-індуковану ротаційну 

поведінку, рівень тривожності в OF тесті, питну поведінку, зміни маси тіла у щурів 

6-OHDA-ХП та продемонструвало легкий токсичний ефект у мозку (підвищення 

рівня глутатіон-S-трансферази та зниження активності глутатіон-пероксидази). 

Вплив C60FAS на щурів з 6-OHDA-індукованим паркінсонізмом, також показав 

збільшення активності NADPH-оксидази перитонеальних макрофагів більше, ніж 

удвічі в порівнянні з щурами групи плацебо (P<0,01). 

Висновок. Вперше встановлено потенційну ефективність  системного 

введення C60FAS при 6-ОНДА-експериментальному паркінсонізмі, проте ознаки 

токсичного впливу на організм щурів вказують на потребу у додаткові модифікації 

даної сполуки. 
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Вступ. Використання алгоритмів штучного інтелекту (ШІ) в сучасному 

світі стає все більш розповсюдженим. Смартфони та комп’ютери із застосунками 

соціальних мереж, операторів зв’язку, банків, закладів торгівлі тощо стали 

звичними буденними елементами реальності людини на початку ХХІ століття. 

ШІ може покращити якість життя та збільшити ефективність праці, але 

невизначеність, щось нове для системи із правил, яка відповідно не 

запрограмована відповідати на всі ймовірності, навіть якщо і більшу частину з них 

було оцифровано, може призвести до небажаних наслідків. За дослідженням 

Міністерства цифрової трансформації України рівень цифрових навичок 

населення станом на 2019 рік у 53% громадян знаходиться нижче позначки 

«базовий рівень» за методологією оцінки Європейської комісії [1, с. 8]. Тому 

питання використання ШІ у застосунках, які можуть стикатися із думками людини 

щодо позбавлення себе життя, вимагає особливої уваги. 

Матеріали і методи. ШІ частіше за все використовують в контексті 

самогубств для їх превенції. Наприклад, соціальні мережі, такі як Facebook, з 2017 

року використовують алгоритми, що аналізують зображення, відео та текстовий 

контент з метою виявлення потенційно суїцидогенних наративів [2, с. 90-91]. 

Також з 2020 року в німецьких в’язницях було впроваджено експеримент з 
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використання ШІ у системах стеження для покращення виявлення потенційних 

самогубць серед ув’язнених [3]. Особливо цікавим у цьому випадку є процес 

навчання ШІ, який включає у себе створення окремих кімнат, в яких за 

посередництва відеокамер демонструють засоби та поведінку, що є характерними 

для суїцидів. Спільними для цих кейсів, є те, що отриману інформацію від ШІ 

аналізують відповіді команди фахівців, які і приймають рішення про необхідність 

екстреного втручання, адже технології ШІ ще носять допоміжний, а не автономний 

характер. Поруч із цим є ряд асистентів, що використовують ШІ для психологічної 

підтримки, де присутність фахівця за кожного окремого контакту користувача з 

ботом є мінімальною, або частіше за все відсутньою взагалі. Такі боти навчаються 

самостійно через алгоритми Machine Learning, Natural Language Understanding 

тощо. 

Результати. Відповідно ми маємо програми, які прямо орієнтовані на 

роботу із суїцидогенним контентом, і які можуть стикатися з ним опосередковано. 

Перед використанням таких програм вони мають проходити попереднє 

тестування. В одному із таких тестувань було виявлено, що ШІ може доводити 

людину до самогубства [4]. Певною мірою ШІ який був використаний у цьому 

кейсі є вузьким, отже призначеним і прописаним для однієї конкретної задачі, 

відповідно інші він вирішувати не може. Враховуючи, що це чат-бот, то він є так 

званим слабким ШІ, тобто таким, який лише демонструє розумну поведінку, хоча 

і може видаватися, що це спілкування із реальною людиною. Отже, наприклад, 

варто прописувати більше варіантів взаємодії, або залучати кваліфікованих 

фахівців у кейсах роботи із самогубствами. Окремо також корисним є розміщення 

SOS-кнопок та контактів екстрених служб допомоги і підтримки. 

Такі результати тестування підіймають низку питань. По перше, у ряді 

країн, серед яких є і Україна, існує кримінальна відповідальність за доведення до 

самогубства, яке може включати у себе у тому числі і психологічний вплив [5, с. 

241]. Питання полягає у тому, чи буде це на майбутнє прецедентом для судових 

кейсів та позовів на розробника, чи буде вирішуватися у партикулярному порядку. 

Необхідним також є продовження роботи над етичним кодексом IT-розробника, 

окреслення його відповідальності та мір покарання у таких випадках. Важливим 

заходом є і ознайомлення та едукація щодо питань ШІ та цифрових навичок 

загалом. Прикладом таких інтервенцій є проект Міністерства цифрової 

трансформації на платформі «Дія.Цифрова освіта», що являє собою серіал про ШІ 
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в якому висвітлюються технології, які використовують українські та міжнародні 

компанії, їх переваги та ризики [6]. 

Висновки. Сам по собі ШІ – це здатність програмно-керованого пристрою 

для обробки інформації вирішувати задачі, типові для людини. ШІ властиво 

навчатися та досягати мети. Варто пам’ятати, що причиною використання ШІ, 

окрім власне потенційної можливості, стало те, що заклик до соціальної свідомості 

щодо підтримки людей у скрутному становищі був малоефективним (кейс 

Facebook) і все одно є люди, яких можна віднести до потенційної групи високого 

ризику скоєння суїциду, працювати з якими не завжди є достатня кількість 

фахівців (кейс в’язниць з ув’язненими в Німеччині). До того ж, використання ШІ 

в чат-ботах може полегшити роботу спеціалістів та сприяти оптимізації процесів в 

апках-асистентах. Так, окрім відповідальності розробників, має бути і критичне 

ставлення користувача. В цілому, ШІ може вирішувати реальні задачі, яким він був 

навчений і аналізувати великі масиви даних. Важливо, що алгоритм ШІ може 

навчатися і на даних, і на власних помилках, і вивчати закономірності, які 

приховані у самих даних. У такий спосіб, це важливий інструмент у діяльності, а 

не окремий автономний феномен. 
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INTRODUCTION. The necessary condition for increasing the efficiency of the 

organization of manufacturing and quality assurance of products of footwear industry is 

the introduction of innovative technologies, namely, the development of manufacturing, 

scientific, technical and innovation activities of enterprises using the latest achievements. 

The advancement of footwear industry is aimed at the development of the concept of 

footwear design automatisation, which provides a continuous connection of design 

processes, which include the development, the design, the implementation and use of 

footwear products. 

RESEARCH METHODS. In the practice of design work for the simulation of 

curve lines certain approaches and methods are used [1-3]. The basis of these methods is 

the use of geometric techniques and the formation of a curves description model using 

complex mathematical techniques and transformations. 

In works [4-5] the main principles of the use of spline curves for the design of 

sketches of details of footwear industry. Theoretical principles and algorithms for the 

solution of the inverse problem of a lineation design, which means to find the position of 

control points of the spline at known positions of points of sketch parts are presented 

there. The corresponding software for the practical realization of the inverse problem 

algorithms has been developed. 

RESEARCH RESULTS. It is proposed to use Bezier spline curves to develop 

an analytical model. This spline category is most commonly used in automated design 

systems and in many graphical packages. The advantages of using these curves include 

the relatively simple mathematical apparatus, the description of bodies of any complexity 

with the necessary accuracy. 

Fig. 1. shows the variant of construction of the sketch curve with the use of a 

curvilinear guide in the form of an arc of a circle between the points PS-Р1, and Fig. 2. 

shows the variant of construction of the sketch curve with the additional use of the guide 

in the form of the arc of the circle Р1-РЕ, with the opposite sign of curvature.  
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Fig. 1. Construction of a spline curve with curvilinear guides 

 

 

 

Fig. 2. Construction of a spline curve with curvilinear guides (two arcs) 

 

The given examples allow to obtain the curves of lineations of any form with the 

same control points PS, Р1, РЕ. 

An extremely important advantage of the method of constructing curves of the 

sketches is that  the curve in Fig. 1. if it had been built using straight-line guides could 

be obtained only with the third order of the spline curve, the curve in Fig. 2 - the fourth, 

respectively it would require four and five control points, which would greatly 

complicate the construction process. It should also be mentioned that the shape of the 

curvilinear guide can be omniform which also increases the polyvariability of the spline 

curves. 

Thus, presented examples demonstrate the advantages of using curvilinear guides 

which simplify the construction of complex sketches. 

CONCLUSIONS.The method of profiling parts of sketches with spline curves 

with curvilinear guides has been proposed, which provides the flexibility of control of 

the shape of the curvilinear sections of the parts, reducing the order of the curve of 

considerable complexity, including the curvature of a different sign. 



163 

The analytical bases of determination of coordinates of spline curve points with 

circular curvilinear guides for the basic combinations of section types have been 

developed. 

Profiling of sketch contours of the longitudinally vertical cut of the inner mold 

line tool of shoe using spline curves with curvilinear guides has been proposed. 
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Вступ. Препарати платини довгий час використовуються в багатьох галузях 

біології та медицини. Незважаючи на те що сіль платини PtCl2(NH3)2 існує в двох 

ізомерних  модифікаціях, основні дослідження проведені для цис- форми, бо 

відомо що саме цис- форма солі платини (цисплатин) може інтеркалювати 
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всередину ДНК, приєднавшись до сусідніх баз, і ця властивість використовується 

в антиракових препаратах. 

 

Рис.1 Схематичне зображення цис- та транс- 

ізомерів солі платини PtCl2(NH3)2 

Однак, останнім часом, при пошуку нових препаратів для лікування, 

науковці звернули увагу і на транс- форму солі платини - трансплатин. Він має 

меншу активність, однак також взаємодіє з ДНК. За рахунок форми молекули, він 

вчіпляється не за сусідні бази ДНК, а переважно з’єднує бази з різних ланцюгів.  

В роботі досліджені оптичні властивості (оптичне поглинання, 

флюоресценція збудження флюоресценції) водних розчинів двох ізомерів солі 

платини PtCl2(NH3)2 - цис- та транс форми (Рис.1). Показано що спектри 

поглинання двох речовин подібні, однак транс-платин, порівняно з цисплатином,  

відрізняється більш чітко вираженими піками в спектрах поглинання. 

Спектри флюоресценції при 300К досліджуваних зразків дуже схожі, як і 

спектри збудження флюоресценції. Слід відзначити факт що різниця в спектрах, 

яка спостерігалась в поглинанні, не проявилася в спектрі збудження. Цей факт 

потребує подальших досліджень і уточнень. 

Досліджувані зразки. Зразки солей платини PtCl2(NH3)2 цис- і транс- 

форми були придбані в Sigma Aldrih, та використовувалися в стані поставки, без 

додаткового очищення. Як розчинник використовувалася аптечна дистильована 

вода для їн’єкцій, чистота якої окремо перевірена і визначена як достатня для 

даних експериментів.  

Вибір концентрації. Для порівняльних вимірювань, були підготовлені 

зразки однакової концентрації таким чином, щоб оптична густина D була менша 1. 

Оскільки солі платини погано розчинаються у воді, то експериментально 

визначеною робочою концентрацією є 0,5*10-3 М. При більшій концентрації стає 

помітним осад, тобто не повне розчинення. Повне розчинення при даній 

концентрації підтверджується відсутністю розсіяння в поглинанні, а саме в 

довгохвильовій частині спектру оптична густина розчину спадає до нуля. 
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Експериментальні методи. Поглинання в оптичному діапазоні 200-900нм 

вимірювалось на спектрофотометрі UV-1900, флюоресценцію (в діапазоні 

350-700нм) та збудження флюоресценції (в діапазоні 200-400нм) вимірювали на 

спектрофлюориметрі Varian Cary Eclipse. Досліджуваний розчин поміщався в 

стандартну кварцеву 4-х сторонню кювету з довжиною оптичного шляху 10мм. 

Виміри проводилися при кімнатній температурі (300К) 

Результати: 

  

Рис.2 спектри поглинання (а) та флюоресценції і збудження 

флюоресценції (б) цис- та транс- ізомерів солі платини PtCl2(NH3)2 

На рис.2а представлені спектри поглинання схожі, інтенсивності 

поглинання схожі, спостерігається невелика відмінність в інтенсивностях, і 

помітна суттєва відмінність в наявності структури у трансплатину та деякий 

"червоний" зсув в довгохвильову частину спектру максимумів поглинання 

трансплатина. 

Таблиця 1. Довжини хвиль піків (в нм) 

зафіксованих в поглинанні та флюоресценції. 

 Цисплатин Трансплатин 

Поглинання 265, 297, 350 365, 310, 360 

Флюоресценція 432 433 

Збудження 

флюоресценції 

375, 316, 329 375, 316, 329 

На відміну від поглинання, у спектрах флюоресценції (рис. 2б) зафіксована 

повна подібність форм смуг як у спектрах випромінювання, так і у спектрах 

збудження обох зразків. Єдина чітко зафіксована відмінність – інтенсивність 
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флюоресценції трансплатину вдвічі вища за інтенсивність флюоресценції 

цисплатіну при однакових концентраціях. Це не може бути пояснене помилкою в 

приготуванні концентрації, бо величина поглинання (оптичної густини D) обох 

зразків однакова.  

Основні експериментальні результати представлені в Таблиці 1. 

 

Висновки: 

1. Різниця в ізомерній структурі молекул проявляється в оптичному 

поглинанні: у транс- ізомера спектр більш структурований. 

2. Різниця в ізомерній структурі молекул не виявлена у спектрах 

флюоресценції та збудження флюоресценції при 300К. 

3. Флюоресценція водного розчину трансплатину в два рази інтенсивніша 

за флюоресценцію цисплатину. Це може бути пов’язано з більш високою 

симетрією молекули трансплатину 
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Секцiя 3. Інформаційно-

комунікаційні технології та штучний 

iнтелект: актуальні проблеми 

застосування та перспективи впливу 

на суспільство 

ЗАСТОСУВАННЯ  ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ 

Кушерець Д.В.1, Хмара М.П.2 

1ПВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ» 
2ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

e-mail: dk8068505988@gmail.com , marynahmara@gmail.com 

Вступ. Швидкими темпами світ занурюється в епоху, в якій Штучний 

Інтелект (ШІ) трансформує кожен аспект нашого життя. COVID-19 сильніше 

підкреслив роль ШІ, яку він почав відігравати в освіті. Навчальні заклади по 

всьому світу раптово мігрували на онлайн-платформи. Дебати про те, як 

«доставити знання і якими каналами» досягли пікового напруження. Саме в цей 

момент освітяни зрозуміли, що існує реальний ризик того, що швидкі досягнення 

продуктів і послуг штучного інтелекту випереджають спроможність систем освіти 

розуміти, управляти та інтегрувати їх належним чином. 

Мета. Привернути увагу науквоців до впровадження технологій ШІ у 

здійсненні освітньої діяльності та визначення приорітетних напрямків 

використання ШІ в освіті. 

Міжнародна конференція зі штучного інтелекту та освіти, що проходила в 

Пекіні з 16 по 18 травня 2019 року поклала початком формуванню глобальної 

освіти з використанням ШІ. Вперше світовою спільнотою 

був досягнутий консенсус по інтеграції ШІ в освіту, що увінчався 

підписанням офіційного документа «ПЕКІНСЬКИЙ КОНСЕНСУС ПО ШІ ТА 

ОСВІТІ. ОСВІТА 2030». 

mailto:marynahmara@gmail.com
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Це перший в історії документ, який пропонує рекомендації по реагуванню 

на можливості та виклики використання ШІ в освіті. 

Консенсус деталізує рекомендації щодо політики ШІ в освіті за п'ятьма 

напрямками: 

• ШІ для широкого надання знань та доступу до освіти; 

• ШІ для розширення можливостей викладання вчителів; 

• ШІ для оцінювання результатів навчання; 

• ШІ для надання можливостей навчання протягом усього життя; 

• Розвиток цінностей і навичок для життя і роботи в епоху ШІ. 

В тому числі, Консенсус визначив 4-ри пріоритетні теми взаємодії ШІ та 

освіти: 

• Забезпечення етичного, прозорого та аудиторського 

використання освітніх даних та алгоритмів; 

• Сприяння рівного розвитку ШІ в освіті, в тому числі для осіб з 

інклюзією; 

• ШІ для гендерної рівності; 

• Не упереджений моніторинг оцінення результатів навчання. 

Використання ШІ обіцяє абсолютно новий спосіб навчання, пропонуючи 

здобувачам освіти з усіх верств населення: 

• широкий доступ до персоналізованого навчання; 

• широкий доступ до цифрових освітніх матеріалів з усього світу; 

модернізація змісту освітніх програм; 

• спрощений доступ до отримання дипломів про вищу освіту 

в будь-якому університеті світу. 

Висновок: Штучний інтелект почав демонструвати свої сприятливі 

обставини і широкий спектр можливостей його застосування в освітній діяльності. 

Поки вірогідно не зрозуміло, як нововведення модернізує загальні результати 

навчання для всіх. Зрозуміло лише те, що  ШІ  радикально змінить майже все, що 

було звичне в освіті. У зв'язку з вище зазначеним освітяни не повинні покладати 

відповідальність по впровадженню ШІ в освіту на  комп'ютерних вчених, 

інженерів зі штучного інтелекту та великі технологічні компанії. Освітяни повинні 

вести продуктивний діалог, а також розуміти, управляти та інтегрувати ШІ 

належним чином. Саме нам, освітянам, потрібно керувати цією революцією в 

правильному напрямку. 
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Література: 

1. Підсумковий документ Міжнародної конференції по штучному 

інтелекту та освіті «Планування освіти в епоху штучного інтелекту: задати 

напрямок технологічного прориву» 16-18 травня 2019 року; 

2. Edward byrne, charles clarke the university challenge: changing universities 

in a changing world paperback (2020); 

3. Сharles fadel , Wayne Holmes, Artificial intelligence in education: 

promises and implications for teaching and learning (2019) 

4. Enthony Seldon, Oladimeji Abidoye, The fourth education revolution 

reconsidered: will artificial intelligence enrich or diminish humanity? ( 

2020). 

 

ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЮВАННЯ ГІБРИДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ЗА ДОПОМОГОЮ CLOUDFORMATION ВІД AWS 

Береза Є.Д.,  Сердюк С.С., Чистюк Д.C. 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

yevhen.bereza@nure.ua, sofiia.serdiuk@nure.ua, dmytro.chystiuk@nure.ua 

Вступ. Інструменти для управління послугами у хмарі повинні дозволяти 

контролювати сумісність, доступність та продуктивність послуг із необхідними 

параметрами якості та контролювати витрати на розгортання та надання послуги. 

Використання лише спеціальних рішень для управління віртуалізацією призводить 

до надзвичайно неефективної витрати операційних ресурсів ІТ-підрозділів і 

несумісне з хмарними додатками - потрібні складні рішення, які поєднуватимуть 

управління віртуальними та фізичними системами, різнорідними платформами, а 

також вирішуватимуть розподіл та перерозподіл віртуальних ресурсів, проблеми 

міграції, віртуальні машини, діагностику на віртуальних платформах тощо в 

контексті надання ділових послуг.  

Матеріали і методи. При управлінні хмарними службами, насамперед, 

необхідно чітко розуміти, з яких компонентів, з яких інфраструктур складається 

конкретна служба, на яких елементах приватної хмари базується її додаток, а які 

зовнішні служби залучають у разі гібридної інфраструктури. На думку аналітиків, 

протягом наступного десятиліття компанії все частіше використовуватимуть гібридні 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mr+Charles+Clarke&text=Mr+Charles+Clarke&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/Charles-Fadel/e/B002QV7220?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1604872455&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/Artificial-Intelligence-Education-Promises-Implications/dp/1794293701/ref=sr_1_1?crid=1N4ULXRWR7BRE&dchild=1&keywords=artificial+intelligence+in+education&qid=1604872455&sprefix=artificial+intelligence+in+education%2Cstripbooks%2C202&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/Artificial-Intelligence-Education-Promises-Implications/dp/1794293701/ref=sr_1_1?crid=1N4ULXRWR7BRE&dchild=1&keywords=artificial+intelligence+in+education&qid=1604872455&sprefix=artificial+intelligence+in+education%2Cstripbooks%2C202&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/Fourth-Education-Revolution-Reconsidered-Intelligence/dp/1800318243/ref=sr_1_1?crid=19NVTDG0XCD6U&dchild=1&keywords=fourth+education+revolution+reconsidered&qid=1604872602&sprefix=education+revolution%2Caps%2C183&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/Fourth-Education-Revolution-Reconsidered-Intelligence/dp/1800318243/ref=sr_1_1?crid=19NVTDG0XCD6U&dchild=1&keywords=fourth+education+revolution+reconsidered&qid=1604872602&sprefix=education+revolution%2Caps%2C183&sr=8-1
mailto:yevhen.bereza@nure.ua
mailto:sofiia.serdiuk@nure.ua#_blank
mailto:dmytro.chystiuk@nure.ua#_blank
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інфраструктури, що включають складну політику, управління продуктивністю та 

контроль рівня обслуговування [1]. На основі такої інфраструктури можна 

автоматизувати рішення щодо оптимального розподілу навантаження між 

внутрішніми та зовнішніми ресурсами. 

Результати. Прикладом можливості використання мови програмування або 

простого текстового файлу для автоматичного безпечного моделювання та розподілу 

всіх необхідних ресурсів для програм у всіх регіонах та облікових записах користувачів 

є послуга від AWS - CloudFormation. AWS CloudFormation [2]. AWS CloudFormation 

забезпечує універсальну мову для моделювання та забезпечення AWS та сторонніх 

програм у хмарі. AWS CloudFormation дозволяє створювати та перебудовувати 

інфраструктуру та програми без ручних кроків або сценаріїв, забезпечуючи ресурси 

програм безпечним та відтворюваним способом. CloudFormation вирішує, які дії 

робити під час управління стеком, організовує їх найбільш ефективно та автоматично 

повертає зміни, якщо виявляються помилки. 

Визначення інфраструктури в коді дозволяє працювати з нею так само, як і в 

звичайному коді. Інфраструктуру можна створити за допомогою будь-якого редактора 

коду, контролювати у вихідному контролі та перевіряти перед тим, як розгортати на 

виробництві. 

AWS CloudFormation пропонує дві концепції: шаблон, який являє собою 

текстовий файл JSON або YAML, який визначає всі ресурси AWS для розгортання та 

запуску програми, і стек, який являє собою сукупність ресурсів AWS, які створюються 

та керуються як одиниця, коли застосовується шаблон служби. AWS CloudFormation. 

AWS CloudFormation може допомогти вам розгорнути та розпочати роботу з 

одним із зразків шаблонів, що показують, як побудувати інфраструктуру для таких 

програм, як Tracks, WordPress тощо. 

Висновки. AWS CloudFormation автоматизував та спростив повторюваний 

процес створення подібних пов'язаних груп ресурсів для запуску додатків. Тепер 

створити та підключити всі ресурси, необхідні для запуску програми, так само 

просто, як створити окремий екземпляр EC2 або RDS. AWS CloudFormation 

дозволяє розгорнути всю інфраструктуру одним клацанням миші. 

 

Література: 

1. Открытые системы. СУБД. Управление облаками [Електронний ресурс] – Режим 

доступа к ресурсу: https://www.osp.ru/os/current  

2. Моделирование и выделение всех ресурсов облачной инфраструктуры  

https://www.osp.ru/os/current
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[Електронний ресурс] – Режим доступа к ресурсу: 

https://aws.amazon.com/ru/cloudformation/ 

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ КРИПТОБЕЗПЕКИ 

ЗАДЛЯ ПOTРЕБ ТА ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ 

Воргуль О.В., Білоцерківець О.Г. 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

oleksii.bilotserkivets@nure.ua 

Вступ. В епоху Індустрії 4.0, коли машини апарати та станки  підключені 

до мережі та між собою за допомогою смарт-пристроїв, масштаби та 

різноманітність кібератак зросли в геометричній прогресії. В такому 

взаємозв’язаному середовищі відомо, що порушення кібербезпеки можуть 

негативно вплинути на ефективність виробництва в цілому . Як доказ - 

дослідження, проведене Федерацією роботодавців машинобудування (EEF) щодо 

кібербезпеки показує, що з 48% виробників, які заявляють, що постраждали від 

кібератак, близько половини з них зазнали фінансових або інших промислових  

втрат. 

Мета дослідження. Для вирішення питань кібербезпеки в Індустрії 4.0 вже 

розроблено значну кількість методологічних рішень. Однак не надто багато уваги 

приділяється аналізу критично важливих активів для захисту від кібератак та 

наслідків для організації. З іншого боку, такий аналіз у контексті мережевого 

виробництва може зіграти стратегічну роль для компаній, щоб зрозуміти, яким 

промисловим активам інвестувати свої зусилля з точки зору безпеки, в якому 

порядку та в якій мірі. З метою підтримки керівництва компанії у вирішенні таких 

питань кібербезпеки, у цьому дослідженні основна увага приділяється оцінці 

несприятливих наслідків для організації та її активів внаслідок порушень 

кібербезпеки мережевих виробничих машин. 

Аналіз сучасного рівня техніки показав відсутність методології оцінки 

впливу, орієнтованої на глибоке розуміння та вагомість впливів у контексті 

Індустрії 4.0. Аналіз літератури запропонував деякі напрямки діяльності та 

прогалину, яку слід заповнити для підтримки компаній у здійсненні належних 

заходів щодо кібербезпеки. 

Для того, щоб задовольнити мету дослідження та відповісти на питання 

дослідження, підхід NIST 800-30, розглядався як еталон для вирішення ризиків 

https://aws.amazon.com/ru/cloudformation/
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кібербезпеки в 4,0 промислових контекстах. Підхід NIST має вихідну точку для 

оцінки ризиків ідентифікацію активів, на які впливають події загроз, та наслідки, 

які можуть виникнути, можливо, використовуючи результати аналізу впливу місії 

чи бізнесу та виявлення загроз, які спричиняють ці наслідки. 

На основі доказів, зібраних у літературі, керівних принципів NIST та 

методу етнографічного дослідження, була визначена структурована класифікація 

критично важливих активів, що захищаються від кібератак та їхніх наслідків для 

бізнесу. Більше того, було встановлено взаємозв'язок між критичними активами та 

наслідками для бізнесу, а також методи оцінки впливу на бізнес 

Для того, щоб оцінити вплив кіберзагроз на ефективність бізнесу, одним з 

основних моментів, на якому слід зосередитись, є характеристика основних 

активів, що підлягають захисту . 

Результати. Посилаючись на результати огляду літератури, заснованого на 

характеристиці питань кібербезпеки в контексті Індустрії 4.0, кіберфізичні системи 

(CPS) та промислові системи управління (ICS) вважаються основними 

промисловими активи, що беруть участь у питаннях кібербезпеки. На ці системи 

може впливати низка вразливих місць, які потенційно можуть бути розміщені в 

усіх інтерфейсах між різними компонентами, де відбувається обмін 

інформацією. Наприклад, вразливості систем SCADA (які є підмножиною ICS) 

можуть стосуватися комунікаційної інфраструктури та мережевих протоколів, 

сервера додатків та сервера баз даних, машинних інтерфейсів, програмних 

логічних контролерів та віддалених термінальних блоків. Точно так само, оскільки 

сучасні підключені до Інтернету виробничі машини (наприклад, ті, що знаходяться 

у виробничій комірці) є розумними обчислювальними системами, що беруть 

участь у так званих операційних технологіях (OT), вони можуть мати такі вразливі 

місця: 

•Операційні системи, що дозволяють працювати на машині; 

•Прикладне програмне забезпечення (наприклад, програмне забезпечення 

САПР, САМ та САЕ, програмне забезпечення управління машиною, інше 

програмне забезпечення загального призначення), що дозволяє машині виконувати 

свої робочі цикли відповідно до проектних, виробничих та технічних вимог. 

•Промислові протоколи зв'язку (такі як MTconnect, Modbus, Profibus, 

EtherNet / IP та OPC-UA), які забезпечують цифровий обмін даними між 

машинними пристроями (датчиками та виконавчими механізмами) та іншими 

об'єктами / пристроями через мережу; 
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•Розумні пристрої (такі як датчики та пускачі), вбудовані в машини, які 

управляють потоком вхідних та вихідних даних через дротову або бездротову 

мережу. 

Використання цих уразливостей за допомогою кібератак означає 

несанкціоновану дію на дані. Зокрема, дані можуть бути неналежним чином 

перехоплені (порушення конфіденційності даних), модифіковані або 

сфальсифіковані (порушення цілісності даних), або їх потік може бути перерваний 

(порушення доступності даних). 

Висновок. На сьогоднішній день кібербезпека є одним з основних 

викликів, з якими доводиться стикатися компаніям, які наближаються до 

парадигми Індустрії 4.0, щоб зберегти свою конкурентоспроможність. 

За останні роки європейські та міжнародні стандарти визначили стандарти 

та керівні документи, щоб створити спільне бачення засобів контролю 

кібербезпеки, необхідних у галузі, а також методів оцінки ефективності цих засобів 

контролю. 

Управління кібербезпекою в Індустрії 4.0 також є новою та актуальною 

темою в останній літературі. Насправді, хоча аналіз літератури свідчить про те, що 

існує значна кількість методологічних рішень для вирішення питань кібербезпеки 

в контексті Індустрії 4.0, жодне з них не фокусується на питаннях безпеки, 

пов’язуючи критично важливі активи, що захищаються від кібератак та наслідків 

наслідки для бізнесу, забезпечуючи також їх значимість. 

 

Література.  

1. ST’s secure microcontrollers contribute to a smarter and more secure connected world 

[Електронний ресурс] /  Режим доступу до ресурсу : https://www.st.com/en/secure-mcus/secure-

hardware-platforms.html 

2. The National strategy Industry 4.0 Асоціація підприємств промислової автоматизації 

України (АППАУ)  [Електронний ресурс] /  Режим доступу до ресурсу :  

https://appau.org.ua/en/category/pubs/ 

 

https://www.st.com/en/secure-mcus/secure-hardware-platforms.html
https://www.st.com/en/secure-mcus/secure-hardware-platforms.html
https://mautic.appau.org.ua/asset/40:strategia-rozvitku-4-0-v3-korotkadocx
https://appau.org.ua/en/category/pubs/
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОДУ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ 

БІБЛІОТЕКИ TENSOR FLOW 

Карандась Д.Д., Берестов Д.С., Курченко О.А., Ткаченко М.В., Федоренко Р.М. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

berestov@ukr.net 

Вступ. Для дослідження якості програмного забезпечення необхідно 

провести аналіз системи, відокремити характеристики, встановити атрибути, що 

будуть досліджуватись та по цим атрибутам обрати метрики. Ці дані формують 

набори показників якості, за якими далі здійснюється оцінка системи. Для 

отримання таких наборів зазвичай проводять статичний або динамічний аналіз 

програмного забезпечення. 

У даній роботі увага зосереджена на статичному аналізі, оскільки він 

забезпечує дослідження показників внутрішньої структури проекту і має більшу 

швидкість при використанні ніж під час аналізу проектів з їх запуском та 

тестуванням. 

Виклад основного матеріалу. Для статистичного аналізу програмного 

коду були використані метрики Холстеда: словник, довжина, об’єм, рівні 

складності, зусиль та помилок програмного забезпечення. 

Для збору статистичних даних програмного коду було розроблено 

відповідне програмне забезпечення, а для аналізу цих даних використовувалась 

бібліотека Tensor Flow. При цьому дані повинні бути представлені у вигляді 

тензорів (плоских векторів) та приведені до одного масштабу. 

Для оцінки вибірки показників використовується певний алгоритм, в якому 

передбачені наступні кроки виконання: 

1) встановлення вагових коефіцієнтів та граничного значення. Вагові 

коефіцієнти демонструють пріоритетність показників. Таким чином, виходячи з 

важливості кожної метрики було встановлено такий набір вагових коефіцієнтів: 

[0.05, 0.05, 0.15, 0.05, 0.5, 0.1, 0.1]. 

Граничне значення – показник що визначає поріг якості метрики у вибірці. 

Був встановлений як 0,5, що знаходяться у діапазоні від 0 до 0.5. 

2) перевірка вагової належності. Перевірка на вагову належність 

здійснюється з набором даних за допомогою граничного значення. Перевіряється 
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кожен елемент і якщо він менший за граничний показник, тоді вагова належність 

встановлюється в одиницю, і іншому випадку в нуль. 

3) знаходження сумарної оцінки по вагам. Для знаходження сумарної 

оцінки визначається добуток коефіцієнтів вагової належності з ваговими 

коефіцієнтами і здійснюється сумування отриманих значень. 

4) встановлення результуючої оцінки за наступним правилом, якщо сума 

більша за граничне значення, тоді результуюча оцінка буде один, що задовольняє 

потребам якості, в іншому випадку нуль. Оскільки сума становить 0.9 і вона більша 

граничного значення 0.5, тоді можливо зробити висновок що даний набір метрик 

представляє якісне програмного забезпечення. 

Результати. Для навчання було завантажено 20 проектів калькуляторів 

написаних на мові C# з використанням Windows Forms та WPF, і 3 проекти для 

тестування. Були сформовані вибірки даних для навчання та тестування, і 

додатково отриманий файл граничних значень, у якому розміщені списки 

максимальних і мінімальних показників метрик. 

Для тестування було використано три набори що демонструють різні 

результати прогнозування. Ці набори були сформовані на основі трьох програмних 

кодів калькуляторів. Для більшої зрозумілості результати були продемонстровані 

у вигляді таблиці, разом з метриками над якими було здійснено масштабування. 

 

Результати тестування 

№ LOC Volume 

rate 

Difficulty 

rate 

Effort 

rate 

Error 

rate 

Comment 

rate 

Program 

size 

Prediction 

1 0.324 0.908 1.000 0.934 0.908 0.467 0.024 0.155695 

2 0.028 0.116 0.133 0.032 0.116 0.743 0.004 0.999997 

3 0.197 0.465 0.447 0.247 0.465 0.530 0.026 0.722874 

 

Отже, після визначення прогнозів яскраво видно, що перше програмне 

забезпечення не є якісним, оскільки показники не задовольняють потреби. Друге є 

абсолютно якісним, а третє, маючи більш-менш середні показники, є задовільним. 

Також важливо враховувати вагу кожної метрики і граничне значення при 

оцінці наборів. Наприклад, набір 2 по результатам прогнозування є якісним, хоча 

має один досить поганий показник, а саме показник comment rate, що складає 0.743. 

Але враховуючи що вага даної метрики складає 0.1, то при оцінці системи можливо 

опустити недосконалість значення даного показнику. 
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Отже, результати тестування продемонстрували показники прогнозування 

абсолютно різних калькуляторів і підкреслили важливість кожної метрики для 

оцінки програмного забезпечення враховуючи їх вагу. 

Висновки. Даний засіб включає можливість статичного аналізу проектів 

написаних на мові C#, формування наборів показників та має можливість 

тренувати моделі нейронної мережі і здійснювати прогнозування. 

В результаті розробленої тренувальної вибірки та моделі нейронної мережі 

була забезпечена можливість проведення прогнозування калькуляторів написаних 

на мові C#. Результати продемонстрували різні варіанти оцінки системи, що були 

визначені як не якісне, задовільне та якісне програмне забезпечення. 
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Technological progress based on the advancements in artificial intelligence (AI) has 

both positive and negative impacts on the economies and labour markets, 

disproportionately affecting countries based on their level of development as well as 

different sectors and occupations depending on the replacement rate of the human-

performed tasks. In the light of positive changes in decision-making process of modern 

economies paired with overall increasing productivity of workers, the raising fears of 

massive unemployment due to technological developments have never been so strong 

since the Industrial Revolution. The substitution of jobs and tasks currently performed 

by workers is a natural consequence of any automatization process, entailing changes in 

the nature of work and skills needed to ensure human-machine complementarity.  

Economists agree on the benefits and productivity gains of the rapid advancements in 

artificial intelligence and digitalization in general, but policymakers and lawyers argue 

that short-term implications for the labour markets and employment-related issues are 

falling back. On one hand, it is argued that technological unemployment will be raising 

in the following two decades given the current pace of automatization. This would mean 

that, in contrast to the nineteenth century impact of manufacturing technologies on 

predominantly skilled workers, the new wave of automatization will be affecting both 

low-skilled and high-skilled workers, polarizing even much profoundly the labour 

markets. [1, с.72] While the artificial intelligence would likely be evolving along with 

the computerization of most of the manual work, replacing the tasks with dexterity skills 

or micro-tasks in the gig economy, it would also influence decision-making and non-

mechanical tasks affecting in a different degree most of the sectors and occupations, in 

particular matching, classification and process-management tasks would be the three 

main groups adjusted by AI applications. [2, с.13-14] Greater negative implications are 

expected for the developing countries given their lower access to the new technology and 

considering their labour markets’ structures. On the other hand, it is alleged that 
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technological development would offer new jobs and would ultimately create 

employment growth where demand for the industry product is highly elastic. [3, с.27] 

This could be achieved, however, in case of a swift shift of the labour force from low-

skilled occupations to those that would require a human accompaniment of the 

computerization processes and, thus, upskilling of social intelligence as the first step.  

Given the two major scenarios, policy makers are facing exceptional challenges in 

revising and re-shaping the employment and labour market strategies in order to address 

unemployment, labour market demand and supply mismatches as well as appropriate 

skills re-training or upskilling for working age population. In addition to national labour 

market challenges, at the backdrop of the raising artificial intelligence and digitalization, 

the global competitiveness is at stake paired with the legal aspects surrounding the 

process.  

On the legal side, debates around the labour regulations include privacy matters, 

employability of workers, protection of the individual and collective labour rights. Back 

in 2016, the European Parliament has already discussed the legal status of robots in the 

context of the discussion on artificial intelligence, specifically to determine legal 

framework for the “cases where robots make smart autonomous decisions or otherwise 

interact with third parties independently”. [4, п. 59f] Such issues as dehumanization of 

workers, establishment of electronic personality for artificial intelligence and digitalized 

supervision systems of the workforce inevitably pose questions how big data collection 

could influence not only the nature of work, but also the traditional methods of human 

resources management and employment relations in general. [5, с.3-5] While there is a 

thin line between the positive implications on the businesses’ operations and 

productivity, on one hand, the risks of algorithmic discrimination could negatively 

impact personal privacy of individual workers on the other. [5, с.9-10] 

As the result of the advancements in artificial intelligence, it is not sufficient to 

address the question of the regularization of the digital economy, but also necessary to 

recognize the discourse around the re-conceptualization of the employment relations, 

being historically rigidly deployed at the heart of labour law, in view of universality of 

work relations both in terms of protection as well as personal scope of application of 

labour law. [6, с.11, 15-18] With the understanding that new risks and benefits of the AI 

would be gradually arising as the technology is expeditiously evolving, the multi-

disciplinary approach is needed to continuously assess the specific impact of the AI on 

the labour market and employment relationship at large and to offer the appropriate 

constant regulatory adjustment.  
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Вступ. Відомо, що основою управління експлуатацією авіаційного двигуна 

ТВ3-117 є підпорядкування цілей функціонування його бортових інформаційних 

технологій контролю, діагностики та управління експлуатацією цілям 

функціонування авіаційного двигуна, що визначає правила і порядок обробки 

комплексної інформації відповідно до умов його експлуатації. У даний час 

підвищення експлуатаційного навантаження на двигун призводить до скорочення 

часу на його обслуговування, тобто на контроль і діагностику технічного стану, що 

вимагає використання оперативних і ефективних методів, що базуються на 

комплексній автоматизації та інтелектуалізації цих процесів. Таким чином, 

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html?redirect
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/documents/publication/wcms_677999.pdf
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ефективність контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-

117 істотно залежить від імовірності правильного розпізнавання його технічного 

стану, 

Матеріали і методи.  На даний час у низці робіт, пов’язаних з моніторингом 

технічного стану авіаційних двигунів [1, 2], починає використовуватися підхід, що 

ґрунтується на використанні нейромережевих моделей двигунів. Загальна ідея 

даного підходу полягає у представленні моделі авіаційного двигуна, у тому числі і 

ТВ3-117, у вигляді «сірого» ящика за допомогою нейронної мережі, що має відому 

структуру зі значним числом параметрів і коефіцієнтів – ваг синаптичних зв’язків. 

За необхідності, структура нейронної мережі може змінюватися, що дозволяє вести 

мову про можливість її самонавчання зі зміною структури і параметрів 

синаптичних зв’язків. На рис. 1 приведена узагальнена структурна схема 

процедури навчання нейромережевої моделі авіаційного двигуна ТВ3-117. 

2
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Рисунок 1 – Схема навчання нейромережевої моделі авіаційного двигуна  

ТВ3-117: U = (u1, u2 ..., um)T – вектор вхідних (керуючих) впливів; Y = (y1, y2 ..., ym)T – 

вектор вихідних параметрів двигуна; ( )1 2, ,...,
T

НМ НМ НМ

ny y y=НМ
Y  – вектор виходів 

нейронної мережі; ΔWij – приріст ваг синаптичних зв’язків нейронної мережі 

Результати. Перетворення вектору управляючих впливів на вектор вихідних 

параметрів описується оператором F (який в загальному випадку може описувати 

статичну або динамічну модель): 

 Y = F(U).           (1) 
 

Задача ідентифікації авіаційного двигуна ТВ3-117 за допомогою нейронної 

мережі може бути сформульована наступним чином. За підсумками пропонованих 

нейронної мережі в процесі навчання множини векторів (Ui; Yi), що утворюють 

«навчальну вибірку» і отриманих експериментальним шляхом для індивідуального 
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екземпляра двигуна, необхідно відшукати оператор FНМ в класі нейромережевих 

архітектур, який найкращим чином представляв би (апроксимував) оператор F.  

Апроксимація оператора F оператором FНМ може вважатися найкращою, 

якщо деякий функціонал від різниці (Y – YHM) не перевищує заданої досить малої 

величини εдод, що визначає точність апроксимації оператора F:  

2 ;
n

i äî ä

i

E  = − = HM
Y Y                       (2) 

Виконання умови (2) забезпечується шляхом навчання нейронної мережі, 

тобто настройки її параметрів на навчальній вибірці {(U, Y)} і перевіряється на 

спеціальним чином організованій «тестовій вибірці». 

Безпосередня побудова нейронної мережі передбачає виконання такої 

послідовності дій [4]: 

Крок 1. Визначення цілей і завдань забезпечення відмовостійкості системи 

автоматичного управління авіаційним двигуном ТВ3-117. 

Крок 2. Вибір структури і місця включення нейронної мережі. 

Крок 3. Вибір алгоритму навчання нейронної мережі. 

Крок 4. Формування на основі експериментів (на цифровій моделі з 

використанням результатів польотних даних) навчальної вибірки. 

Крок 5. Навчання нейронної мережі. 

Крок 6. Контрастування нейронної мережі (тобто її редукція, спрощення). 

Крок 7. Моделювання і налагодження (тестування) алгоритмів управління 

та контролю системи автоматичного управління з нейронною мережею. 

Крок 8. Програмна або апаратна реалізація нейронної мережі. 

Висновки. Отже, розв’язок задачі розробки сучасних інформаційних систем 

контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 із 

застосуванням методів штучного інтелекту, в тому числі, й нейромережевих 

технологій, є актуальною та своєчасною. 
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СИНТЕЗ УЗАГАЛЬНЕНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

ДЛЯ КОНТРОЛЮ І ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ 

АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА ТВ3-117 

Владов С.І., Телешун В.Я., Яковенко І.П. 

Кременчуцький льотний коледж 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ser26101968@gmail.com 

Вступ. Відомо, що на етапі експлуатації авіаційного двигуна ТВ3-117 у 

польотних режимах контролюються технологічні його параметри в різних 

режимах, прямо або опосередковано. Оскільки процеси, що протікають в 

авіаційному двигуні ТВ3-117, носять нестаціонарний характер, його параметри 

залежать від зовнішніх умов, причому вид такої залежності часто не визначений, 

склад виміряних параметрів може відрізнятися в окремому випадку, може бути 

неповним тощо, то задачу контролю і діагностики технічного стану авіаційного 

двигуна ТВ3-117 можна віднести до задач в умовах неповної і нечіткої інформації. 

Подібні задачі в даний час успішно розв’язуються за допомогою інтелектуальних 

нейромережевих систем і моделей [1]. 

Матеріали і методи. Виходячи з того, що параметри технічного стану 

авіаційного двигуна ТВ3-117 наступні: тиск повітря на вході в двигун (x1), 

температура повітря на вході в двигун (x2), частота обертання вентилятора (x3), 

тиск повітря за компресором (x4), частота обертання компресора (x5), температура 

газу за турбіною (x6), тиск газу за турбіною (x7), рівень масла в масляній системі 

(x8), наявність стружки в маслі (x9), займання палива в камері згоряння (x10), 

температура палива на вході в двигун (x11), тиск палива на вході в двигун (x12), 

температура масла на вході в двигун (x13), тиск масла на вході в двигун (x14), 

діаметр критичного перерізу вихідного пристрою (x15), вібрація корпусу двигуна 

(x16), помпаж двигуна (x17), вважається, що дані параметри утворюють 

багатошарову нейронну мережу з n = 17 входами й одним виходом. Кожен i-й 

нейрон першого шару (i = 1, 2, … m = 17) має n = 17 входів, які прописані вагами 

w1i, w2i, … wni [1, 2]. 

Подаючи на входи будь-які числа x1, x2, … x17, отримаємо на виході значення 

деякої функції Y = F(x1, x2, … x17), яке є відповіддю (реакцією) мережі. Відомо, що 

відповідь мережі залежить як від вхідного сигналу, так і від значень її внутрішніх 

параметрів – ваг нейронів, тобто: 



183 

( )
17 17

1 2 17

1 0

, ,..., ;
m n

i j ji

i j

F x x x v x w
= =

= =

 
=  

 
                     (1) 

де F(x1, x2, … x17) – будь-яка безперервна функція, певна на обмеженій 

множині; ( )
1

1 s
s

e 


−
=

+
 – сигмоїдальна функція. 

Застосувавши теорему Колмогорова ( ) ( )
2 1

1 2

1 1

, ,...,
n n

n i ij j

i j

F x x x g h x
+

= =

 
=  

 
  , де gi 

і hij – безперервні функції, причому hij не залежить від функції F, для m = 1…17 

змінних, з’ясовано, що для реалізації функції m = 1…17 змінних досить операцій 

підсумовування і композиції функції однієї змінної. 

Результати. Синтез нейромережевої системи проводився за допомогою 

пакета прикладних програм Neural Network Toolbox системи MATLAB, в якій 

реалізовано три нейрорегулятора: регулятор прогнозу NN Predictive Controller; 

регулятор на основі моделі авторегресії з ковзним середнім NАRMA-L2 Controller; 

регулятор на основі еталонної моделі Model Reference Controller. 

На рис. 1 наведена структурна схема пропонованої нейромережевої системи 

контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117, розроблена 

в Simulink. Ця структура включає блок керованого об’єкта (Subsystem) і блок 

регулятора NN Predictive Controller, а також блоки генерації еталонного 

ступеневого сигналу з випадковою амплітудою Random Reference, блок побудови 

графіків. 

 
Рис. 1 – Схема системи управління на базі нейрорегулятора NN Predictive Controller [3] 

При ідентифікації двигуна найбільш важливим питанням є вибір кількості 

нейронів прихованого шару S. За малої кількості нейронів мережа не може 

виконувати поставлену задачу, а за великої – спостерігається явище перенавчання 

і зростає обсяг обчислень. 
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Висновки. Отже, використання нейромережевої моделі авіаційного двигуна 

ТВ3-117, що забезпечує високу якість ідентифікації і оптимальних значень 

параметрів дозволило синтезувати нейрорегулятор [3], що забезпечують високі 

динамічні характеристики системи . 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ 

У ЗАДАЧАХ НАВІГАЦІЇ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

Волков Д.П. 

Харківский національний університет радіоелектроніки 

dmytro.volkov2@nure.ua 

Вступ. Сьогодні популярність безпілотних літальних апаратів швидко 

зростає. Кожен літальний апарат взаємодіє з повітряним середовищем, де на нього 

постійно впливають несприятливі фактори, такі як сильний вітер, температура 

повітря, тиск, вологість. Людина не здатна реагувати на зміни цих параметрів, тому 

їй потрібне високоточне обладнання, що допоможе визначити стан усього, що 

відбувається навколо пристрою, яким вона керує, та керувати літаком в умовах, в 

яких вона фізично не здатна це зробити. Безпілотні літальні апарати допомогли 

вирішити проблеми, пов'язані з військовою справою, а також дозволила 

пришвидшити вивчення планети в місцях, недоступних для людей.[1] 

Матеріали і методи. У сучасних умовах все більше набирає популярність 

створення безпілотних літальних апаратів (БЛА). Різні країни використовують такі 

пристрої для запобігання пандемії, розвідки, фото та відео зйомок. Деякі з країн 

використовують БЛА як поштові пристрої та навіть як концепт нових безпілотних 

mailto:dmytro.volkov2@nure.ua
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таксі (рис. 1). Також можливо використовувати БЛА як заміну деяким небезпечним 

для життя працівників професій, наприклад у поліції. 

 

 

 

Рисунок 1 – квадрокоптер Ehang 184 

 

Результати. Такі перспективи БЛА наштовхують на створення більш 

інтелектуальних систем на їх основі, які зможуть у залежності від потреби 

виконувати різний стек задач. Саме у процесі створення такої системи можна 

зіштовхнутися з проблемою навігації та взаємодії між собою таких пристроїв. 

У недалекому майбутньому можлива ідея використання дуже 

перспективного проекту  Starlink, створений компанією SpaceX, для об’єднання 

усіх інтелектуальних БЛА у єдину систему. Враховуючи данні проекту Starlink та 

ідею створення інтелектуальних БЛА, можна створити навколо усієї планети 

покриття  поєднаних між собою дронів, які будуть у реальному часі збирати 

інформацію про стан планети, клімат, оцінювати ситуацію у небезпечних кутках 

планети, в умовах пандемії слідкувати за станом груп населення, виконувати 

функції доставки, а також слідкувати за навколишнім станом та змінювати свої 

функції в залежності від потреби.[2] 

Наприклад, БЛА яке виконувало функцію доставки їжі, при виявленні 

деякого правопорушення, мало змогу попередити найближчі вільні або не зайняті 

критичними задачами дрони про правопорушення, які у свою чергу 

переналаштуються у поліцейський режим, та в залежності від їх функціоналу 

зможуть зупинити зловмисника або при крайній необхідності викликати 

працівників поліції на допомогу. 
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Висновки. При створенні такої системи слід урахувати деякі фактори , які 

будуть заважити системі функціонувати. Наприклад, усунення зіткнення дронів з 

об’єктами та іншими дронами передбачає наявність у кожного з пристроїв системи 

комп’ютерного зору, що також дозволить створити на її основі системи 

відстеження правопорушень, стану хворих людей, відстеження пожеж , 

катаклізмів та інших небезпечних для людей подій, які потребують швидкого 

реагування.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

У РОЗВ'ЯЗАННІ СОЦІАЛЬНИХ ДИЛЕМ 

Головіна А.О. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
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Вступ. Численні життєві ситуації передбачають конфлікт між власними 

інтересами та інтересами інших. Такі ситуації називаються соціальними дилемами. 

Через їх розповсюдженість в економічних та соціальних взаємодіях побудова 

систем, здатних вирішити соціальні дилеми, має першочергове значення для 

дослідників, зацікавлених у моделюванні поведінки людини. Створення 

алгоритмів зі штучним інтелектом, які здатні реалізовувати стратегію кооперації у 

соціальних дилемах важливо, тому що багато взаємодій у реальному світі 

включають протиріччя між егоїстичними інтересами та благополуччям інших. 

Прикладом цих ситуацій є застосування штучного інтелекту у судово-правових 

системах, у програмуванні безпілотних автомобілів, тощо. Психологи, які 

досліджують поведінку людей у ситуаціях невизначеності, можуть надати 

корисний матеріал, який можна покласти в основу створення кооперативної моделі 

штучного інтелекту. 
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Матеріали та методи. За допомогою методу теоретичного аналізу та 

синтезу були проаналізовані численні праці закордонних дослідників, які 

займаються розробкою моделей штучного інтелекту для вирішення соціальних 

дилем. 

Результати. При побудові штучного інтелекту, який вчиться розв'язувати 

соціальні дилеми, частіше всього звертаються до дилеми в'язня. Це найвідоміша 

соціальна дилема, в якій два гравці обирають одну з двох дій: співпрацювати або 

відступати. Взаємне співробітництво приносить кращі результати, але незалежно 

від того, що робить партнер, можна отримати більш високу нагороду, 

відмовившись.  

Найбільш вивчена стратегія підтримки співпраці при повторенні дилеми 

в'язня - "око за око". Дослідники А.Пейсахович та А.Лерер створили алгоритм, 

який вміє враховувати минулі дії опонента перед прийняттям рішення. Але такий 

алгоритм є недосконалим через те, що стратеія "око-за-око" часто не є 

просоціальною [1]. 

 З цією метою А.Пейсахович та А.Лерер створили нейронну мережу за 

допомогою методу глибокого навчання (deep learning), яка відтворювала 

консеквенціалістську стратегію умовної кооперації. Її переваги у тому, що вона 

проста для розуміння, орієнтована на кооперацію, може стимулювати реальних 

партнерів до співпраці та, що суттєво відрізняє її від попередньої стратегії -  здатна 

повернутися до співпраці, якщо вона зазнала невдачі в минулому.  Головний 

недолік цього алгоритму у тому, що він не може адаптуватись до взаємодії з 

егоїстичними агентами, які намагаються забрати ресурс, або повністю його 

знищити [2].  

Тому у ближчих перспективах планується створення такого алгоритму, 

який міг би оцінювати наміри свого опонента, враховувати його моральні 

орієнтації, інтереси та цінності. Все це є психологічними конструктами. Отже, 

співпраця між кібернетикою та психологією може бути корисною для реалізації 

спільної мети.  

Експерименти Дж. Краемера можуть надати відповідь про те, як насправді 

поводять себе люди при вирішенні соціальних дилем. Замість того, щоб 

застосовувати стратегію максимізації свого ресурсу та мінімізації ресурсу іншого, 

досліджувані в його експериментах залишали іншому як мінімум половину 

ресурсу [3]. Аналогічні тенденції підтвердились в експериментах Ф.Хоффмана, де 

досліджувані грали анонімно.  
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При побудові штучних мереж треба також враховувати, що в людей є 

почуття справедливості. Воно є предиктором того, що при вирішенні соціальної 

дилеми досліджуваний буде намагаються усунути нерівність, що виражається в 

усередненні рівнів втрат та виграшів [4]. 

Моделювання взаємності має особливе місце в дослідженні соціальних 

дилем. Оцінка щедрості іншої людини може несподівано вплинути на прийняте 

рішення. А модель Метью Рабіна також враховує, що людина оцінює не тільки 

фактичну поведінку іншого, але й наміри останнього [4]. 

Додаткову інформацію про те, як людина приймає рішення про розподіл 

ресурсів  можуть надати результати нейропсихологічних досліджень. Дослідниця 

Т.Сінгер у своїй праці вказує, що в людини активується допамінова система та 

підвищується рівень серотоніну та окситоцину тоді, коли людина допомагає 

іншим. Допамін здатний закріплювати поведінку, реалізація якої приносить 

задоволення [5]. Цей механізм можливо відтворити  завдяки штучним 

нейромережам. 

Висновки.  Більшість сучасних алгоритмів штучного інтелекту, які 

вирішують соціальні дилеми, створюються за стратегією "око-за-око". На відміну 

від них, моделі, побудовані методом глибокого навчання, які діють за 

консеквенціалістською стратегією, здатні враховувати попередню поведінку 

людини та змінювати власні рішення залежно від її дій. Дослідникам 

А.Пейсахович та А.Лерер вдалося побудувати таку модель, яка здатна до 

кооперативної поведінки та стимулювати людей до відповідної співпраці. Тим не 

менш, створені алгоритми імітують поведінку раціональної людини, яка прагне 

максимізувати вигоду від взаємодії. У реальному житті люди схильні приймати 

несподівані рішення, на кшталт повної відмови від винагороди у певних ситуаціях. 

Тому основна перспектива у розробці штучного інтелекту, який вирішує соціальні 

дилеми, є створення гнучкого алгоритму, які міг би розпізнавати наміри людини 

та розуміти її особисті інтереси, цілі та моральні диспозиції, які грають значну роль 

при розв'язанні соціальних дилем. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ 

Дяденчук А. Ф. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

alena.dyadenchuk@tsatu.edu.ua 

Вступ. Науково-дослідна діяльність, як форма самостійної роботи, відіграє 

наразі важливу роль у підготовці випускників вузів. Під час проведення науково-

дослідної роботи важлива роль належить експерименту, однак експериментальні 

дослідження інколи, наприклад, в області нанотехнологій, є досить трудомісткими 

і витратними. У даному випадку незамінним методом дослідження і проектування 

наноструктур і наноматеріалів із наперед заданими властивостями є комп'ютерне 

моделювання.  

Моделюючи фізичні, хімічні та інші процеси, можна не тільки домогтися 

необхідних характеристик, але й значно здешевити процес розробки нових 

матеріалів. Можливості комп'ютерного експерименту значно збільшилися із 

розвитком комп'ютерних технологій. На сьогодні актуальним завданням є 

передбачення фізико-хімічних властивостей речовини, а також визначення 

зовнішніх умов, при яких ця речовина має певні властивості. 

Метою даного дослідження є огляд деяких комп’ютерних програм, що 

використовуються останні кілька років на кафедрі вищої математики і фізики 

ТДАТУ під час науково-дослідної діяльності студентів інженерних 

спеціальностей. 

Матеріали і методи. Комп’ютерне моделювання дозволяє не тільки 

проводити візуалізацію наноструктур (будова атомно-молекулярної структури, 

області найбільш значних змін структури тощо), а й дає можливість змінювати 

даний матеріал або створювати новий. Зараз існує дуже багато різноманітних 
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комп’ютерних ПО. Однак слід враховувати, що досліднику необхідно мати в 

своєму розпорядженні не тільки інструментарій візуалізації отриманої структури, 

але візуалізатор атомної структури повинен також володіти функціоналом 

редактора. 

При виконанні досліджень використовуються методи математичного та 

комп’ютерного моделювання, методи створення програмних засобів, 

обчислювальний експеримент. 

Результати. У роботі [1] було описано практикум, що виконується 

студентам технічних спеціальностей перших курсів, одним із напрямів якого є 

розробка нових матеріалів і з’ясування механізмів, які відбуваються у 

виготовлених матеріалах. Наведемо приклади деяких програмних пакетів, які 

використовуються під час дослідження кристалічних структур речовин та їх 

властивостей при проведені досліджень студентів інженерних спеціальностей:  

- ChemOffice (модулі СhemDraw, Chem3D, ChemFinder) [2] (на основі 

аналізу характеру зв'язків і ступеня електронегативності різних атомів сполуки 

відтворення структур хімічних сполук в 3D, аналіз фізико-хімічних параметрів, 

розгляд поведінки структур при зміні зовнішніх факторів); 

- Abinit [3] (демонстрація можливостей розрахунку електронного спектру, 

просторової структури та макроскопічних властивостей різних систем з 

використанням теорії функціонала щільності); 

- Quantum Espresso [4] (визначення повної енергії багатоелектронних 

систем, розрахунок розподілу електронної щільності, визначення енергетичних 

бар'єрів). 

Поетапне моделювання утворення нанорозмірних структур дозволяє 

здійснювати комп'ютерне моделювання процесів синтезу нанорозмірних структур, 

що утворюються в ході хімічних взаємодій, з урахуванням вхідних керованих 

факторів технологічних процесів і особливостей будови молекул вихідних 

компонентів. 

Можна виділити кілька етапів алгоритму виконання моделювання 

нанорозмірних систем: 

1. Визначення і задання початкової структури досліджуваного об’єкту. 

На даному етапі відбувається опрацювання наукової літератури (бази даних 

структур, довідники, наукові статті тощо), в результаті якого збирається та 

деталізується вся необхідна для проведення теоретичних та комп’ютерних 

розрахунків інформація. 
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2. Підбір комп’ютерної програми, що буде відповідати поставленим 

завданням та наявним даним про структуру. 

3. Теоретичне дослідження (за необхідності та можливості) різноманітними 

методами (квантово-хімічними, методами молекулярної механіки, молекулярної 

динамики та ін.). 

4. Обробка та аналіз отриманих результатів. 

Висновки. Використання зазначених програм під час проведення науково-

дослідної роботи студентів дозволяють визначити оптимальні умови 

технологічного процесу для отримання нанорозмірних частинок заданої структури 

і заданих властивостей. Комп’ютерні експерименти з дослідження природи 

формування нанорозмірних структур на початкових стадіях хімічних реакцій, 

проведені за допомогою комплексу програм, дозволяють висунути ряд припущень 

щодо параметрів системи, при яких досягається необхідна функціональність 

структури. Розглянуті пакети програм можливо використовувати як комбінуючи, 

так і незалежно один від одного, однак не варто забувати, що коректне 

моделювання структури і властивостей нанооб’єктів вимагає певний обсяг знань з 

фізики, хімії, біології, матеріалознавства, інформаційних технологій тощо. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

МЕТОДАМИ ФІЛЬТРАЦІЇ КАЛМАНА 

Журко О. О. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

alexey.zhurko0@gmail.com 

Кожен з нас зацікавлений в точності, особливо коли мова заходить про 

будь-які вимірювання. Заміри системи, сенсорні індикатори, мають певну 

точність, якої може бути недостатньо, для цього нам доводиться користуватися 

різноманітними алгоритмами та формулами. Один із подібних алгоритмів – фільтр 

Калмана. Даний алгоритм отримав широке розповсюдження в навігації, керуванні 

транспортними засобами, комп’ютерному зорі, космічних апаратах і багатьох 

інших галузях. Однак є сфери діяльності, які погано досліджені або їх дослідження 

блокується. Одним з прикладів є встановлення місцезнаходження. З моменту 

запуску першого супутника було відправлено більше 2,500 тисяч. Власники – не 

тільки збройні сили та країни, але й великі корпорації. Супутники загального 

використання складають найменшу частку. Звідси і випливає головна проблема 

становлення положення – точність. 

Основними етапами розрахунків за формулами роботи фільтра Калмана є 

передбачення та корегування. Фільтр він містить два рівні обрахувань та три рівні 

доступу до обчислень: показники з пристрою, встановлені коефіцієнти 

обрахування та суто приховану від користувача частину – коваріацію та 

відкорегований результат, останній і є кінцевим. 

Для збільшення точності отриманих даних з GPS використовується 

нелінійний розширений фільтр Калмана, в окремих випадках беззапаховий, як 

модифікація попереднього. Коефіцієнти достатньо складно вирахувати, тому, як 

правило, у процесі спостережень визначають оптимальні. У зв’язку з цим для 

реалізації візьмемо звичайний лінійний алгоритм фільтрації, який підлягає 

наступним змінам: відмова від коефіцієнтів у матричному представленні; заміна 

матриці ідентичності  на 1; зміна ролі коефіцієнту переходу станів ; виведена 

роль коефіцієнту шуму , у зв'язку з недостатністю даних для його розрахунку; 

коефіцієнт  відповідатиме за становлення коваріації згідно прогнозованого 

значення; коефіцієнт похибки R буде залежати від найвіддаленішої точки від 
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центру координат; через складність визначення виведена модель спостереження 

. Формули для розрахунку наступні: 

 

  Посилення Калмана (1) 

  Поточний стан (2) 

  Поточна коваріація (3) 

  Передбачення стану (4) 

  Передбачення коваріації 

(5) 

 

Створено застосунок для аналізу алгоритму, який згідно формул 

оброблював отримані довготу та широту, які були отримані від Google Maps API, 

за допомогою якого було оброблено близько 20,000 точок. До уваги брались різні 

локації та ситуації, метою було отримати найменший радіус від центру реального 

положення. Дані, наведені нижче, становлять середній результат у відсотках. 

 

Результати тестувань модифікованого алгоритму фільтрації Калмана 

Завдяки проведеному аналізу предметної області було модифіковано 

лінійний алгоритм фільтру Калмана. Спрощені формули дають змогу набагато 

простіше визначати коефіцієнти, які є необхідними для обчислень без втрати 

точності місцезнаходження, за виключенням окремого випадку відносно далекого 

розташування від реальних даних центру положення координат мобільного 

пристою, який зумовлений перешкодами у вигляді оточуючих споруджень. Також 

збільшення кількості даних для обробки збільшує час роботи лінійно, що є ганим 

показником. Дослідження показали доцільність застосування алгоритму, в першу 

чергу, у велелюдних місцях, а також проблемних, нестабільне з’єднання, по 

відношенню до виходу в інтернет. 
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Вступ. У системах природного інтерфейсу (natural user interface, NUI) [1] 

однією із важливих складових проблеми ефективної взаємодії технічної системи з 

людиною є задача захоплення руху людини. Ця задача постає при створенні 3d 

анімації, у задачах управління рухом елементів обладнання в автоматизованих 

виробничих лініях, а також в ігрових контролерах пристроїв віртуальної 

реальності. Показники руху руки людини при цьому захоплюється спеціальними 

датчиками і далі передаються до віртуальної 3d моделі або перетворюються на 

команди виконувального механізму для відтворення руху.  

Задля здешевлення системи ставиться задача забезпечити високу якість 

захоплення руху при використанні датчиків низької якості. При цьому вихідний 

сигнал від датчиків захоплення руху має високий рівень шуму [2], та не є плавним, 

що позначається на якості роботи всієї системи.  

http://web.mit.edu/kirtley/kirtley/binlustuff/literature/control/Kalman%20filter.pdf
http://users.isr.ist.utl.pt/~mir/pub/kalman.pdf
https://www.scirp.org/html/3-8501083_42845.htm
https://stanford.edu/class/ee363/lectures/kf.pdf
https://keldysh.ru/council/1/pankratov/pankratov-diss.pdf
https://keldysh.ru/council/1/pankratov/pankratov-diss.pdf
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У роботі система захоплення рухів руки людини побудована на основі 

контролера Arduino Uno та трьох IMU датчиків, що закріплюються на кожен вигин 

руки. 

Методи. Для згладжування шуму та відсікання помилкових спрацьовувань 

датчиків захоплення руху у режимі реального часу використовується метод 

фільтрації Калмана [3]. Фільтрація Калмана також відома як лінійна квадратична 

оцінка (LQE) та являє собою алгоритм, який використовує серію вимірювань, які 

спостерігаються у часі та містять статистичний шум і інші неточності. Фільтр 

виробляє оцінки прихованих змінних сигналу, оцінюючи спільний розподіл 

вірогідності за змінними для кожного таймфрейму. Результуючі змінні, як 

правило, є більш точними, ніж ті, що засновані на одиночному вимірі. 

Алгоритм працює у два етапи. На етапі прогнозування фільтр Калмана 

виробляє оцінки змінних поточного стану, а також їх невизначеності. Після того, 

як буде отримано результат наступного вимірювання (яке містить адитивну 

помилку, включаючи випадковий шум), ці оцінки оновлюються з використанням 

середньозваженого значення. При цьому більша вага надається оцінкам із більш 

високою вірогідністю. Оскільки алгоритм є рекурсивним, він може працювати у 

режимі реального часу, використовуючи тільки поточні вхідні вимірювання і 

попередньо розрахований стан разом із його матрицю невизначеності. Тому він не 

потребує збереження попередніх значень сигналу, що є перевагою для 

використання у бюджетних контролерах із обмеженими ресурсами, таких як 

Arduino Uno. 

Результати. Описаний метод фільтрації застосовано до даних 

акселерометра і гіроскопа, що в реальному часі надходять із датчиків mpu6050 [2] 

та mpu9250 закріплених на передпліччі руки людини. Ці дані дозволяють 

відстежити рух передпліччя руки у тривимірному просторі, із визначенням 

положення та кута повороту. На рис. 1 та 2 відповідно подані вихідні дані 

акселерометру та результат фільтрації. 
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Рис. 1. Нефільтровані показники акселерометра 

 

Рис. 2. Результат фільтрації 

Коефіцієнт шуму оцінювався як співвідношення середньої власної 

амплітуди сигналу до амплітуди високочастотної складової шуму. Застосований 

метод дозволив знизити коефіцієнт шуму на 62%. 

Висновки. Реалізований фільтр дає можливість більш плавного 

відстеження показників датчиків руху, оскільки він швидко адаптується до шуму 

сигналу та дозволяє істотно знизити коефіцієнт шуму сигналу. Фільтр працює у 

реальному часі та має низькі вимоги до обчислювальних ресурсів, що забезпечує 

можливості його застосовуватися для побудови бюджетних систем природнього 

інтерфейсу. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

З ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 

Камбур І.В., Козаков О.А. 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 

kambur2@ukr.net, olegmsr@ukr.net 

Вирішення актуальних економічних проблем не можливе без науково-

технічного прогресу, широкого впровадження інноваційних інформаційних 

технологій. Особливо важливою сферою застосування останніх є бухгалтерський 

облік, оскільки це найбільш інформаційно містка ділянка роботи на підприємствах, 

в організаціях та установах. 

Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно забезпечує 

управлінські потреби необхідною та достовірною інформацією. Крім того, 

бухгалтерський облік підприємства будь-якої форми власності є основною 

інформаційною базою всебічного аналізу господарської діяльності, контролю та 

обґрунтування відповідних управлінських рішень щодо фінансово-господарської 

діяльності. 

Упродовж останніх десятиліть система бухгалтерського обліку в Україні 

зазнала великих змін, насамперед не тільки в законодавчій, а й в інформаційній 

системі обліку. Запровадження інновацій, таких як автоматизація процесів обліку, 

містить у собі безмежні можливості не тільки в оперативному контролі фінансів, 

товарів та інших активів з пасивами, а й в області їх аналітики. У свою чергу, це 

призводить до зниження ступеня невизначеності в процесі аналізу, а також 

оперативного і стратегічного планування діяльності організації. 

Автоматизація бухгалтерського обліку значно спрощує роботу бухгалтера та 

робить її більш продуктивною, крім того це допомагає уникати багатьох 

неточностей та помилок, які можуть виникати в процесі ведення обліку [2]. Це 

досягається за допомогою автоматичних систем контролю. Саме тому сучасні 

програмні засоби для ведення бухгалтерського обліку невпинно вдосконалюються 

та підлаштовуються під потреби користувачів. Переважна більшість підприємств 

України використовують у своїй діяльності програмне забезпечення 1С: 

Підприємство (Бухгалтерія для України) – для ведення обліку та M.Е.Doc – для 

подання фінансової звітності та здійснення документообігу. 
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У наш час процес вибору програмного забезпечення для ведення обліку дещо 

ускладнився через впровадження санкцій щодо програмного продукту «1С: 

Бухгалтерія» [1], але на сьогоднішній день інформаційний ринок змінюється та 

пропонує інші різноманітні бухгалтерські програми, які задовольняють потреби 

різних категорій користувачів, забезпечуючи ефективну автоматизацію облікових 

процедур. 

У якості критеріїв відбору певної програми можуть бути: автоматизований 

первинний облік, автоматичне формування та завантаження звітності; ведення 

обліку банківських операцій, формування і друк платіжних доручень, відправка 

платіжних доручень через систему клієнт-банк; контроль за цільовим 

використанням готівкових коштів; ведення операцій з підзвітними особами; 

забезпечення ведення операцій з оприбуткування товарів, переміщення та видача 

у виробництво; ведення особових карток працівників, ведення обліку відпусток та 

лікарняних; наявність системи забезпечення розрахунку зарплати. 

Варто зазначити, що розмір організації для вибору програми є важливим 

чинником. Якщо обрати програмне забезпечення бухгалтерського обліку, яке не 

відповідає розмірам підприємства, то це може призвести до фінансових втрат. 

Також при виборі бухгалтерської програми важливим чинником може бути: 

функціональність, технічні характеристики, комерційні питання, ергономічність. 

Загальновідомими програмами є MASTER: Бухгалтерія, ІС-ПРО, iFin, 

ITEnterprise, Облік Saas та інші. При цьому механічне використання схеми 

тестування програм недопустиме: не можна порівнювати програми, які належать 

до різних класів. Перелік вимог до програм потрібно змінювати (доповнювати або 

скорочувати) залежно від того, які параметри є найважливішими для потреб 

бухгалтерії. Технічні параметри програм можна порівнювати тільки за умови 

використання однакових програмних та апаратних платформ. 

Таким чином, підприємствам необхідно виключно самостійно визначатися з 

вибором програмного продукту, який би забезпечував усі потреби обліку, як 

основного постачальника інформації для прийняття управлінських рішень, і 

одночасно був би досить економним і не вимагав великих витрат на його 

придбання, а також не вимагав від бухгалтера специфічних навичок 

програмування [3, с.217]. 

Сучасні інформаційні технології нівелюють перешкоди «значних відстаней» 

і сприяють ще більшій глобалізації економічних процесів. Це у свою чергу 

позитивно впливає на розвиток бухгалтерського обліку як з методологічної, так і 



199 

технологічної сторони. Нові інформаційні технології в обліковому процесі 

сприяють удосконаленню інтелектуалізації бухгалтерського обліку та науковому 

обґрунтуванню його даних в оцінці фінансово-господарської діяльності 

підприємств. 
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СЕГМЕНТ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ «DOWNSTREAM» 

ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ 

Кляпець М. С. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

nik.kliapets@gmail.com 

Вступ. Взаємодія будь-яких суб’єктів не може відбуватися без здійснення 

інформаційного обміну між ними. Як наслідок, інформаційні відносини 

характеризуються проникненням у всі сфери суспільного буття, а з розвитком 

технологій та обсягів інформації, що сприймаються нами щоденно, їх проникнення 

лише поглиблюється. Аналогічно до інформаційних відносин, діяльність в 

космічній сфері, хоча й менш очевидно для суб’єктивного сприйняття, має 

постійний вплив на наше повсякденне життя. При цьому основна частка космічної 

діяльності, результати якої спрямовані на пересічну особу, припадає на системи, 

застосунки і програми, що функціонують в космосі або використовують отриману 

там інформацію в цілях покращення життя людства на Землі. Такий сегмент 

космічної галузі у науці та практиці отримав назву «downstream».  

mailto:nik.kliapets@gmail.com
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Матеріали і методи. Емпіричною базою для дослідження виступають 

положення інформаційної та інформаційно-правової науки щодо поняття та 

сутності інформаційних потреб, а також аналітичні матеріали, що стосуються 

космічної галузі. В роботі використані дедуктивний, системно-структурний 

методи, а також методи аналізу і синтезу. 

Результати. Різні аспекти поняття, природи та способів задоволення 

інформаційних потреб досліджували такі фахівці інформології, інформаційного 

права та соціальних комунікацій як Арістова І. В., Баранов О. А., Горова С. В., 

Заярний О. А., Коновал Л. В. та інші науковці.  

У найбільш узагальненому вигляді інформаційна потреба становить собою 

потребу особи в інформації [1]. Потрібно погодитись із Горовою С. В., яка 

зазначає, що саме необхідність залучення і використання інноваційної, необхідної 

для розвитку людини інформації, зосереджує у собі основні потреби людини в 

умовах становлення інформаційного суспільства [2, с. 112]. Закономірно можна 

припустити, що ця теза залишається актуальною і для потреб суспільства, які не є 

арифметичною сумою потреб кожного суб’єкта, але втілюють у собі притаманні 

усьому суспільству тенденції вимог окремих осіб в інформаційній сфері. 

Інформаційні потреби як особи, так і суспільства, реалізуються під час 

здійснення інформаційної діяльності [3, с. 158]. Основні види інформаційної 

діяльності передбачені у статті 9 Закону України «Про інформацію» [4] без 

вказівки на те, у який спосіб інформаційна діяльність здійснюється. Відтак 

інформаційна діяльність може здійснюватися як із застосуванням спеціальних 

засобів, так і без них. Так, одним із способів задоволення інформаційних потреб є 

застосування інформаційних систем, до яких варто віднести також інформаційні 

технології і ресурси [5, с. 36]. 

Інформаційні системи використовуються в усіх сферах діяльності, і 

космічна галузь не є винятком. Ціннісний ланцюг космічної галузі зазвичай 

визначається як трьохкомпонентний і  складається з: 

1) «upstream» («висхідної») космічної діяльності – включає у себе 

операційну (інфраструктурну) складову космічної галузі; 

2) «midstream» («середньої») космічної діяльності – включає у себе 

підтримку діяльності космічної інфраструктури, у тому числі оренду та продаж 

потужностей супутників і космічної інформації; 
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3) «downstream» («низхідної») космічної діяльності – включає у себе 

діяльність із використання космічної інфраструктури для забезпечення потреб 

кінцевих споживачів [6, с. 4].  

При цьому аксіологічне спрямування космічної діяльності сегменту 

«downstream» полягає у використанні космічних систем та інформації, у тому числі 

в «некосмічній» сфері для забезпечення потреб суспільства [7]. Основними 

напрямками діяльності в сегменті «downstream» є: 1) спостереження за поверхнею 

Землі (дистанційне зондування Землі), у тому числі аналітика космічної інформації 

(включно з Великими даними); 2) розгортання та використання глобальної системи 

супутникової навігації; 3) супутниковий зв’язок; 4) розвиток міст та підтримка 

екосистеми розумних міст (Smart City) [7; 8, с. 38; 9] тощо.  

Що стосується такого напрямку як спостереження за поверхнею Землі та 

аналітики космічної інформації, то він має перспективи для використання як у 

приватному секторі, так і для забезпечення публічних інтересів, зокрема при 

спостереженні за станом ґрунтів та сільськогосподарських угідь, реагуванні на 

природні і техногенні катастрофи, підтримці логістичних процесів та ін. 

Аналітичний же супровід зібраної інформації дозволить власникам чи 

відповідальним за об’єкти моніторингу суб’єктам приймати рішення, що 

характеризуватимуться високим ступенем поінформованості. Таким чином, 

космічна діяльність тут задовольняє інформаційну потребу в інформаційній 

підтримці прийняття рішень. 

З усіх напрямків сегменту «downstream» використання космічних 

супутників для надання послуг у сфері супутникової навігації та електронних 

комунікацій найбільш тісно пов’язує космічну діяльність з широким колом 

кінцевих користувачів. Їх використання для забезпечення критичних 

інформаційних потреб сучасного суспільства та водночас безпосередній або 

опосередкований зв’язок із суб’єктивними інформаційними правами дозволяють 

зробити висновок про інформаційно-правову природу цих відносин [9, с. 196]. 

Відтак серед усіх видів «низхідної» космічної діяльності супутникова навігація та 

комунікація одночасно становлять найбільш урегульований вид космічно-

інформаційної діяльності, і разом з тим – задовольняють об’єктивоване в 

позитивному праві суб’єктивне публічне право. 

Європейське космічне агентство вважає також перспективним 

застосування «downstream» космічних систем для сприяння функціонування 

розумних міст [7], що становить собою синтез попередньо згаданих напрямків 
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інформаційної підтримки функціонування суспільства. Враховуючи особливості 

інфраструктури Smart City, супутники, що будуть використовуватись для її потреб, 

повинні щонайменше бути інтероперабельні з іншими програмними її 

компонентами та забезпечувати належний рівень захисту персональних даних їх 

користувачів.  

Висновки. Інформаційна діяльність, що здійснюється з використанням 

космічних апаратів у сегменті «downstream», здатна задовольняти інформаційні 

потреби приватних та публічних осіб, а також технологічно забезпечувати складні 

інформаційні системи (системи електронних комунікацій, розумні міста). Відтак 

розвиток і підтримка космічної сфери є перспективним і важливим елементом 

побудови інформаційного суспільства і потребує подальшого вивчення в 

інформаційній науці. 
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Abstract. The current state of conceptual approaches transformation concerning 

the collection, analysis, analytical processing, storage, protection and further use of 

useful data, required for business processes in private companies and administrative and 

economic activities in public institutions, requires changes and modern approaches to 

analysis and maintenance of software and hardware, which are the foundation for the 

implementation of the above processes in the information infrastructure. 

The existing challenges related to the global pandemic have strongly affected the 

state of economic development and the level of capabilities of many countries, and 

therefore the budget component of both private enterprises and public institutions has a 

significant impact on the choice of potential suppliers and manufacturers of software and 

hardware to create a new information infrastructure, and to maintain the infrastructure 

that is already deployed and operational. 

Material and research methodology. The above challenges, and many others 

(quantity and quality of labor resources, fixed capital efficiency, infrastructure 

management efficiency, technology efficiency, etc.) raise issues of assessing the status 

and quality of software and hardware components of existing information infrastructure 

(application servers, storage servers, network equipment, uninterruptible power supply 

servers, etc.), in order to further use the obtained data (identified needs) for timely  

perspective planning concerning the maintenance and development of existing assets. 

Any technical equipment is depreciated over a period of time. This, in turn, is due 

to both its physical wear and tear (wear and tear of drives, tape libraries, coolers, 

batteries, capacitors on the motherboard, etc.), and moral aging. Scientists pay a lot of 

attention to issues related to the physical and moral aging of technics. This is due to the 

fact that the physical aging of technical equipment can be detected during its operation, 

taking into account the limit values of warranty operation and the limit of resources 
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specified by the manufacturers of this product. As for such a concept as the moral aging 

of technics, in this matter it is difficult to define unambiguously. 

In most sources, the technical equipment moral aging term is associated with the 

depreciation or inefficiency of technologies used during the manufacturing process 

(technological equipment of industrial enterprises), and  directly using the technology in 

the equipment itself, which is manufactured for the end user (technologies for cooling 

server components, technologies for storage, processing and data exchange, information 

protection technologies, etc.). 

The process of planning the maintenance and development of information 

infrastructure should be preceded by periodic reviews of its technical component to 

analyze the quality, in order to identify possible shortcomings, predict possible failures 

of server complexcritical elements of the  (data center) and accordingly plan a set of 

activities (planning the required budget) to eliminate shortcomings, by repairing it, 

replacing it with a standard one or purchasing a new one. Each of these procedures 

requires certain (sometimes significant) financial costs. In the case of poor planning, or 

no such process at all, a critical infrastructure due to lack of adequate funding can lead 

to significant chain costs. Therefore, timely periodic assessment of the technical 

condition and appropriate planning, in order to predict possible failures and timely 

updating of outdated technical elements of the information infrastructure are quite 

relevant and important measures. 

Results. To forecast and accordingly plan the necessary measures and resources 

for the maintenance and development of the technical component of the information 

infrastructure, it is proposed to use the method of multiple (multifactor) regression 

analysis. 

This method is to construct a regression curve (linear, 2nd degree, 3rd, etc.), 

which will characterize the response of the system under the influence of its independent 

factors, which may be indicators of critical characteristics for the system at time t (during 

the assessment its technical condition), it is necessary to take into account the possible 

mutual influence of independent factors to avoid multicollinearity, which will degrade 

the quality of the regression model.  

In the classical form, the regression curve can be written by the following 

mathematical expression: 

𝑦 = 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑏 + 𝜀 , 

where: y is a variable (system response), which depends on the independent 

factors 𝑥𝑖, when i=1, 𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ; 𝑎𝑖,b – regression coefficients, which are determined during the 
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regression analysis, and characterize the type and degree of influence of independent 

factors of the system on its response y. The quality of the regression curve construction 

will depend on the value of the deviation 𝜀, the value of which at all points i, must be 

minimal, that is 𝜀1 + 𝜀2 + ⋯+ 𝜀𝑛 → 𝑚𝑖𝑛. To do this, we will use the least squares 

method. It is also necessary to take into account the correlation of independent factors 𝑥𝑖 

to the response rate y. 

Conclusion. To build the model, we calculate the regression coefficients 𝑎𝑖,b, 

formulating a system of equations and solving it by the Cramer method. Substituting the 

obtained coefficients 𝑎𝑖,b in the expression, mentioned above, we can predict the change 

in the state of the system, thereby timely planning promising measures and resources for 

its maintenance and development. This will increase the efficiency of using limited 

financial resources. 
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Вступ. Управління матеріальними ресурсами на підприємстві завжди було 

однією з пріоритетних завдань проектування і створення сучасних підприємств 

будь-якого профілю.[1] Саме тому був створений інтерфейс, який поєднував би 

мобільний додаток із системою менеджменту матеріальних ресурсів, що пропонує: 

- максимально полегшити і спростити процес обліку і руху товарів на фірмі; 

- підвищити ефективність співробітників, тому що вся інформація про 

товари, клієнтів і постачальників зберігається в одному місці, співробітникам не 

потрібно шукати потрібну її в різних місцях; 
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- легкий інтерфейс, що дозволяє в дуже короткий термін розібратися з 

додатком будь-якого співробітника фірми 

- безпеку. Вхід в додаток доступний тільки по паролю. 

Матеріали і методи. У якості основної платформи для створення додатку 

був обраний Android. Ця операційна система характеризується високою 

доступністю засобів розробки. Для цієї ОС вони безкоштовні, в той час як 

розробка, під, наприклад, iOS вимагає чималих початкових фінансових 

вкладень.[2] 

Android додаток пишеться на мові Java, проте при розробці необхідні також 

документи XML. Мова Java використовується тут не в повнофункціональному 

варіанті, а тільки в невеликому підмножині, які іноді називають віртуальною 

машиною Davlik. У цьому підмножині не використовуються ті класи Java, які не 

можуть бути застосовані або не мають сенсу при розробці додатків на мобільні 

пристрої.[3] 

У якості средовища для розробку біло обрано Eclipse з встановленим 

плагіном ADT, завдяки чому підтримується майже повна зворотна сумісність 

версій. 

Результати. В основі зовнішнього вигляду лежить Material Design. Його 

візуальна складова ґрунтується на чотирьох основних принципах: 

- Тактильні поверхні. Інтерфейс складається з декількох шарів. Вони 

розташовані на різній висоті і відкидають тіні, що допомагає користувачеві 

інтуїтивно розуміти принцип взаємодії з інтерфейсом. 

- Поліграфічний дизайн. Тут використовується підхід з традиційного 

графічного дизайну: наприклад, журнального і плакатного. 

- Осмислена анімація. Ніщо не береться з нізвідки. Material Design за 

допомогою анімації в шарах дає користувачам підказки про роботу інтерфейсу. 

- Адаптивний дизайн. Сумарне використання попередніх трьох складових і 

застосування їх на пристроях з різними розмірами екранів.[4] 

Інтерфейс складається з вікон: 

- авторизація і реєстрація користувача; 

- список продукції; 

- створення і редагування товару; 

- контакти; 

- налаштування. 
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Авторизація і реєстрація користувача реалізовані за допомогою електронної 

почти. У вікні списка продукції є можливість сортування за алфавітом або 

кількістю того, що є в наявності. Також можливо додавати новий товар та 

редагувати його. У контахтах зберігається список людей, які є покупцями, з якими 

можна зв'язатися. У вікні налаштування ви можете зробити резервне копіювання, 

змінити зовнішній вигляд програми та побачити властивості товару. Також 

можливо сканувати штрих коди. 

Висновки. Після створення додатку, було проведено тестування системи 

(інсталяційне, навантажувальне та тестування продуктивності).[5] Для тестування 

при написанні застосовувався емулятор ОС Андроїд Genymotion. Всі тести додаток 

пройшов успішно та готовий для використання і експлуатації, фатальних помилок 

виявлено не було. 
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У сучасному глобалізованому світі разом з інноваційними технологіями 

виникають і нові види злочинів, що, по суті є закономірним явищем. Використання 

та удосконалення сфери інформаційних технологій спричинило появу 

кіберзлочинності – характерного наслідку глобалізації інформаційних процесів. 

Кіберзлочинність стала загрозою не лише для окремих осіб, а й для держав, 

оскільки передбачає руйнування економічної та інформаційної сфер. Характерні 

ознаки кіберзлочинності приваблюють людство, що означає, у свою чергу, 

збільшення кількості осіб, що чинять протиправну діяльність.  
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Аналіз досліджень і публікацій. Проблемі кіберзлочинності присвячена 

значна кількість досліджень. Дана тема знаходить своє відображення в засобах 

масової інформації (далі – ЗМІ), на конференціях, семінарах, круглих столах та 

окремих публікаціях. Головним документом, що регулює боротьбу і попередження 

кіберзлочинності, є конвенція «Про кіберзлочинність» [1], ратифікована у 2005 р. 

державами Ради Європи та іншими державами. На сьогодні розгляд окремих 

аспектів даної теми набув широких масштабів у вітчизняній історіографії. Разом з 

тим, не існує спеціального комплексного дослідження по даній проблемі, що має 

негативне значення для її розгляду. Загалом, дана проблема не набула достатнього 

рівня дослідження, що значно ускладнює її розгляд. 

Метою тези-доповіді є дослідження та аналіз явища кіберзлочинності, його 

тлумачення у міжнародному праві. 

Кіберзлочинність являє собою особливий вид злочинності, це масове 

соціально-правове явище, що охоплює сукупність суспільно-небезпечних діянь, 

передбачених КК України, Конвенцією про кіберзлочинність та Додатковим 

протоколом до неї з урахуванням застережень, зроблених Верховною Радою 

України, в яких інформаційно-телекомунікаційна система або її елементи є 

засобом вчинення злочину [4, c. 321, 324]. 

Угода про співробітництво в сфері забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки Шанхайської організації співробітництва від 16.06.2009 р. 

(вступила в силу з 05.01.2012) містить термін «інформаційна злочинність», що 

тлумачиться як використання інформаційних ресурсів та (або) вплив на них в 

інформаційному просторі в протиправних цілях [2, c. 6-7]. 

В даний час офіційне визначення кіберзлочинності на міжнародному рівні 

відсутнє. У 2013 р Управління ООН з наркотиків і злочинності відзначило, що 

поняття «кіберзлочинність» залежить від контексту і мети вживання цього терміна 

[3, c. 87-88].  

Як підсумок, необхідно зазначити, що кіберзлочинність є однією із 

найбільших проблем ХХІ століття. 
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СУЧАСНИЙ ПЕРЕРОЗПОДІЛ РОЛЕЙ 

У ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

Похваленна О.Д., Мамедов Д.К. 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

olena.pokhvalenna@nure.ua, denys.mamedov@nure.ua 

Вступ. Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) - це розширений 

тер-мін для інформаційних технологій (ІТ), який підкреслює роль об'єднаних 

комунікацій і інтеграції телекомунікацій (телефонні лінії і бездротові сигнали) і 

комп'ютерів, а також необхідного корпоративного програмного забезпечення, 

проміжного програмного забезпечення. Системи зберігання та аудіовізуальні 

системи, які дозволяють користувачам отримувати доступ, зберігати, передавати і 

маніпулювати інформацією. Інформаційно-комунікаційні (ІК) мережа – це 

складний комплекс зв’язаних між собою та узгоджено функціонуючих апаратних 

та програмних компонент [1].  

Матеріали і методи. Вивчення роботи ІК-мережі в цілому передбачає знання 

принципів роботи окремих її елементів, таких як: комп’ютери, комунікаційне 

обладнання, операційні системи та мережеві додатки. З цього виникає можливість 

описання цього апаратно-програмного комплексу за допомогою моделі, що буде 

включати декілька шарів.  В основі будь-якої мережі лежить апаратний рівень 

стандартизованих обчислювальних платформ. Найбільш прямою моделлю доступу до 

ІКТ є пристрої та комп’ютери. Зараз комп’ютери використовують у різноманітних 

класах, від персональних комп’ютерів до суперкомп’ютерів. Комплект комп’ютерів у 

мережі повинен відповідати групі завдань, що вирішуються. 

Результати. Хоча комп'ютери були центральними елементами обробки даних 

в ІК-мережі, обладнання зв'язку відігравало не менш важливу роль різними 

комунікаційними пристроями. Зараз вони перетворилися з допоміжних компонентів як 

з точки зору продуктивності мережі, так і з точки зору вартості до таких важливих 

компонентів, як комп’ютери та системне програмне забезпечення. Пристрої зв'язку 

сьогодні можуть бути настільки ж складними, як і багато процесорів, які можна 
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налаштувати, оптимізувати та керувати ними. Вивчення принципів комунікаційного 

обладнання вимагає знайомства з великою кількістю протоколів, що 

використовуються як в локальних, так і в глобальних мережах. 

Наступним рівнем, який відтворює мережеву програмну платформу, є 

операційні системи (ОС). Ефективність всієї мережі залежить від концепцій 

локального та розподіленого управління ресурсами, які складають основу мережевої 

операційної системи. 

І на останок, шар, що відтворює різні Мережеві додатки, такі як мережеві 

бази даних, поштові системи, засоби архівування даних, системи автоматизації 

колекти-ної роботи та інше. Дуже важливо представляти діапазон можливостей, 

що надаються додатком задля різних галузей використання, а також знати, 

наскільки вони сумісні з іншими мережевими додатками та операційними 

системами [2]. 

Висновки. Таким чином, в результаті аналізу багатошаровості сучасних 

інформаційних мереж та конфігурації цих шарів була наведена проблема, яка 

полягає у сучасному функціональному перерозподілу ролей у інформаційно-

комунікаційних мережах. В свою чергу, функціональний перерозподіл, що 

виникає, створює проблеми, які стосуються не тільки апаратної та програмної 

реалізації компонент мережі, але й ті, що стосуються кваліфікації, навичок та знань 

розробника або користувача мережі. 
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ПРОЕКТ «АНАЛІТИЧНО-ПРОГНОЗУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ» 

Марчук В.В. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

marhukvit35@s18.pp.ua 

Температура – доволі важливий показник у роботі більшості техніки, 

ігнорування якого може призвести не тільки до виведення зі строю машини, але й 

до економічних проблем компанії чи втрати даних. Що ж такого може статися, 

якщо не слідкувати за температурою в технічному відділені. Розглянемо 

звичайний сервер, його нормальна робота потребує температури в діапазоні від 0 

до 16 градусів по цельсію. Кімнатна температура 24 градуси є набагато вищою за 

норму. При високій температурі сервер може швидко вийти з ладу та навіть 

втратити дані. Візьмемо іншу ситуацію, чи звертали Ви увагу на роботу (кулерної) 

системи охолодження Вашого комп`ютера при низькій та високій температурах в 

кімнаті. Якщо в кімнаті висока температура то для охолодження центрального 

процесора потрібно більше часу. Звісно є ще дуже багато чинників які можуть 

впливати на охолодження, я навів доволі неточний приклад, так як ми говоримо за 

температуру навколишнього середовища. 

До Вашої уваги АМ-В1 «Бутерброд», комп`ютер, що фіксує стан повітря 

моніторної зони, створює статистику та прогнозує можливі зміни. Результати 

аналізу та статистика відправляється на комп'ютер. Але на цьому можливості 

Бутерброда не закінчуються, ми можемо запрограмувати його на автоматичне 

виконання протоколу, щодо усунення ситуації. 

Створимо ситуацію.Осінь, Серверний відділ компанії, яка вирішила не 

витрачати кошти на систему термо-контролю. Вирішила, що їй не потрібен АМ-

В1 «Бутерброд». Настало літо, температура у відділі підвищилась. На серверах – 

головна база даних компанії. І тут неочікувано сервер вимкнувся. Доступ до бази 

даних втрачено, компанія не може преглянути список замовлень, але це ще 

невелика проблема, адже всі проекти також були записані на диск сервера. Звісно 

технічний спеціаліст запусте сервер знову, можливо він отримає інформацію, щодо 

причини аварійного вимкнення, де виявить, що температура компонентів вище 

допустимої. Але компанія вже втратила декількох клієнтів, які були дуже ображені 

на те, що під час замовлення отримали помилку.  Технічний спеціаліст звернувся 

до мененджера та передав, що серверам потрібна система термо-контролю. 

Компанія закупила систему охолодження та АМ-В1 «Бутерброд». І знову 
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температура за межами норми. Бутерброд виявив порушення умов, повідомила про 

ситуацію технічного спеціаліста та активувала систему охолодження. Температура 

стабілізувалась, сервери працюють добре, клієнти задоволені, працівник також, 

адже база даних працює добре. 

Наразі продукт розвивається та в подальшому отримає дуже багато 

функцій, що нададуть технічним працівникам задоволення від використання саме 

АМ-В1 «Бутерброд». 

 

BIG DATA. ОБРОБКА ВЕЛИКИХ ОБ’ЄМІВ ДАНИХ 

Пасічник К.Ю. 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

e-mail: kateryna.pasichnyk1@nure.ua 

Вступ. Великі дані (з англ. big data) – серія підходів, інструментів та методів 

обробки структурованих та неструктурованих даних величезних об’ємів та 

значного різноманіття для отримання результатів, що сприймає людина, 

ефективних в умовах безперервного приросту, розподілення за численними 

вузлами обчислювальної мережі, яка була сформована у кінці 2000-х років, що є 

альтернативою традиційним системам керування базами даних та рішенням класу 

Business Intelligence [1]. 

Матеріали і методи. Таким чином під Big Data розуміють не якийсь 

конкретний об’єм даних і навіть не самі дані, а методи їх обробки, які дозволяють 

обробляти інформацію за допомогою розподілення. Ці методи можна 

застосовувати як до великих масивів даних, так і до маленьких.  

Розрізняють такі основні принципи роботи з даними, як: горизонтальна 

масштабованість, відмовостійкість, локальність даних. 

Горизонтальна масштабованість. Являється базовим принципом обробки 

великих даних. Як вже було зазначено, великих даних з кожним днем стає все 

більше. Відповідно, необхідно збільшувати кількість обчислювальних вузлів, за 

якими розподіляються ці дані, при чому обробка має відбуватись без погіршення 

продуктивності Тобто, якщо ми збільшуємо об’єм даних удвічі, то відповідно 

маємо збільшити кількість апаратного забезпечення у стільки ж разів для коректної 

роботи кластерної системи. 
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Відмовостійкість. Цей принцип витікає з попереднього. Оскільки 

обчислювальних вузлів у кластері може бути багато (іноді десятки тисяч) та їх 

кількість, не виключено, буде збільшуватись, зростає ймовірність виходу машин з 

ладу. Методи роботи з великими даними мають враховувати ймовірність таких 

ситуацій і передбачати превентивні заходи. Наприклад, Hadoop-кластер Yahoo має 

більше ніж 42000 машин, тому основним завданням має бути забезпечення 

безперервної роботи таких систем. 

Локальність даних. У більшості розподілених системах дані розподілені на 

велику кількість машин. Якщо дані фізично знаходяться на одному сервері, а 

обробляються на іншому, то витрати на передачу даних можуть перевищувати 

розходи на саму обробку. Саме тому одним з найважливіших принципів 

проектування рішень Big Data являється принцип локальності даних – обробляти 

та зберігати дані на одній і тій самій машині [2]. 

Усі сучасні засоби роботи з великими даними так чи інакше відповідають 

цим трьом принципам. Для того щоб дотримуватися їх необхідно вигадувати якісь 

методи, способи та парадигми розробки засобів для обробки даних.  

До основних методів аналізу та обробки даних можна віднести наступні: 

- методи класу Data Mining (глибинний аналіз даних) – ці методи достатньо 

численні, проте їх об’єднує одне: використаний математичний інструментарій в 

сукупності з досягненнями зі сфери інформаційних технологій; 

- оптимізація – набір численних методів для перебудови складних систем та 

процесів для покращення одного чи декількох поазників; 

- краудсорсинг (crowdsourcing) – методика, що дозволяє отримувати дані 

одночасно з декількох джерел, до того ж кількість останніх практично необмежена; 

- A/B-тестування (статистичний аналіз) – зі всього об’єму даних обирається 

контрольна сукупність елементів, яку почергово порівнюють з іншими подібними 

сукупностями, де був помічений один з елементів; 

- прогнозуюча аналітика – спеціалісти в даній області намагаються 

заздалегідь передбачити та розпланувати те, як буде поводити себе 

підконтрольний об’єкт, щоб прийняти рішення найбільш вигідне рішення в даній 

ситуації; 

- машинне навчання (штучний інтелект) – базується на емпіричному аналізі 

інформації та наступному етапі побудови алгоритмів самонавчання систем; 

- мережевий аналіз – найбільш поширений метод для дослідження 

соціальних мереж, в основі якого лежить принцип аналізу створених у мережі 
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вузлів після отримання статистичних даних, тобто взаємодії між окремими 

користувачами та їх співтовариствами [2]. 

Результати. Поняття «Big Data» являється чимось більшим, ніж просто 

аналіз великих обсягів даних. Проблема полягає не в тому, що генеруються значні 

масиви даних, а в тому, що ці дані характеризуються неоднорідністю та 

неструктурованістю. Типами таких даних можуть бути веб-журнали, відеозаписи, 

текстові документи, машинний код, геопросторові дані тощо. Усі ці дані не 

підлягають структуризації за допомогою єдиної бази даних та обробці 

традиційними методами аналізу, тому дане рішення активно використовують.  

Проте незважаючи на позитивні сторони технології великих даних, існують 

і певні проблеми, пов’язані з недосконалістю алгоритмів обробки цих даних, що 

призводить до перетворення інформації на неякісну, недостовірну та таку, на 

основі якої можуть бути зроблені значні помилки під час прийнятті рішень на рівні 

організації роботи компаній чи бізнесу. 

Висновки. Після появи величезних об’ємів інформації та необхідністю 

роботи з структурованими та неструктурованими даними, технологія Big Data 

набула популярності через можливість її застосування в обробці цих даних. Для 

того щоб впровадити даний підхід потрібно мати чіткий план дій та правильно 

вибрані інструменти оптимізації процесів. Але на сьогоднішній день застосування 

принципів роботи з великими даними не дає очікуваний позитивний результат 

через проблему переважного обсягу неструктурованих даних, в обробці яких не 

вистачає масштабованості та функціональності. 

 
Література: 

1. Smolan R. The Human Face of Big Data / R. Smolan, J. Erwitt, 2012. – 223 c. 

2. Big Data (Великі дані) [Електронний ресурс] // IT-Enterprise. – 2018. – Режим 

доступу до ресурсу: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/big-data-bolshie-

dannye 
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ОГЛЯД ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

Петрівський В.Я. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

vovapetrivskyi@gmail.com 

Вступ. Інтернет речей (Internet of Things, IoT) - це нова парадигма, що 

поєднує комп’ютери, Інтернет, сенсорні мережі, ідентифікацію радіочастот 

(RFID), комунікаційні технології та вбудовані системи, щоб сформувати систему, 

яка пов’язує реальний світ із цифровим [1, c. 244]. 

Основна частина. Інтернет речей застосовується у багатьох видах 

людської діяльності: розумні міста, торгівля, сільське господарство, промислова 

автоматизація, електронна охорона здоров'я (e-health) та багато інших [2, c. 15]. 

Згідно з [3] інвестування та використання даної технології зростає з кожним роком, 

що схематично може бути представлено на наступних графіках (Рис. 1, Рис. 2). 

  

Рис. 1. Випадки використання 

IoT із найбільшими інвестиціями в 2019 

році. 

Рис. 2. Кількість встановлених 

пристроїв IoT з 2015 по 2025 роки. 

 

Висновки. Таким чином, враховуючи представлений матеріал можна 

зробити висновок, що завдяки стрімкому розвитку Інтернет речей широко 

застосовується у багатьох галузях людської діяльності. 

 

Література: 

1. Li S. The internet of things: a survey / S. Li, L. Xu. // Information Systems Frontiers. – 

2015. – №17. – С. 243–259.  

2. Internet of Things for Measuring Human Activities in Ambient Assisted Living and e-

Health / R.Amine, S. Sendra, L. Lloret, A. Oumnad. // Network Protocols and Algorithms. – 2016. – 

№8. – С. 15–28. 
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3. 37 Impressive IoT Statistics: 2020 Data Analysis & Market Share [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://financesonline.com/iot-

statistics/.https://core.ac.uk/download/pdf/82924813.pdf. 

4.  

SERVERLESS, ЯК НАСТУПНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ 

ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 

Рибалочка М.С. 

rybalochka.mykhailo@gmail.com 

Вступ. Для повного розуміння технології спочатку потрібно зрозуміти, що 

таке сервер. Сервер – це спеціалізований комп'ютер з підвищеною продуктивністю 

і відмовостійкістю призначений для роботи 24/7 і постійної обробки обчислень. 

Виділені сервери почали користуватися своєю популярністю в кінці 1990-х років. 

Правда незабаром користувачі зрозуміли, що власний сервер – це дорого. Потрібно 

було думати про великий перелік сервісних послуг для нормальної роботи сервера. 

На заміну виділеним серверам прийшли хмарні обчислення. 

Хмарні обчислення з'явилися в 2006 році і це був наступний виток у розвитку 

серверних технологій. В даному рішенні не було поняття сервер як щось фізичне. 

Всі обчислювальні потужності були віртуалізовані – переведені в більш абстрактні 

поняття – це дало можливість більш гнучко підходити до налаштування і 

конфігурації інфраструктури. Користувач отримав можливість запустити своє 

рішення за лічені секунди, а також можливість великого вибору обчислювальних 

потужностей. Більше не потрібно було чекати кілька тижнів або місяців поки 

доставлять необхідне обладнання і платити за амортизацію ресурсів. Також хмарні 

обчислення надали можливість еластично підходити до споживання ресурсів: 

брати більше, коли це потрібно і віддавати зайве, коли сервер простоює. Це дало 

можливість значно скоротити витрати на обслуговування інфраструктури. 

Першою компанією, яка почала займатися хмарними обчисленнями і є лідером в 

них і до цього дня є Amazon Web Services[1]. 

Матеріали і методи. Наступним витком у розвитку хмарних ресурсів стали 

serverless технології (Рис.1). Serverless – це підхід до оптимізації хмарних 

обчислювальних потужностей таким чином, що обчислювальні ресурси 

створюються тільки в момент виклику самого сервісу і після виконання операції 

відразу знищуються.[1] Дана технологія дала новий виток розвитку хмарних 

технологій, а саме FaaS («функція як послуга»). Перший сервіс був представлений 

https://financesonline.com/iot-statistics/.https:/core.ac.uk/download/pdf/82924813.pdf
https://financesonline.com/iot-statistics/.https:/core.ac.uk/download/pdf/82924813.pdf
mailto:rybalochka.mykhailo@gmail.com
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компанією AWS в 2014 році під назвою Amazon Lambda.[2] Незабаром аналогічні 

рішення з'явилися і у інших конкурентів на ринку. 

 

 
Рисунок 1 - базова архітектура використання serverless додатку 

 

Результати. Головна особливість технології полягає в тому, що додаток 

розбивається на незалежні функції, які виконуються тільки в момент виклику. Це 

дало можливість позбавиться від необхідності вертикального масштабування 

ресурсів, а виконання горизонтального масштабування повністю віддати на 

управління хмарному провайдеру. У свою чергу це дозволяє обробляти будь-яку 

кількість запитів, яке може призвести користувач на додаток. Давайте розглянемо 

основні відмінності хмарних технологій в Табл. 1. 

Таблиця 1 – порівняння Cloud Computing і Serverless 

Хмарні обчислення Serverless 

Використовує певні 

конфігурації обчислювальних 

потужностей для інстансів 

(віртуальних серверів). 

Споживає то кількість 

обчислювальних ресурсів, які потрібні 

для виконання операції і по 

завершенню операції звільняє їх. 

Вимагає наявність ОС або 

системи віртуалізації. 

Завжди працює в 

віртуалізованому  середовищі. 

Вимагає спеціального 

налаштування для виконання 

З «коробки» має еластичність, 

масштабованість і високу доступність. 
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масштабованості, високої доступності 

та еластичності ресурсів. 

Вимагає адміністрації ресурсів і 

регулярного оновлення. 

Позбавлена недоліку 

конкурента, так як не займає ресурси в 

період простою. 

Serverless – це технологія, яка ще більше розвиває головну ідею хмарних 

обчислень: «pay as you go», тобто, споживати тільки стільки ресурсів, скільки 

потрібно і платити за ті ресурси, які були використані. Також кінцевому 

користувачеві не потрібно турбуватися про налаштування обчислювального 

середовища та архітектури інфраструктури, все це йде на сторону провайдера 

послуги. В кінцевому рахунку клієнт отримує покращений і спрощений механізм 

роботи в хмарі, який не вимагає додаткових витрат за часом і ресурсами. 

Висновки. Serverless – є наступним витком хмарних обчислень, в якому 

виконана робота над помилками та проведено вдосконалення технологій. А саме: 

позбавлення залежності від віртуальних машин, а також передача декількох 

адміністративних функцій цілком до хмарного провайдеру. Кінцевий користувач в 

результаті отримує спрощений та пришвидшений варіант хмарного сервісу для 

роботи свого бізнесу. 

 

Література: 

1. Serverless Application Lens – https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-

Serverless-Applications-Lens.pdf  

2. Serverless Architectures with AWS Lambda – 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/serverless-architectures-with-aws-lambda.pdf 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МОНОЛІТНОЇ 

ТА МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ 

ПРИ РОЗГОРТАННІ ДОДАТКІВ 

Кириченко С.С., Селівьорстова Т.В. 

Національна металургійна академія України 

skir79@gmail.com, tatyanamikhaylovskaya@gmail.com 

Вступ. Стрімке зростання кількості складних та розгалужених web-

додатків призвело до впровадження новітніх технологій комунікації в рамках 

проекту. На зміну монолітній архітектурі, цілком логічно, приходять 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Serverless-Applications-Lens.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Serverless-Applications-Lens.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/serverless-architectures-with-aws-lambda.pdf
mailto:skir79@gmail.com
mailto:tatyanamikhaylovskaya@gmail.com
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мікросервіси [1]. У зв’язку з цим, актуальною стає задача, пов’язана з питаннями 

визначення технічних та технологічних особливостей даної технології. 

Матеріали і методи. Відомо, що монолітна архітектура передбачає 

процес розробки додатку, як єдиного цілого. Будь які зміни, навіть самі невеликі, 

потребують значної перебудови та розгортання всього додатку. З часом стає все 

складніше зберігати чітку та зрозумілу модульну структуру, оскільки зміни 

логіки одного модуля мають тенденцію впливати на код інших модулів. На 

відміну від монолітної архітектури, мікросервісна архітектура це підхід до 

побудови серверного додатку як набору майже не пов’язаних між собою сервісів 

(рисунок 1). Сервіси розробляються та розгортаються окремо та незалежно один 

від одного [2]. Для запуску кожного сервісу потрібен окремий процес, 

комунікація між яким реалізується засобами HTTP / HTTPS, WebSockets або 

деяких інших протоколів.  

 
Рисунок 1 – Принципи взаємодії модулів 

при монолітній та мікросервісній реалізації 

 

Результати. Реалізація мікросервісної архітектури передбачає 

застосування стеку інформаційних технологій та відповідних їм програмних 

засобів (рисунок 2). Зокрема, один з варіантів розгортання Kubernetes кластеру, 

потребує застосування Minikube, Kubectl, Docker. Minikube реалізує локальний 

запуск Kubernetes кластера з одним вузлом на віртуальній або фізичній машині. 

Kubectl це інструмент командного рядку для управління кластерами Kubernetes. 

Docker – середовище виконнаня контейнерів. 
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Рисунок 2 – Один з варіантів взаємодії модулів 

при мікросервісній реалізації 

 

Для тестування технічних та архітектурних параметрів розглянутих 

реалізацій, було проведено розгортання додатку на віртуальній машині AWS 

EC2 – монолітна архітектура та Kubernetes кластеру на AWS EKS – мікросервісна 

архітектура. 

В рамках дослідження були проведені дослідження наступних 

характеристик: 

1) швидкість відповіді на запити (рисунок 3); 

2) відмовостійкості; 

3) масштабування; 

4) комунікація команди. 

 
Рисунок 3 – Залежність затримки виклику 

від кількості послідовних запитів  

 

Висновки. Дослідження налаштування мікросервісної на монолітної 

архітектури додатків дозволило зробити наступні висновки. Мікросервісна 

архітектура має набагато більшу відмовостійкість і гнучкість у порівнянні з 

монолітної архітектурою. Додатки, розгорнуті у мікросервісній архітектурі, 

масштабуються та оновлюються набагато легше ніж додатки, розгорнуті у 

монолітній архітектурі. Розробники додатків з мікросервісною архітектурою 

комунікують набагато ефективніше в командах менших розмірів у порівнянні з 

великими командами, потрібними для розробки додатків з монолітною 
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архітектурою. Разом із тим, монолітна архітектура розгортання додатків 

простіша та чудово підходить у разі необхідності розгортання додатку з 

нерозподіленими навантаженнями. Монолітна архітектура набагато швидше 

відповідає на запити та має менше рухомих частин. Тому адмініструвати та 

підтримувати додатки з монолітною архітектурою може бути простіше. 

 
Література. 

1. Deploy to Kubernetes [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://docs.docker.com/get-started/kube-deploy/.  

2. Kubernetes Certified Administration [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу https://github.com/walidshaari/Kubernetes-Certified-Administrator. 

 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ 

ЗА ДОПОМОГОЮ СЕНСОРІВ СМАРТФОНУ 

БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ GPS 

Табунов А.А., Шевченко В.Л. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

tabunov900@gmail.com 

Вступ. Наразі у сучасному світі існує велика кількість ситуацій, коли 

необхідно мати можливість точно визначити географічні координати об’єкта. 

Проте, точність при застосуванні лише одного способу геолокації не завжди є 

задовільної. Тому деякі задачі вимагають комбінації та усереднення даних, 

отриманих за допомогою різних методів. Запропонований у роботі підхід є 

допоміжним і може бути застосованим для покращення результатів роботи 

основних систем геопозиціонування у разі необхідності отримання результатів 

високої точності. 

Також, проста відмова мережі може викликати у суспільстві глобальний хаос 

і паніку. Отже, питання забезпечення людини додатковими джерелами інформації 

щодо географічних координат в умовах зникнення зв’язку із сотовою мережею та 

системою глобального позиціонування є актуальною задачею гарантування 

стійкого розвитку людства у будь-яких несподіваних ситуаціях. 

Метою роботи є розширення можливостей на прикладі звичайних 

смартфонів (неспеціалізованих телекомунікаційних пристроїв) під управлінням 

ОС Android щодо визначення географічних координат в позаштатній ситуації за 

умови зникнення доступу до стандартної мережі GPS (системи глобального 

позиціонування) та зв’язку із сотовою мережею. 

https://docs.docker.com/get-started/kube-deploy/
https://github.com/walidshaari/Kubernetes-Certified-Administrator
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Матеріали і методи. Теорія кватерніонів, теорія матричного аналізу, методи 

чисельних обчислень, методи пошуку об’єктів на зображенні, методи 

моделювання руху Землі навколо Сонця.  

Результати. Розроблено метод співставлення поточного стану моделі руху 

Землі з положенням проекції Сонця на фотознімку на основі просторової 

орієнтації. Розроблено застосування під ОС Android, що імплементує зазначений 

метод. 

Система надає можливість:  

- уточнення даних основних систем (наприклад, глобальної системи 

позиціонування); 

- створення дешевих систем для ситуацій, коли точність методу буде 

задовільною. 

На рисунку 1 зображено кути, що визначають положення точки на Землі 

відносно сонячних променів: - азимут; δ - схилення. 

Метод складається з трьох етапів: 1. визначення кута піднесення Сонця; 2. 

визначення азимуту; 3. визначення географічного положення. 

 

Рисунок 1. Представлення небесної сфери у певній точці 

 

Новизна одержаних результатів: 

1. Запропонована модифікація математичної моделі геолокації з 

урахуванням її реалізації на НМП (неспеціалізованих мобільних пристроях) 

телекомунікацій. 

2. Вдосконалена математична модель обробки інформації, що отримана 

з сенсорів НМП та знімків небосхила, за рахунок перетворення даних у зручний 
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формат, який дозволяє провести співставлення результатів зазначених обчислень 

з даними моделі руху планети Земля навколо Сонця. 

Висновки. Практичне значення одержаних результатів: 

1. Розроблене програмне забезпечення дозволяє обчислювати приблизне 

географічне положення неспеціалізованого (побутового) мобільного пристрою на 

базі штатних сенсорів в умовах зникнення доступу до мережі GPS та Інтернет. 

2. Математична модель та її реалізація дозволяє адаптацію рішення під 

різні неспеціалізовані мобільні пристрої. 

3. Основна версія програмного забезпечення реалізована для 

використання на неспеціалізованих мобільних пристроях під управлінням 

платформи Android. Реалізація виконувалася з урахуваннями подальшого 

вдосконалення системи, додавання до неї нового функціоналу. 

Варіанти застосування: визначення географічного положення у морському 

плаванні, під час руху автомобіля по невідомій трасі чи відслідковуванні міграції 

тварин. Коли геопозицію можна визначити лише приблизно, реалізація 

запропонованого методу геолокації за Сонцем стане дешевим та достатньо 

швидким вирішенням поставленої задачі. 

Напрямки подальших досліджень: уточнення математичної моделі сонячної 

системи; покращення математичної моделі методики геолокації та підвищення 

ефективності роботи системи; підвищення точності роботи методів комп’ютерного 

зору; врахування особливостей земної атмосфери, можливої хмарності. 

 

ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ДАНИХ 

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОТОКОЛУ WEBSOCKET 

У КЛІЄНТ-СЕРВЕРНІЙ АРХІТЕКТУРІ 

Татарников А.О. 

Харківский національний університет радіоелектроніки 

andrii.tatarnykov@nure.ua 

Вступ. На сьогоднішній день однією з найсерйозніших проблем є проблема 

захисту даних переданих в Інтернеті. Особливо дана проблема актуальна в веб-

застосунках що використовують клієнт серверну архітектуру, це викликано 

необхідністю постійного обміну даними (повідомленнями) між сервером і 

підключеними клієнтами. Вирішення даної проблеми є одним з первинних 

mailto:andrii.tatarnykov@nure.ua
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завдань, з яким стикаються розробники при створенні веб-застосунків, в основі 

яких лежить даний тип архітектури. 

Матеріали і методи.  Для реалізації захищеного обміну повідомленнями між 

клієнтом і сервером, найчастіше використовують протоколи WebSocket Secure і 

HTTPS. Основною відмінністю цих протоколів, є використання різних абсолютно 

принципів обміну та передачі даних, так як на відміну від HTTP, протокол 

WebSocket є двонаправленим. Але при цьому більшість проблем зв’язаних з 

безпекою, які  виникають в веб- застосунків, реалізованих на основі Websockets, 

такі як атака MITM (Man in the Middle) (рис. 1), реалізація аутентифікації і 

авторизації, також відносяться і до застосунків що використовують протокол 

HTTP [1]. Це може дуже сильно вплинути на поведінку як веб-проксі так і 

брандмауерів, оскільки більшість з них в перевіряють пакети, визначаючи їх 

заголовки [1]. 

 

 

Рисунок 1– атака MITM(Man in the Middle) 

 

Результати. Невелика частина існуючих проблем з безпекою в деякій мірі 

можуть вирішуватися завдяки використанню вже вбудованих засобів захисту, 

наприклад основного принципу з'єднання Websocke, «рукостискання». Даний 

принцип визначає встановлення взаємної домовленості між клієнтом і сервером. 

Також можливий варіант, це використання механізму відправки виклику у 

відповідь на запит сервера. За допомогою підходу виконується процес 

підтвердження автентичності. Додатковий рівень безпеки додається при 

використанні безпечного з'єднання WebSocket через SSH (або TLS) [2]. Сам 

протокол містить ряд оптимізації які вирішують проблему продуктивності 

захищеного з'єднання, зручного використання протоколу, та ін. Крім того, WSS 

працює більш збалансовано та гладко, завдяки використанню проксі [2]. 
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Основна ж захисна стратегія включає в себе: Перевірку довжини корисного 

навантаження, це необхідно щоб уникнути переповнення буфера. Уникнення 

виснаження ресурсів. Наприклад, виділення пам'яті без перевірки розміру 

введених даних в буфер. Запобігання відправки повідомлень клієнтом в 

неправильному порядку. Закривати з’єднання у разі отримання будь-яких 

непередбачуваних даних. Даний підхід також застосовується  і до клієнтів [1]. 

Висновки. При створенні захищеної клієнт-серверного веб-додатку 

першочергово необхідно враховувати особливості веб-протоколу, 

використовуваного для передачі даних між клієнтом і сервером. Протокол 

WebSocket необхідно використовувати там, де треба постійно оновлювати в 

реальному часі будь-які дані, або безперервні потоки даних, які передаються по 

мережі. А забезпечення безпеки переданих даних можливо завдяки великій 

кількості як вбудованих елементів безпеки, таких як з'єднання, оптимізація, 

перевірка коректності надісланої та отриманої інформації, так  правильній 

побудові стратегії захисту [3]. 

 

Література: 

1. An Empirical Study of HTML5 Websockets and their Cross Browser Behaviour for Mixed 

Content and Untrusted URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download? 

doi=10.1.1.402.3418&rep=rep1&type=pdf (дата звернення 3 листопада 2020 р.). 

2. WebSockets — Короткий посібник URL: https://coderlessons.com/tutorials/ veb-

razrabotka/izuchite-veb-sokety/websockets-kratkoe-rukovodstvo (дата звернення 3 листопада 

2020 р.). 

3. What is web socket and how it is different from the HTTP? URL:  

https://www.geeksforgeeks.org/what-is-web-socket-and-how-it-is-different-from-the-

http/#:~:text=When%20web%20application%20uses%20more,ws%3A%2F%2F%20or%20ws

s%3A%2F%2F. (дата звернення 4 листопада 2020 р.). 

 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?%20doi=10.1.1.402.3418&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?%20doi=10.1.1.402.3418&rep=rep1&type=pdf
https://coderlessons.com/tutorials/%20veb-razrabotka/izuchite-veb-sokety/websockets-kratkoe-rukovodstvo
https://coderlessons.com/tutorials/%20veb-razrabotka/izuchite-veb-sokety/websockets-kratkoe-rukovodstvo
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ПИТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ 

Товстуха О. М. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»  

aleksa.lnu@gmail.com 

Неможливо уявити сучасне життя без комп’ютерів, ноутбуків, планшетів, 

смартфонів, а, епідеміологічна ситуація, яка зараз випробовує все суспільство на 

міцність, ще більше занурила соціум у віртуальний світ, світ штучного інтелекту.  

Термін «інтелект» (intelligence) походить від латинського «intellectus», що 

означає розум, розум, розум; розумові здібності людини. У загальному 

розумінні,штучний інтелект – це напрям сучасної науки, який вивчає можливості 

навчити комп’ютер виконувати різноманітні операції мислення.  

Розробка штучного інтелекту пов’язана з такими науками як психологія, 

нейрофізіологія, математика та інформаційні технології. Ця область досліджень, 

започаткована у 1943 р. американськими нейрофізіологами Уорреном Мак-

Каллоком і Уолтером Піттсом, які розробили першу «нейтронну» модель на основі 

теорії діяльності головного мозку людини. У 1950 році англійським математиком 

Алан Тьюрінгом було сформовано перше визначення штучного інтелекту.1956 рік 

вважається роком офіційного визнання ШІ науковою областю досліджень [3]. 

Можна виділити дві основні лінії робіт зі ШІ. Перша пов'язана з 

удосконаленням самих машин, з підвищенням "інтелектуальності" штучних 

систем. Друга пов'язана із завданням оптимізації спільної роботи "штучного 

інтелекту" і власне інтелектуальних можливостей людини. 

У 1963 р виступаючи на нараді з філософських питань фізіології і 

психології, О. Леонтьєв сформулював наступну позицію: машина відтворює 

операції людського мислення, і отже співвідношення "машинного" і 

"немашинного" є співвіднесення операціонального і неоперационального в 

людській діяльності в той час цей висновок був досить прогресивний і виступав 

проти кібернетичного редукціонізму. Проте надалі при порівнянні операцій, з яких 

складається робота машини, і операцій як одиниць діяльності було виявлено 

істотні відмінності - в психологічному сенсі "операція" відображає спосіб 

досягнення результатів, процесуальну характеристику, в той час як стосовно 

машинної роботі цей термін використовується в логіко -математичне сенсі 

(характеризується результатом) [4]. 

mailto:aleksa.lnu@gmail.com
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У роботах з штучного інтелекту постійно використовується термін "мета". 

Аналіз ставлення засобів до мети А. Ньюелл і Г. Саймон називають в якості однієї 

з "евристик". У психологічної теорії діяльності "мета" є конституюють ознакою дії 

на відміну від операцій (і діяльності в цілому). У той час як в штучних системах 

"метою" називають деяку кінцеву ситуацію до якої прагне система. Ознаки цієї 

ситуації повинні бути чітко виявленими і описаними на формальній мові. Цілі 

людської діяльності мають іншу природу. Кінцева ситуація може по різному 

відбиватися суб'єктом: як на понятійному рівні, так і в формі уявлень або 

перцептивного образу. Це відображення може характеризуватися різною мірою 

ясності, виразності. Крім того, для людини характерно не просто досягнення 

готових цілей але і формування нових. 

Також робота систем штучно інтелекту, характеризується не просто 

наявністю операцій, програм, "цілей", а як зазначає О. Тихомиров, - оцінними 

функціями. І в штучних систем є свого роду "ціннісні орієнтації". Але специфіку 

людської мотиваційно-емоційної регуляції діяльності становить використання не 

тільки константних, а й ситуативно виникають і динамічно мінливих оцінок, 

суттєво також відмінність між словесно-логічними та емоційними оцінками. В 

існуванні потреб і мотивів бачиться різниця між людиною і мішеней лише на рівні 

діяльності. Ця теза спричинив за собою цикл досліджень, присвячених аналізу 

специфіки людської діяльності. В роботі Л. Гур'єв показана залежність структури 

розумової діяльності при вирішенні творчих завдань від зміни мотивації [1, 4]. 

Між іншим, саме недостатня вивченість процесу цілеутворення знайшла 

своє відображення у формулюванні "соціального замовлення" для психології з 

боку дослідників ШІ, і зробила істотний стимулюючий вплив психологічної науки. 

Інформаційна теорія емоцій Симонова також в значній мірі харчується 

аналогіями з роботами систем ШІ. Крім того, проблема вольового прийняття 

рішень в психології в деяких роботах розглядається як формальний процес вибору 

однієї з безлічі заданих альтернатив, опускаючи тим самим специфіку вольових 

процесів. У той же час, Ю. Бабаєвої була зроблена спроба вивчення можливості 

формалізації процесу цілеутворення на основі глибокого психологічного аналізу 

цього процесу в діяльності людини х. 

Звертаючись до проблеми ролі ІІ в навчання Л. Ноткін розглядає цей процес 

як одну з різновидів взаємодії людини з комп’ютером, і розкриває серед 

перспективних можливостей ті, які спрямовані на створення так званих 
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адаптивних навчаються систем, що імітують оперативний діалог учня і викладача-

людини [4]. 

Всі три традиційні галузі психології - вчення про пізнавальних, емоційних 

і вольових процесах виявилися під впливом робіт з ШІ, що на думку О. Тихомирова 

призвело до оформленням нового предмета психології - як наука про переробку 

інформації, науковість цього визначення досягалася з допомогою "технізації" 

психологічного знання. 

Таким чином взаємодію між дослідженнями штучного інтелекту та 

психологічної наукою можна охарактеризувати як плідний діалог, що дозволяє 

якщо не вирішувати то хоча б навчитися ставити запитання такого високого 

філософського рівня як - "Що є людина?". 
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РОЗРОБКА МОДУЛЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ У НАВЧАННІ 

Деревянченко О.В., Ніколаєв А.Д. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

olexandrder@gmail.com; nikolaev@knu.ua 

Вступ. Ігри є чудовим середовищем, на яких зручно досліджувати різні 

методи та алгоритми. Розробники часто спираються у своїх дослідженнях на 

можливість тренувати ШІ за допомогою ігор. Як відомо, діти набувають складні 

навички, вивчаючи і застосовуючи різні моделі поведінки з низьким рівнем ризику, 

тобто під час гри. Метою роботи є інтеграція модуля ШІ з використанням сучасних 

методів машинного навчання у навчальних цілях. 
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Матеріали та методи. За основний алгоритм була взята ідея поєднання 

пошуку в дереві разом з вивченою моделлю (Tree-based Search with a Learned 

Model), яка представлена у роботі від Google DeepMind [1]. Це алгоритм навчання 

з підкріпленням, який може освоювати ігрові середовища, не маючи знань про 

правила гри та динаміку цих середовищ, але даний підхід дає результати кращі за 

алгоритми, які засновані або на підходах навчання без моделей, або на основі 

моделей. 

Відповідно до ідеї алгоритму є чотири компоненти, що працюють 

одночасно в одному потоці. Спільне сховище містить останні параметри нейронної 

мережі. Блок самостійної гри задіє ці параметри для генерування ігор та зберігання 

їх у буфері відтворення. Нарешті, ці зіграні ігри використовуються для тренування 

мережі та зберігання параметрів мережі у спільному сховищі. Цей процес 

повторюється (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Основні складові та принцип роботи модуля. 

 

Для навчання моделей було використано Google Colaboratory – хмарний 

сервіс, за допомогою якого можна проводити машинне навчання використовуючи 

хмарні обчислення [2].  

Результати. Модель виконує близько 𝑇𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 = 100 кроків навчання за 

хвилину, що виводить машину на рівень майстерності у грі Connect 4, на якому її 

вже неможливо обіграти, менш ніж за кілька годин (рис. 2). 
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Рис. 2. Мінімізація витрат винагороди у грі Connect 4. 

 

Висновки. Розроблений модуль може бути застосований у навчально-

практичних цілях для ігор з повною інформацією. У тому числі для аналізу та 

пошуку найкращих ходів на заданій позиції або надання експертної оцінки для 

професійних та починаючих гравців у певній грі (наприклад, шахах). 

Ідея також може бути застосована до деяких освітніх проектів як 

інструмент гейміфікації, який може допомогти учням освоювати ігри та розвинути 

власне критичне та логічне мислення. Такий метод високо схвалений, оскільки 

гравці, як правило, мають більше мотивації до навчання [3]. 

Сильна сторона роботи полягає в тому, що за допомогою модуля можливе 

збільшення простору можливих ігрових середовищ (включаючи більш візуально 

складні), що забезпечить різноманіття досвіду, який можна здобувати у процесі 

“ігрового” навчання. 
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Секцiя 4. Засади  сталого розвитку в 

контексті новітніх викликів 

сучасності 

EUROINTEGRATION: 

MULTI-THEORETICAL INTEGRATIVE APPROACH 

Golovii V.F. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, faculty of economics 

victor.holovei@gmail.com 

Introduction. Since its birth in 1950s – 1960s, strategic management (SM) as a 

field of scientific study was a very complex discipline working as a “melting pot” were 

various theories, perspectives, paradigms and approaches are boiling and cross-fertilizing 

each other. The discipline has been evolving and seen as multidisciplinary, pluralistic 

multi-paradigmatic and multidimensional science that applies numerous methods. Their 

application varies and depends on the context which is implicitly or explicitly embedded 

in strategy. The purpose of this paper is to develop a  framework  (multi-theoretical 

integrative approach) - by combining institutional theory [1], sensemaking theory [2] and 

the SM views of nonmarket strategy [3] – that would be helpful for Ukrainian businesses 

to support with understanding of complexity and diversity of problems and threats  

related to the eurointegration and preparing adequate strategic responses. 

Background.  Deep understanding of context is vital for competitiveness and 

sustainability of the business. All that makes strategy extremely sensitive to it and highly 

dependent on it. Current process of Ukraine’s eurointegration is creating new challenges 

for businesses and heavily influencing our local context (business environment) by 

opening market to European competitors and changing our country’s regulatory 

environment -  or “rules of the games” –  or simply “institutions” [4]. I agree that 

institutional environment is an important and integral part of external environment and 

has direct influence on strategy choices of the firms. Comparing to other constituent 

elements of the environment, regulatory aspects are by far the most important – EU 

norms must be progressively incorporated in Ukrainian legislation. If in the past it was 
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relevant for Ukrainian exporters to EU, now that is a big concern for all players on 

domestic market. Taking all mentioned into considerations, I assume that reduced and 

narrower definition and interpretation of context as “institutional environment” (by its 

dominant constituent) is fully appropriate. And from this perspective the reduction of 

“institutional distance” [5] between Ukraine and EU countries would be the main 

outcome of eurointegration processes. 

 

Methods and materials. Conceptual analysis of the following 4 main strategic 

frameworks has been conducted: 

• M.Porter - generic strategies [6] 

• R.Miles and C.Snow – typology of strategies [7] 

• D.Baron (nonmarket strategy) [3] 

• C.Oliver (5 strategic responses) [8] 

Links between theories and context have been analyzed from 2 main perspectives [9]:   

contextualizing theory (theories in context) and theorizing about context (theories of 

context). 

Findings. Traditionally, institutional theory, its concepts and lenses have been 

applied for the study of international or, in other words, cross-country businesses, 

meanwhile nonmarket strategy concept and sensemaking theory were used without such 

limitations. However, now those concepts and approaches could be applied to the studies 

within “one country” context – for example, like in our case, to study various aspects of 

eurointegration of Ukraine. It seems to be fully legitimate and appropriate because they 

provide additional insights on radical changes in institutional settings that drive changes 

in regulatory regime on domestic market. In addition, five typical strategic responses 

developed by C.Oliver (acquiesce, compromise, avoid, defy or manipulate) could be used 

by Ukrainian companies when adopting and complying with new regulations and “rules 

of the games”. Also they could be used in combination with some strategic options 

elaborated and described by R.Miles and C.Snow (defender, prospector, analyzer or 

reactor). Unfortunately, in the context of eurointegration resulting in institutional 

pressure and tendency towards isomorphism (similarity of companies strategic behavior 

due to obligation to comply/adapt new rules), some generic competitive strategies of 

M.Porter are unlikely to be a right solution. For example, it would be difficult to opt for 

differentiation and maintain it. As transactions costs are expected to go up, low cost 

strategy would be less and less attractive and feasible.  
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Conclusions. Eurointegration is a complex and multidimensional phenomenon 

that is appealing to many researchers from strategic management field. They have 

different interests, scopes of studies and a big variety of research questions. All that 

permits to conclude that attempts to develop, modify and apply a multi-theoretical 

integrative approach will continue. On this purpose various theories and frameworks 

from different disciplines would be used. The developed framework combining 

institutional theory, sensemaking theory and nonmarket strategy framework, if successful 

in practice, could be further developed and improved. 
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ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

Городянська Л.В. 

Військовий інститут 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

shemeshe3112@gmail.com 

Вступ. Важкі випробування, що випали на долю України, починаючи з 2014 

року і дотепер, пов'язані з війною на сході й наслідками пандемії, спричинили: 

- падіння показників економічної активності за видами економічної 

діяльності; 

- прискорення інфляційних та девальваційних процесів; 

- негативну динаміку всіх елементів попиту і як наслідок – зростання 

дефіциту бюджету; 

- значний рівень безробіття та ін. 

Спочатку 2020 р. в Україні спостерігається загальна негативна 

тенденція, яка все більше поглиблюється. Так, за даними Державної служби 

статистики України [1] промислове виробництво скоротиться на 5,1%, 

транспортні послуги – на 4,0%, сільське господарство – на 2,7%. Усе це вимагає 

пошуку шляхів подолання негативних тенденцій в економіці України, що мають 

ознаки економічної кризи. Враховуючи, що надійним підґрунтям покращення 

макроекономічної ситуації в Україні є суб’єкти малого підприємництва, які 

забезпечують 55% ВВП країни та створюють додаткові робочі місця, актуальним є 

розробка практичних пропозицій на мікрорівні, які передбачають відтворення 

економічних ресурсів підприємства (необоротних матеріальних, нематеріальних та 

інтелектуальних ресурсів) [2, с. 37-42]. 

Метою дослідження є визначення напрямів господарської діяльності 

підприємств, спрямованих на ефективне відтворення економічних ресурсів 

підприємства в умовах економічної кризи. 

Матеріали і методи. Досліджувані напрями мають ґрунтуватися на 

оптимальному використанні та ефективному відтворенні усіх доступних видів 

економічних ресурсів, до яких належать фінансові, природні, трудові ресурси та 

ресурси, що створені людиною. Ключовими серед економічних видів ресурсів з 

позиції економічної теорії є ресурси підприємства, які неодноразово беруть участь 

у виробничому процесі і здатні до відтворення. Це, зокрема, поєднання трудових 
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ресурсів з інтелектуальними та матеріальними ресурсами. Останні два види 

ресурсів є результатом творчої (розумової) праці та фізичної діяльності людини. В 

процесі виробництва відтворювані економічні ресурси підприємства починають 

взаємодіяти, що дозволяє отримати прибуток від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг). Раціональне управління процесом відтворення дозволяє покращати 

якість необоротних нематеріальних активів, інтелектуальних ресурсів 

(інтелектуальний потенціал працівників) та необоротних матеріальних ресурсів. 

Пропонується відтворення економічних ресурсів підприємств в умовах 

економічної кризи організувати з врахуванням внутрішніх та зовнішніх 

взаємозалежних факторів, які характеризують: 

- рівень розвитку підприємництва (рівень інновацій, ділове середовище 

тощо); 

- рівень розвитку підприємства (показники діяльності підприємства: 

кількість продукції, її реалізація, зайнятість, секторальний розподіл тощо); 

- розвиток економіки в цілому (ВВП, рівень безробіття, середня 

заробітна плата тощо). 

Результати. Розглянемо ці фактори, починаючи з макрорівня. Згідно з 

даними [3, с. 4] прогнозується негативна динаміка ринку попиту, але найбільшим 

буде падіння інвестицій до рівня 14,8%. Для стимулювання попиту населення та 

пом'якшення негативних наслідків карантину, логічним є збільшення обсягів 

бюджетної підтримки. Однак, в умовах скорочення доходів це призведе до 

істотного зростання дефіциту бюджету до 5,6% ВВП. Ситуація на ринку праці до 

кінця 2020 р. також, нажаль, залишиться складною. Безробіття буде тривалим, що 

пов'язано із значним падінням економіки й істотними структурними змінами. 

Рівень безробіття передбачено  на рівні 9,4%. Як наслідок, зростатиме рівень 

міграції. 

Фактори, які характеризують розвиток економіки України нерозривно 

пов’язані з глобалізаційними процесами. Згідно з оновленим прогнозом МВФ у 

2020 р. світовий ВВП скоротиться на 4,9%. Хоча ще у квітні цього року експерти 

фонду передбачали цьогорічне падіння лише до рівня 3%. Загалом, за 

підрахунками фонду через коронавірусну кризу, світова економіка може втратити 

12,5 трильйонів доларів. 

Фактори, які характеризують розвиток суб’єктів малого та середнього 

підприємництва, потребують визначення низки показників, зокрема, балансової 

вартості підприємства, чистого прибутку та середньої чисельності працівників. Ці 
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показники регламентовані та мають відповідати вимогам ст.2 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Фактори, які характеризують рівень розвитку підприємництва доцільно 

оцінювати з врахуванням можливого економічного ефекту внаслідок інвестування 

у процес відтворення економічних ресурсів. Відтворення необоротних 

матеріальних ресурсів треба планувати за рахунок внутрішніх джерел 

(амортизації). Відтворення інтелектуальних ресурсів підприємства може сприяти 

зростанню внутрішньо створеного гудвілу. 

Висновки. Отже, підставою ефективного та конкурентоспроможного 

господарювання будь-якого підприємства є оптимальне використання всіх видів 

доступних ресурсів, та планування процесу відтворення людського потенціалу, 

нематеріальних та матеріальних ресурсів з врахуванням зазначених внутрішніх та 

зовнішніх факторів. Спроможність підприємства вчасно відтворити нематеріальні 

ресурси та інтелектуальний потенціал працівників внаслідок проведення 

відповідних заходів (підвищення кваліфікації, навчання, перекваліфікація та 

інших) дозволить мобілізувати працівників й ефективно використовувати 

нематеріальні та матеріальні ресурси (активи) в умовах економічної кризи, 

пов'язаної з війною на сході й наслідками пандемії. Відтворення нематеріальних 

ресурсів та інтелектуального потенціалу працівників підприємства є більш 

значущим, ніж інвестиції, спрямовані в матеріальні активи. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

В АСПЕКТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
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Вступ. Чи не найбільшу роль у реалізації реформ в Україні відіграють 

державні службовці. Від того наскільки система державної служби та державних 

службовців відповідає потребам і характеру сучасної держави залежить 

подальший розвиток цієї держави. В той же час, сучасність вимагає від держав 

дотримання «Глобальних цілей», спрямованих на подолання бідності, скорочення 

нерівності, забезпечення сталого розвитку міст та якісної освіти. Реалізацію 

«Глобальних цілей» покладено на управлінський апарат держави, який 

здебільшого й представлений інститутом державної служби в особі державних 

службовців. Важливо, щоб державні службовці в силу того, що вони наділені 

відповідними повноваженнями, не зловживали ними, а ефективно та якісно 

впроваджували завдання Цілей сталого розвитку. У цьому аспекті варто 

розглянути інститут відповідальності державних службовців, як такий, що 

спрямований на забезпечення формування відповідальної державної служби в 

Україні, а відтак і реалізації «Глобальних цілей» та реформ, які відбуваються в 

державі. 

Матеріали та методи. При підготовці матеріалів буди використані 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, спрямовані на отримання 

об’єктивних та достовірних результатів: методи аналізу та синтезу; метод 

узагальнення, прогностичний метод, тощо. У досліджені використано матеріали 

міжнародних та законодавчих актів. 

Результати. У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї 

ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку. Результатом Саміту 

стало прийняття 25 вересня 2015 резолюції Генеральної Асамблеї ООН 

«Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 

року» (далі – Цілі сталого розвитку). [1] 

Цілі сталого розвитку передбачають 17 основних пунктів у ключових 

сферах розвитку суспільства та 169 завдань. Україна приєдналася до інших країн-

членів ООН та повинна забезпечувати дотримання Цілей сталого розвитку, що 

підтверджується Указом Президента України від 30 вересня 2019 року №722/2019 

mailto:victoriididach1@gmail.com
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«Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». Вказаним Указом 

також було визначено 17 Цілей сталого розвитку для України на період до 2030 

року в ключових сферах життєдіяльності, серед яких: подолання голоду; міцне 

здоров’я; якісна освіта; гендерна рівність; чиста вода та належні санітарні умови; 

відновлювана енергія; гідна праця та економічне зростання; інновації та 

інфраструктура; скорочення нерівності; сталий розвиток міст та спільнот; 

відповідальне споживання; боротьба зі зміною клімату; збереження морських 

екосистем; збереження екосистем суші; мир та справедливість; партнерство заради 

стійкого розвитку. [2] 

Зазначені Цілі сталого розвитку інтегровані в державну політику на засадах 

«нікого не залишити осторонь». Реалізація Цілей сталого розвитку покладена на 

управлінський апарат держави, який представляють державні службовці і, які є 

відповідальними за національний розвиток за тематичними сферами Цілей сталого 

розвитку. 

Державні службовці в Україні у свою чергу зобов’язані дотримуватися 

принципів державної служби та правил етичної поведінки, поважати гідність, не 

допускати порушення прав і свобод людини та громадянина. За порушення цих та 

інших принципів, передбачених статтею 8 Закону України «Про державну 

службу», державні службовці несуть дисциплінарну відповідальність. [3] Крім 

того, чинне законодавство України передбачає застосування до державних 

службовців матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.  

Загалом інститут відповідальності (в його перспективному аспекті) є 

інструментом запобігання протиправних діянь та припускає свідоме, 

відповідальне ставлення осіб до своїх вчинків. Крім того, інститут 

відповідальності державних службовців забезпечує якісне виконання державними 

службовцями своїх посадових обов’язків. 

 У разі невиконання чи неналежного виконання державним службовцем 

своїх посадових обов’язків, у тому числі щодо реалізації завдань Цілей сталого 

розвитку, його може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. В той 

же час, ряд науковців стверджують, що дисциплінарна відповідальність, як вид 

юридичної відповідальності потребує законодавчого вдосконалення. Зокрема, 

мова йде про необхідність встановлення чіткого переліку підстав дисциплінарної 

відповідальності та уточнення окремих видів діянь, які кваліфікуються як 

дисциплінарний проступок [4, с. 100] 
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Висновки. Проведений аналіз свідчить про те, що саме від державних 

службовців залежить ефективна реалізація «Глобальних цілей». І враховуючи те, 

що Україна обрала європейський напрямок розвитку, дотримання Цілей сталого 

розвитку, впровадження реформ, спрямованих на зміцнення демократичного 

устрою є вкрай важливими сьогодні. Однак інститут відповідальності державних 

службовців, зокрема, дисциплінарної відповідальності, потребує законодавчого 

вдосконалення. В першу чергу, у зв’язку з тим, що сутністю юридичної 

відповідальності є стимулювання державного службовця до належного виконання 

ним своїх посадових обов’язків. 
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Вступ. Кількість державних службовців в Україні щодо кількості населення 

приблизно дорівнює середньому показнику в країнах ЄС, але згідно з 

соціологічними дослідженнями Центру Разумкова, населення прагне скорочення 

апарату чиновників і не задоволено їхньою роботою на багатьох рівнях [1]. 

Чисельність і заробітна плата працівників державної служби не є проблемою, коли 

громадяни довіряють державним інституціям, але в Україні є питання довіри та 

https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/Agenda2030_UA.pdf
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text


240 

відсутнє розуміння того, чим займається “армія чиновників”[2]. Суспільство 

сигналізує, щоб система державної служби працювала більш ефективно, адже від 

цього залежить стабільність держави та суспільний розвиток. 

Матеріали і методи. Дослідження виконувалось за допомогою аналізу 

соціологічних даних, базується на офіційній статистичній інформації та містить 

узагальнення результатів досліджень проблематики ефективності функціонування 

системи державної служби.  

Результати. Якщо сьогодні громадянин України вирішить дізнатися, 

наскільки результативно працює чиновник або окрема установа, він навряд чи 

зможе це зробити. Навіть більше – пересічний громадянин зазвичай не розуміє, над 

яким завданням наразі працює той чи інший державний орган і які він має функції 

і повноваження [3]. 

І саме для цього й необхідні прозорі правила та критерії оцінки, і поки їх не 

буде встановлено законом, суспільна дискусія про ефективність держслужбовців 

та оплату їхньої праці не може бути предметною, а цією темою будуть й надалі 

маніпулювати.   

Ключовим аспектом підвищення ефективності діяльності державних 

службовців, як показує теорія і міжнародна практика, стає створення об'єктивної 

та комплексної системи індикаторів, що відображають виконання посадових 

обов'язків і ступінь досягнення поставлених цілей, що дозволяють сфокусувати 

увагу посадових осіб на основних пріоритетах органів влади. У багатьох 

розвинених країнах для цих цілей широко використовуються “показники 

результативності” [4]. 

 У сучасних умовах ефективне функціонування державної служби 

неможливо без активної участі державних службовців у досягненні цілей і завдань 

органів державної влади. Багато в чому результативність діяльності державних 

службовців залежить від їх зацікавленості в якісному виконанні посадових 

обов'язків, можливості прояву ініціативи і застосування професійних навичок і 

знань, та звичайно від рівня їх відповідальності. Як показує міжнародний досвід, 

впровадження систем оплати, виключно, за результатами і в залежності від 

відгуків громадян, для державних службовців може стати основним фактором 

підвищення ефективності державної служби загалом, як і підвищення рівня 

відповідальності за збиткові державі рішення. Реально не є можливим розкрити 

наявний потенціал конкретного співробітника, спираючись, в свою чергу, 

виключно на самообстеження: чи то анкетування, або тестування співробітника, 
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або висновок безпосереднього керівництва, так як це, в кінцевому підсумку, 

породжує суб'єктивізм при оцінці й доборі кадрів [5].  

Винагорода є одним з основних інструментів вираження і впливу на 

ефективність праці державного службовця, бо впливає на  задоволення його потреб 

за умови вирішення державних завдань. Заробітна плата в країнах-членах ЄС є 

формою прямої компенсації, яка складається з таких складових елементів: 

ефективність праці, досвід, рівень професійної підготовки, наявність спеціальних 

навичок і реалізація додаткових зусиль, проте, пропорційна і відповідальність 

чиновників перед законом і народом [6]. 

Висновки. Управління людськими ресурсами передбачає, перш за все, 

відкритий канал комунікації як керівної ланки з підлеглими, так і тристоронню 

взаємодію, де з'являється основний актор, споживач державних послуг – 

суспільство. Соціальний діалог – це неодмінний атрибут розвитку державної 

служби. В свою чергу найкращою винагородою за вдалий “соціальний діалог” і 

професійне та ефективне обслуговування звичайно є заробітна плата чиновника, 

але є і більш глибокий і важливий елемент без якого не може довго триматись будь-

яка державна структура. Мова йде про довготривалу перспективу, де спрацьовує 

довіра громадян до владних структур, і вона може як сприяти їх підсиленню і 

зміцненню, так і руйнувати будь-яку структуру вщент. Саме рівень довіри 

громадян до влади і владних структур впливає на стабільність влади і сталий 

розвиток держави [8]. 
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ІПОТЕКА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ 

Жир А.В., Тимченко Л.М. 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

lilya_83@ukr.net 

Вступ. Актуальність теми дослідження полягає у тому, що не всі громадяни 

України достатньо усвідомлені на рахунок того, що таке іпотека, в чому її 

особливості та процедура здійснення. Також аналіз даної проблематики має 

важливе теоретичне та практичне значення для науковців у юридичній сфері, 

особливо у часи побудови демократичної, соціальної та правової держави. 

Матеріали і методи. У дослідженні були використані наступні методи: 

порівняльно-правовий, формально-юридичний, метод інтерпретації. Базою для 

написання тез слугували наукові праці відомих науковців, таких як М. Б. 

Гончаренко, П. Ф. Кулинич, В. П. Маслова, А. М. Мірошниченко, М. М. Сібільова, 

С. О. Слободянюк, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. І. Жукова, Ю. Є. Ходико, М. В. 

Шульга і т.д.  

Засади іпотеки в Україні регулюються відповідними нормативно-правовими 

актами, основним з яких є Закон України “Про іпотеку”. Іншими регуляторами 

здійснення іпотечної діяльності в Україні є Конституція України, Цивільний 

Кодекс України, Земельний кодекс України, а також міжнародні договори, згоду 

на обов'язковість яких надала Верховна Рада України.  

https://core.ac.uk/download/pdf/55294229.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/1/02.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/1/02.pdf
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У ст. 1 Закону України “Про іпотеку” надане визначення поняття “іпотеки”. 

Так, іпотека - це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що 

залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким 

іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого 

іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета 

іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку 

встановленому цим Законом [1]. З даного визначення можна виділити характерні 

їй ознаки. По-перше, предметом іпотеки може бути лише нерухоме майно, 

наприклад, будинок. По-друге, сторонами іпотеки виступають іпотекодавець та 

іпотекодержатель. Іпотекодавцем згідно Закону України “Про іпотеку” є особа, яка 

передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного 

зобов’язання або зобов’язання іншої особи перед іпотекодержателем. 

Іпотекодавцем може бути боржник або майновий поручитель. Іпотекодержателем 

є кредитор за основним зобов'язанням. По-третє, це вид забезпечення виконання 

зобов'язання, тобто у разі його невиконання іпотекодавцем предмет іпотеки 

переходить у власність іпотекодержателя.  

Іпотека виникає на підставі договору, закону або рішення суду. Відповідно і 

права і обов'язки сторін виникають з моменту державної реєстрації іпотеки. Тому 

важливо знати в чому особливість здійснення іпотеки. 

Для початку потрібно укласти іпотечний договір між іпотекодержателем та 

одним або декількома іпотекодавцями. Він повинен мати такі відомості: строк, 

порядок виконання, зміст та розмір зобов'язання; опис предмета іпотеки. 

Детальніші вимоги сформульовані у ст. 18 Закону України “Про іпотеку”. Важливо 

розуміти, що відсутність хоча б однієї з зазначених умов може бути приводом до 

визнання недійсним іпотечного договору. Також у договорі можуть бути зазначені 

додаткові умови, які задовольняють іпотекодавця та іпотекодержателя. 

Згідно Роз'яснення Міністерства Юстиції України “Особливості посвідчення 

договору іпотеки” державна реєстрація іпотек проводиться шляхом внесення 

запису до Державного реєстру іпотек про обтяження і зміну умов обтяження 

нерухомого майна іпотекою,  відступлення  прав  за іпотечним   договором,   

передачу,  анулювання,  видачу  дубліката заставної та видачу нової заставної [2]. 

Особами, які здійснюють таку процедуру, є приватні нотаріуси, державні 

нотаріальні контори, тобто реєстратори, яким згідно законодавства України надано 

таке право і повноваження.  
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З моменту державної реєстрації іпотекодавець має право користуватися 

предметом іпотеки при умові недопущення його погіршення, псування чи 

знищення. Це забезпечується страхуванням предмета іпотеки, яке повинен 

обов'язково зареєструвати іпотекодавець, якщо інакше не встановлено договором. 

У разі настання страхового випадку іпотекодержатель має право на задоволення 

зобов'язання із суми страхового відшкодування збитків, яка повинна дорівнювати 

повній вартості предмета іпотеки. 

Законом України “Про іпотеку” визначено підстави припинення договору 

іпотеки. Цими випадками є припинення основного зобов'язання чи закінчення 

строку дії іпотечного договору, набуття іпотекодержателем права власності на 

предмет іпотеки, визнання іпотечного договору недійсним, знищення предмета 

іпотеки, якщо її не відновив іпотекодавець та інші, встановлені нормативно-

правовими актами України. Припинення іпотечного договору потрібно також 

зареєструвати у порядку встановленому законом. 

 Результати. Іпотека є способом забезпечення виконання зобов’язань за 

рахунок майна іпотекодавця. При використанні цього способу враховуються 

інтереси обох сторін основного зобовязання, а законом визначений чіткий порядок 

користування, розпорядження та звернення стягнення на предмет застави, форма і 

умови договору іпотеки, а тому цей спосіб забезпечення виконаня зобовязання є 

кращим за довірчу власність.  

Висновки. Отже, іпотека - це спосіб забезпечення виконання зобов'язання 

нерухомим майном. Сторонами іпотеки є іпотекодавець й іпотекодержатель. У 

випадку незадоволення вимог іпотекодержатель набуває право власності на 

предмет іпотеки. Іпотека вимагає державної реєстрації відповідно до 

законодавства України. Лише з цього моменту виникають права і обов'язки у 

відповідних сторін іпотечного договору. Законом України “Про іпотеку” 

передбачено випадки припинення іпотеки, що також потрібно зареєструвати у 

встановленому законами України порядку. 
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ГУМОР В НІМЕЦЬКОМОВНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК ЗАСІБ 

МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ 

Жугай В. В. 

Київський національний універиситет імені Тараса Шевченка 

vzhuhay@gmail.com 

Вступ. У фокусі цього дослідження один з важливих елементів 

міжкультурного спілкування, який формує світогляд будь-якої лінгвоспільноти, а 

саме – гумор, зреалізований у масмедійному вимірі німецькомовних соцмереж. 

Гумор є потужним джерелом впливу на мовця, а також джерелом етнокультурних 

стереотипів. На меті цієї розвідки не тільки спростувати за допомогою 

лінгвопрагматичного аналізу розповсюджений стереотип про відсутність почуття 

гумору в німців, але й розробити модель аналізу гумору, спираючись на сучасні 

теорії та дослідження у галузі лінгвістики.  

У тлумачному словнику української мови можна знайти таке визначення 

поняття: «гу́мор — доброзичливо-глузливе ставлення до чого-небудь, здатність 

помічати смішний бік речей, вміння подати, зобразити щось у комічному вигляді 

[1]». 

Гумор є вагомою складовою спілкування в будь-якому мовному 

середовищі, зокрема у своїх новітніх та часто незвичних формах у Інтернет-

культурі, мемах та коментарях користувачів популярних каналів у соціальних 

мережах. Виникає необхідність визначення його функцій та засобів мовної 

реалізації, впливу на мовну спільноту, зокрема у дискурсі соціальних мереж, як 

Facebook, Instagram, YouTube, з якими пересічна людина має справу чи не щодня. 

Матеріали і методи. Емпіричний матеріал дослідження становить корпус 

із відібраних постів, коментарів та цитат німецькомовних користувачів у таких 

соцмережах, як YouTube, Facebook та Instagram.  

Для аналізу відбиралися ті коментарі та пости, які відповідають визначеним 

у «Загальній теорії вербального гумору» Віктора Раскіна та Сальваторе Аттардо 

критеріям, а саме містять щонайменше 3 із ключових ресурсів: опозицію скриптів, 

логічний мезанізм, ситуацію, ціль, наративну стратегію та мову.  Головним при 

цьому вбачається критерій наявності опозиції скриптів. Типовими прикладами 

опозиції скриптів можуть послужити наступні [2, c. 85, 113-114, 127]: - «поганий» 

/ «хороший»; - «життя» / «смерть»; - «пристойне» / «непристойне»; - «є гроші» - 

«немає грошей». Методологічне підгрунтя дослідження становить Теорія 
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вербального гумору, зокрема теорія скриптів, також соціо- та психолінгвістичний, 

прагмалінгвістичний методи дослідження, метод котекстуального аналізу. 

Для дослідження був обраний простір соціальних мереж та кінематографу, 

оскільки вони динамічно розвивається, користується масовим попитом та є 

індикатором різних суспільних та політичних процесів. 

Методологія дослідження гумору, що розробляється, має на меті створити 

ефективний та відносно точний інструмент для дослідження гумору в обраних 

контекстах, що дасть змогу покращити розуміння закладених у ньому 

лінгвістичних, соціальних, історичних, політичних особливостей, а також 

відмінностей у сприйнятті серед носіїв різних мов та культур.  

Результати. Здійснене дослідження гумору у вимірі німецькомовного 

кінематографу показали, що гумор може викликати потужну емоційну реакцію у 

глядачів та слухачів, які не тільки володіють німецькою мовою, але і мають 

високий рівень обізнаності щодо суспільних, політичних та культурних процесів, 

як в Німеччині, так і у світі.  

Гумор у німецькомовних соціальних мережах має спонтанний характер та 

може стосуватися  як теми обговорення (наприклад: користувацькі коментарі до 

відео на платформі YouTube чи посту в профілі користувача Instagram або в групі 

в соціальній мережі Facebook), так і бути відірваним від контексту.  

Висновки. Застосовуючи концептуальний апарат Семантичної теорії 

скриптів та Загальної теорії вербального гумору В. Раскіна та С. Аттардо, було 

досліджено мовні засоби реалізації гумору в межах відібраних мікроконтекстів 

серед німецькомовних соціальних мереж, з врахуванням основної функції текстів, 

що містять гумор, — викликати в адресата сміх. Вихідною гіпотезою цього 

дослідження   є розуміння того, що гумор має структуру: опозиція скриптів – 

логічний механізм – ситуація – ціль – наративна стратегія – мова, відповідно до 

«Загальної теорії вербального гумору» американських дослідників  гумору Віктора 

Раскіна та Сальваторе Аттардо. При цьому, скрипт був запозичений з психології 

на позначення сумарної інформації про певний справжній або вигаданий об’єкт, 

подію, вид діяльності. Згідно з теорією Раскіна-Аттардо, будь-який гумор 

засновується на накладанні та / або опозиції (протиставленні) скриптів [2; 3]. 
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ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

- ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Зелінський Д. А., Шуміло О.М. 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

foblovskyfine@gmail.com, amshumilo@gmail.com 

Вступ. Питання орендних відносин стосовно земель сільськогосподарського 

призначення із року в рік стає досить актуальним, в силу наявності мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення, недосконалості 

національного законодавства. Тому для сталого розвитку держави особливої уваги 

набуває питання оренди земель сільськогосподарського призначення. В умовах 

сьогодення з урахування напряму реформування земельних правовідносин постає 

завдання вирішення зазначених недоліків, та розвитку інституту оренди. 

Матеріали і методи. Методологічну основу роботи склали: порівняльний 

аналіз, систематизація, узагальнення, аналіз договору оренди земель 

сільськогосподарського призначення. При написанні даної роботи 

використовувалися: наукові роботи, нормативні та законодавчі акти, що 

регулюють інститут оренди, судова практика. 

Виклад основного матеріалу. Орендарями земельних ділянок є юридичні 

або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і 

користування земельною ділянкою. Орендодавцями земельних ділянок є 

громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або 

уповноважені ними особи [1]. 

Оренда це доволі ефективний спосіб консолідації земель 

сільськогосподарського призначення. Але вона не належить до числа надійних 

способів цієї консолідації. Бо відповідні договори за певних умов можна розірвати, 

зрештою, їх термін дії з часом закінчується [2]. 

Популярність оренди земель сільськогосподарського призначення 

зумовлена багатьма об’єктивними причинами, зокрема: 

mailto:foblovskyfine@gmail.com
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- землевласники здебільшого не мають достатніх коштів для 

налагодження власного сільгоспвиробництва; 

- значна частка мешканців сільської місцевості – люди передпенсійного 

або пенсійного віку. І це друга вагома причина, яка грає на користь оренди; 

- в сільській місцевості спостерігається високий рівень безробіття, а 

саме оренда надає можливість власникам земельних паїв хоч якось виживати в 

нинішніх непростих економічних умовах [2]. 

Одним із визначальних чинників ринку земель сільськогосподарського 

призначення є вдосконалення системи орендних відносин, бо не можна 

заперечувати що саме орендні відносини земель сільськогосподарського 

призначення – основа розвитку ринку земель. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оренду землі» оренда землі – це 

засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною 

ділянкою, необхідне орендареві для проведення підприємницької та інші видів 

діяльності [1]. 

Оренда – це договірні відносини. Договір оренди землі укладається у 

письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. 

Особливістю такого договору у тому, що він укладається згідно Типової форми [3]. 

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути 

меншим як 7 років і який не можна зменшити ні за яких умов. 

Зі змінами порядку виникнення права оренди від 1 січня 2013 року, виникла 

значна частина проблем щодо самої оренди. Відсутність перехідних положень та 

непродумані кроки у формуванні єдиної інформаційної системи є основою 

проблеми [4]. 

На законодавчому рівні ще не остаточно вирішено питання ринку земель 

сільськогосподарського призначення. 

Існують такі проблеми: 

- державний земельний кадастр є єдиною інформаційною системою, що 

містить відомості про земельні ділянки, права на які виникли до 2013 року. 

Перенесення таких даних до Державного реєстру в автоматичному режимі 

вирішить проблему реєстрації права оренди земель сільськогосподарського 

призначення, яке виникло за укладеними договорами; 

- орендна плата за користування земельною ділянкою 

сільськогосподарського призначення має бути збільшена до 5%, форми виплати 
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орендної плати повинні бути визначеними відповідно до реальних ринкових цін на 

продукцію; 

- усунення проблем з реєстрацією договорів оренди земельної частки 

(паю) повинно відбуватися на законодавчому рівні [2]. 

Україна потребує зміни системи управління земельними ресурсами адже це 

впливає на сталий розвиток держави. Завершення земельної реформи обіцяє стале 

використання земель, збільшення доходів власників паїв, розвиток фермерства та 

дрібного агровиробництва та інше. Це сприятиме покращенню рівня життя, 

гарантії чесних правил гри для орендарів та орендодавців, розвитку та усуненню 

існуючих проблем при заключенні договорів оренди, відкритий і зручний доступ 

до державних реєстрів, кадастрів та планувальної документації та багато інших 

позитивних змін. 

Висновок. Аналізуючи викладений матеріал, можна зробити висновок, що 

договір оренди земель сільськогосподарського призначення – це значна, дуже 

важлива частина земельних правовідносин, що безпосередньо впливають на 

сталий розвиток нашої країни. 
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Життя та здоров’я  людини  є пріоритетом у вирішенні питань, що 

стосуються життєдіяльності людини. Згідно Конституція України, яка  в ст. 3 

проголошує, що «людина є найвищою соціальною цінністю, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов'язком держави»[1] 

В цей нелегкий 2020 рік увесь світ зіткнувся з такими досі небаченими 

проблемами, як пандемія коронавірусу, а саме COVID-19. 11 березня 2020 року 

ВООЗ охарактеризувала спалах COVID-19 у світі як пандемію. Організація 

визначила чотири сценарії розвитку подій у країнах для COVID-19 і розробила 

рекомендації щодо забезпечення готовності та реагування для кожного сценарію: 

Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19[4].Наша країна 

Україна, також не була готова до такої масштабності. Статистичні данні  у всьому 

світі говорять, що загалом на 05.11.2020 заражені 45 521 882, померло- 1 232 316, 

одужали 34 762 749, зараз хворіють - 12 524 817[11]. В Україні за 

статистичними даними на 05.10.2020 МОЗ в Україні зафіксували антирекорд +9850 

захворівших за добу, загалом -430 467 лабораторно підтверджених випадки 

COVID-19, із них 7 924 летальних, 184 782 пацієнтів одужали[12]. Нажаль ці данні 

з кожним днем ростуть, але позитивним є те що, число одужалих з кожним днем 

стає більшим.  

Щодо обмеження прав людини в Україні, яке розпочалось  з веденням 

певних заходів, які пов'язані з всеукраїнським  карантином,  котрий  було  

установлено  Постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року 

No 211 «Про запобігання поширенню на  території  України  гострої  респіраторної  

хвороби  COVID-19,  спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2»[3]. Відповідно до 

ч. 2 ст. 29 Загальної Декларації під час здійснення своїх прав і свобод кожна 
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людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом 

винятково з метою забезпечення належного визнання та поваги прав і свобод 

інших та забезпечення справедливих вимог моралі, суспільного порядку і 

загального добробуту в демократичному суспільстві [2].  

Відповідно до Кодекс цивільного захисту України» епідемію коронавірусу 

можна можна назвати, як один із видів надзвичайної ситуації, що може 

загрожувати [7]. Під час надзвичайних ситуацій міжнародне дозволяє державам 

відступати виконання деяких своїх міжнародних зобов’язань щодо захисту прав 

людини, призупиняти дію національного законодавства, тобто надає право 

державам на дерогацію. Дерогація (з англ. derogation) – це ситуація, за якої закон, 

постанова або рішення скасовується частково; юридичний термін, що означає 

часткове анулювання певного закону. Тобто, єдиним виправдання для держави, яка 

застосовує дерогацію, є стан необхідності [10]. 

На сьогодні питання щодо порушення прав людини під час карантину в 

Україні є доволі актуальним, різні вчені розглядають дане питання з двох боків, а 

саме: 1.Порушення прав людини під час карантину- це необхідна, правомірна дія; 

2.Порушення прав людини під час - це протиправна дія, яка порушує право на 

свободу та особисту недоторканність. Проаналізувавши наукові розробки щодо 

даної теми, ми виявили такі значній порушення прав людини:   обмеження права 

на свободу мирних зібрань і зібрань більше двох осіб,  блокування транспортного 

сполучення між населеними пунктами, обмеження переміщення через державний 

кордон, як порушення права громадян на свободу пересування, заборона 

відвідувати церкви та навчальні заклади, відповідні заходи ,обмеження у доступі 

до медичної допомоги, що виражається в тимчасовому припиненні проведення 

заходів із планової госпіталізації та операцій, крім термінових і невідкладних[6] 

конкретний випадок порушення соціального права також були зафіксовані а це: 

конкретні випадки відмови лікарів госпіталізувати хворих осіб, у котрих було 

виявлено коронавірусну інфекцію, що активно висвітлювалось у засобах масової 

інформації[14]. Реальні факти порушень свободи думки і були зафіксовані 

Інститутом масовоїї інформації станом червень  їх було 31 порушення свободи 

слова, пов'язане з дією карантину, оголошеного в Україні 12 березня через 

пандемію коронавірусу[5]. Деякі науковці, під впливом епідемії COVID-19 країни, 

пропонують ставити права людини на перше місце при карантинних обмеженнях, 

але з деякими пом’якшеннями. Наприклад обмеження у пересуванні мають бути 

пом’якшені шляхом надання інформації щодо рекомендацій про дотримання 
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безпеки власного здоров’я, а також соціальної допомоги тим, хто через 

призупинення громадського транспортного сполучення втратив можливість 

дістатися роботи або закладів першої необхідності (продуктові магазини, лікарні, 

аптеки) [6]. 

Проаналізувавши судову практику щодо нашої теми так, Конституційно 

Суду Україні  28 серпня 2020 року ухвалив рішення (№ 10-р/2020) у справі  за 

конституційним поданням Верховного Суду стосовно (не) конституційності 

положень законів та актів Кабінету Міністрів України  про встановлення 

карантинних обмежень. У висновку Конституційний Суд наголосив, що 

обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у 

випадках, КС надав оцінку щодо неконституйності обмежень конституційних прав 

і свобод людини і громадянина підзаконними актами, хоча і закрив провадження в 

частині розгляду питання про неконституйність оскаржуваних положень актів 

уряду, як результат тепер такі обмеження можуть вводитися виключно законами 

та тільки у передбачних Конституційних випадках [9]. Тому за останніми даними  

під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 4 листопада 2020 року. 

Прем’єр-міністр Денис Шмигальзазначив, що Уряд збільшує кількість тестувань 

та кількість ліжок, активно працює, аби підвести до них кисень.«Минулого тижня 

на ці потреби виділили додаткові 600 млн грн. Ще 1 млрд грн було виділено з 

Фонду боротьби з коронавірусом на тести. Мова йде про закупівлю 2 млн швидких 

тестів, при використанні яких результат можна отримати за лічені хвилини. Це 

рішення одне з багатьох, які ми щотижня приймаємо для підтримки нашої 

медичної системи, а також, що Кабінет Міністрів не має наміру  зараз 

запровадження локдаун в країні. Тому ми можемо стверджувати, що з боку 

держави протидія коронавірусу посилюється з кожним днем та без біль-менш 

жорстких порушень прав людини. 

Отже, як ми бачимо ситуація щодо порушення прав людини під час карантину 

в нашій країні Україні є проблематичною. Ми вважаємо, що потрібно знайти 

баланс між обмежувальними карантинними заходами для збереження життя та 

здоров’я всіх осіб, які перебувають на території нашої держави та не порушенням 

чи обмеженням прав і свобод людей. Доцільно вивчати та порівнювати з нашої 

державою досвід зарубіжних країн у протидії порушенням прав, посадові особи 

повинні більш якісно, враховуючи всі аспекти даної проблеми, приймати 

нормативно-правові акти які регулюють ці положення. На нашу думку ця 

проблематика повинна досліджуватись серед науковців, юристів та 
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висвітлюватись в засобах масової інформації, бо якщо ми будемо знати реальні 

факти порушення, ми зможемо вдосконалювати законодавство та швидше 

протидіяти цій пандемії. 
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ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ 

ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

Капінус М.А., Тимченко Л.М. 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

lilya_83@ukr.net 

Вступ. Трудовий договір виступає основною та обов’язковою підставою 

виникнення трудових правовідносин. Громадяни реалізують своє право на працю 

шляхом укладання трудового договору. Незважаючи на ґрунтовні дослідження, 

проблеми підстав виникнення трудових правовідносин не втратили своєї 

актуальності й досі. Навпаки, тема трудового договору стає більш дискусійною.  

Важливість питань щодо укладення трудового договору, моменту набрання ним 

чинності, моменту виникнення трудових правовідносин важко переоцінити. Тому 

що, він виступає основною формою реалізації права на працю, підставою 

виникнення трудових правовідносин, що створює юридичну базу для їх 

функціонування. 

Матеріали та методи. У дослідженні булі використані наступні методи: 

порівняльно-правовий метод, формально-юридичний, метод інтерпретації. 

Згідно з ч. 1 ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що дає 

можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 

вільно погоджується [1]. 

Так, наприклад, вчений В. Єроменко зазначає, що трудовий договір став 

значно впливати на організацію і умови праці з кінця 50-х років, а особливо з 

моменту набуття чинності КЗпП. Поступово втратили своє значення такі 

організаційно-правові форми залучення до праці, як: трудова повинність, трудова 

мобілізація, оргнабори, що забезпечували планомірне й масове використання праці 

репресованих, ув’язнених та переміщення робочої сили тощо. Врешті, 

завершальною ланкою цього процесу стало прийняття норми щодо заборони 

використання примусової праці у Конституції України і підтвердження відмови від 

принципу обов’язковості праці [2, с.17]. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/3438/3357
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 Трудові відносини виникають із встановленого у трудовому договорі дня 

початку роботи також у разі, якщо працівник не розпочав роботу у відповідний 

день у зв’язку з хворобою або іншими поважними причинами, визначеними 

сторонами трудового договору  

Отже, важливо розмежовувати момент укладення трудового договору і 

момент виникнення трудових відносин. Трудові відносини виникають із 

встановленого у трудовому договорі дня початку роботи, а трудовий договір 

виникає з моменту досягнення згоди щодо умов трудового договору між його 

сторонами. 

Відповідно до ст. 24 КЗпП трудовий договір укладається, як правило, у 

письмовій формі. Письмова форма трудового договору передбачає детальний 

виклад обов’язків як працівника, так і роботодавця щодо забезпечення трудового 

договору. Письмовий договір укладається в двох примірниках і підписується 

сторонами. Як зазначають С. М. Прилипко й О. М. Ярошенко, перевага письмової 

форми полягає в тому, що всі умови трудового договору фіксуються в єдиному 

акті, обов’язковому для сторін. Письмова форма трудового договору підвищує 

рівень гарантій сторін щодо реалізації його положень [4, с. 310]. На думку М. І. 

Іншина, письмова форма трудового договору найбільше виражає волю сторін при 

його укладанні і є суттєвою гарантією безперешкодної реалізації громадянами 

свого конституційного права на працю [5 с. 34]. 

Ще однією необхідною умовою трудового договору є умова про місце 

роботи. Визначення терміну «місце роботи» у законодавстві відсутнє. Місце 

роботи, як правило, визначається місцем знаходження підприємства як сторони 

трудового договору. Залежно від структурної організації підприємства працівник 

може бути використаний на роботі у будь-якому структурному підрозділі. Але 

коли структурні підрозділи знаходяться поза межами певної адміністративно-

територіальної одиниці, де укладався трудовий договір, то місце роботи 

обов’язково повинно бути конкретизованим.  

Відповідно до ст. 23 КЗпП, трудовий договір може бути: безстроковим, на 

візначений строк, на час виконання певних робіт. 

Трудовий договір на невизначений строк є найбільш з поширених трудових 

договорів як підстави виникнення трудових відносин. Їх перевагою для 

працівників є те, що вони створюють між сторонами стабільні трудові відносини, 

робота триває протягом невизначеного часу [6, с. 114]. 
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Результати. Трудовій договір - це угода між працівником и роботодавцем, 

відповідно до якої працівник приймається на роботу для виконання певної 

трудової функції на візначеній строк або безстроково. 

Проаналізувавши, можна дійти до висновку, що трудовий договір займає 

провідне та особливе місце в трудовому праві. Громадяни реалізують своє право 

на працю завдяки укладанню трудового договору. На основі трудового договору 

виникають трудові відносини працівника з роботодавцем, що неминуче спричиняє 

включення цих суб’єктів у цілу систему відносин, які регулюються трудовим 

правом. 
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ДЕКАПЛІНГ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА 

ЕКОЛОГІЧНО – СТАЛОЇ ЕКОНОМІКИ 

Клевцова Н.В. 
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kn720116@gmail.com 

Вступ. Виробничо-економічна діяльність людини завжди спрямована на 

подолання обмеженості ресурсів. Деякі види ресурсів можуть відтворюватись, їх 

наявність регулюється людством. Людські ресурси обмежуються здобутою 

освітою, знаннями, вміннями, кваліфікацією і є наслідком нашого власного 

розвитку. В цілому, втрати енергії і використання матеріалів продовжують 

зростати, відбувається одночасне загальне зниження викидів, використання енергії 

mailto:kn720116@gmail.com
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і матеріалів на одиницю виробленої продукції. Це явище має назву декаплінг, два 

показники( споживання природних ресурсів та економічне зростання) рухаються в 

різних напрямках. Декаплінг є стратегічною основою руху до екологічно-сталої 

економіки, що дозволяє розмежувати темп зростання добробуту людей – з одного 

боку і споживання ресурсів та екологічного впливу – з іншого. Досягнення 

соціального й економічного прогресу має базуватися на відносно низьких темпах 

споживання ресурсів і зменшенні деградації навколишнього середовища.[1,с.42] 

Матеріали і методи. В дослідженні використано матеріали законодавчих 

актів, які розміщено на офіційному сайті Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України. Застосовано аналітичний та метод системного 

аналізу. В рамках виконання Урядом низки програм в екологічній сфері у 

середньостроковій та довгостроковій перспективах, можна прогнозувати істотне 

збільшення витрат. Питання вартості при цьому постає в контексті оцінки 

інвестиційних потреб для створення природоохоронної інфраструктури, 

впровадження нових стандартів, модернізації виробництва. За підсумками оцінки 

створюється інформаційна база для подальшої розбудови фінансової стратегії, 

збалансування потреб і можливостей.[2,с.13] 

Результати. Актуальним питанням сьогодення постає питання розробки 

інструментарію для оцінки та прогнозування результатів управлінських рішень. 

Феномен застосування концепції декаплінгу дозволяє збільшити відстань між 

економічним розвитком і ступенем антропогенного впливу на навколишнє 

середовище. Існують дві групи показників декаплінгу : 

- Макроекономічні, які розмежовують навантаження на довкілля та 

загальну економічну діяльність з акцентом на зміну клімату, забруднення 

повітря,якість води, утилізацію відходів, інтенсивність використання матеріалів; 

- Галузеві, що зосереджують увагу на виробництві та використанні 

природних ресурсів у певних галузях економіки: енергетиці, транспорті, 

сільському господарстві, промисловості. 

Розрізняють наступні п’ять етапів проведення декаплінг – аналізу: 

1. Збір необхідної статистичної інформації; 

2. Аналіз інформації; 

3. Виявлення проблемних аспектів в екологічно - економічній діяльності; 

4. Розроблення комплексних програм, спрямованих на подолання 

проблем; 

5. Реалізація розроблених програм, контроль за їх виконанням. [3,с.8] 
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Оцінюючи потенціал можливих джерел фінансування природоохоронної 

діяльності в Україні, маємо резерви внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування: 

екологічний податок, природно-ресурсні платежі, міжнародна технічна допомога. 

Сьогодні українська система екологічного оподаткування значно відрізняється від 

систем розвинених країн як кількісним так і якісним складом. Досягнення 

європейського рівня екологічних доходів є для України перспективою 2030 року. 

Міжнародна технічна допомога є категорією ресурсів і послуг, що надаються 

Україні відповідно до міжнародних договорів на безоплатній і безповоротній 

основі. Імплементація європейських стандартів захисту довкілля вимагає 

інвестицій у нові технології і устаткування. Непрямим наслідком перетворень 

стане зростання кількості робочих місць та зайнятості. Реалізація екологічних 

програм і проектів має стати потужним фактором модернізації екологічної 

політики.[2,с. 329] 

Висновки. Ефект декаплінгу виявляється тоді, коли при позитивній 

динаміці економічного зростання показники негативного впливу на довкілля 

залишаються стабільними. Декаплінг за ресурсними факторами особливо 

важливий, коли для забезпечення стабільного здійснення економічної діяльності 

не вистачає конкретного виду ресурсу, а його подальше виснаження може 

поставити під загрозу досягнення суспільного прогресу. Декаплінг за факторами 

впливу на довкілля анонсує загрозу для здоров’я людей і екосистем. Рух до сталого 

розвитку вимагає значних змін, явище декаплінгу вимагає впровадження 

модернізації  застосування новітніх технологій та інновацій.[3,с.10] 
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

БРЕНДОМ РОБОТОДАВЦЯ 
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Вступ.В умовах трансформаційних  процесів, які відбуваються в економіці 

і суспільстві, висококонкурентного ринку праці, дефіциту кваліфікованого 

персоналу, високого рівня мобільності співробітників, зниження лояльності 

персоналу до роботодавця, викликів, що спричиненні карантинними обмеженнями 

набуває гострої необхідності пошук нових, більш ефективних інструментів 

залучення та утримання персоналу, розвитку іміджу роботодавця та формування 

стратегії розвитку бренду роботодавця як складової стратегії управління 

підприємством. 

Матеріали і методи. За результатами дослідження компанії Universum 

(світовий лідер дослідження бренду роботодавця), в якому прийняли участь 1131 

професіоналів сфери бренду роботодавця - включаючи менеджерів з маркетингу, 

менеджерів персоналу, менеджерів навчання та розвитку талантів та менеджерів 

підбору персоналу( з 49 країн у період з 26 лютого по 14 квітня 2020 року), 73% 

респондентів (рис.1), які прийняли участь у опитуванні, відмічають бренд 

роботодавця, як один із найголовніших пріоритетів у стратегії розвитку 

підприємства[19]. 

 
Рис. 1. Секторна діаграма “Важливість розвитку HR-бренду, серед 

компаній респондентів” 

 

Результати.Невід’ємною складовою  бренду роботодавця є ціннісна 

пропозиція для співробітників (employer value proposition, EVP). Основні 
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пріоритети EVP (ціннісна пропозиція роботодавця) серед найпривабливіших 

роботодавців у світі за результатами дослідження компанії Universum зображено 

на рис.  2 

 
Рис.2. Основні пріоритети EVP серед найпривабливіших роботодавців у 

сві 

 

Як видно з рис. 2, основними пріоритетами EVP серед найпривабливіших 

роботодавців в світі є: візія компанії, інновації і професійне навчання та розвиток. 

Висновки. Отже, у результаті проведеного дослідження з’ясувалося, що на 

сьогодні розвиток концепції бренду роботодавця досягнув такого рівня визнання, 

що тепер це є невід’ємна частина бізнес-стратегії підприємства. Концепція 

брендингу роботодавця набула поширення в світі в останні роки, про що свідчать 

як дослідження компанії UNiversum. На сьогоднішній день брендинг роботодавця 

в Україні – це не прості рекламні заходи, а комплексний підхід із побудови стійких 

взаємовідносин з працівниками та цільовими групами потенційних кандидатів. 
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juliakostiuk7775@gmail.com 

Вступ. Навіть професійні логіки і математики, не говорячи вже про інших 

фахівців, не приділяють доведенням стільки часу і сил, як юристи. Без усякого 

перебільшення можна стверджувати, що логічне мислення та доказова техніка – 

основна зброя юриста. Вчені, які займаються дослідженнями структури мислення 

фахівців різних категорій, починаючи з 80-х років ХХ століття, пов'язують 

професійні якості фахівців, перш за все, з якостями їх професійного мислення і 

свідомості, зі специфічними способами виконання професійної діяльності. 

Актуальність даної теми зумовлена тим, що високі вимоги до мовної та розумової 

правової  культури, що пред'являються фахівцям - юристам, не залишають сумніву 

в необхідності організації цілеспрямованої навчальної діяльності з оволодінням 

відповідними знаннями, навичками, вміннями і компетенціями.  

Матеріали і методи.  Під час дослідження використовувалися  методи 

системного аналізу, метод аналізу та синтезу, які допомогли простежити 

особливості формування професійного мислення майбутнього юриста, методи 

абстрагування і конкретизації, завдяки чому вдалося отримати окремі факти і 

розширити знання про вплив логіки як наукової дисципліни на розвиток логічного 

мислення фахівця. 

Результати дослідження.  Дослідники професійного мислення  юриста 

виокремлюють в своїх роботах напрямки їх формування з наступними факторами:  

а) з вивченням законів логіки і відповідно законів мислення;  

б) з вивченням науково-теоретичної і документальної юридичної 

літератури; 

 в) з вирішенням проблемних, логічних задач, з виконанням практичних 

вправ;  

г) з удосконаленням якостей професійного мовлення, що зумовлено 

існуванням тісного взаємозв'язку між мовою і мисленням, професійної промовою 

і професійним мисленням. 

Вчені, які  досліджували якість юридичного мислення зробили висновки, 

що рівень такого мислення є високим. Наприклад , вчений  Ю. В. Івлев вказує на 

те, що специфіка роботи юриста полягає в послідовному застосуванні особливих 
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логічних прийомів і методів;  На думку П. Сандевуара, вся техніка права, науки 

нормативної обертається навколо міркування. Відповідно до його концепцій існує 

загальна логіка, яка представляє собою загальний метод міркування, техніку 

мислення, що носить універсальний характер, щодо підпорядкування до якої існує 

юридична логіка. Остання передбачає дві форми міркування: логіку тлумачення і 

логіку аргументації. 

Ш. Перельман, автор широко відомої роботи «Юридична логіка»,розглядає 

аргументацію як мистецтво. Він підкреслює значимість аргументування, 

мотивування винесених рішень в сьогоднішньому  правосудді. На його 

переконання, аргументовані судові рішення все частіше замінюють собою 

рішення, засновані лише на жорсткому логічному міркуванні і постанові. 

            Про надзвичайну значущість логіки для юристів знали завжди. 

Занадто високою була ціна логічної помилки для тих, хто так чи інакше визначав 

долі людей. Уміле використання логічного досвіду скеровує нас від одних істин до 

інших, новіших, значніших, корисніших. На правилах логічного умовиводу 

ґрунтується створення нового знання. Дотримання законів і правил логіки є 

необхідною умовою для встановлення об’єктивної істини в судовому провадженні. 

Встановлення об’єктивної істини в судовому провадженні передбачає відповіді на 

низку питань: чи відбувся злочин, чи скоїв його обвинувачений, злочин був 

учинений умисно чи з необережності. На поставлені запитання можуть відповісти 

особи, які розглядають судову справу, якщо в судовому процесі вони 

дотримуватимуться вимог кримінального та кримінального процесуального права 

та законів логічного мислення. Без дотримання правил логіки встановити 

об’єктивну істину в судовому провадженні неможливо. Нігілістичне ставлення до 

законів логіки в процесі розслідування має дуже тяжкі наслідки для практичної 

роботи слідчого. Логіка навчає, як правильно будувати умовиводи, формує вміння 

оперувати поняттями та судженнями, застерігає від можливих логічних помилок. 

Незнання законів та правил логіки, невміння їх використовувати в процесі 

судового провадження подекуди призводять до різних логічних помилок, які 48 в 

судовій практиці з логічних помилок перетворюються на помилки судові. 

Неприпустимими є помилки в судовій практиці, оскільки вона впливає на долю 

конкретної людини. Право є саме тією галуззю суспільного життя, де порушення 

законів логіки, формування неправильних умовиводів, наведення хибних 

аргументів може завдати суттєвої шкоди. 
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Юридична логіка служить не тільки для того, щоб виявити чітке значення 

норм і явищ. Вона застосовується також і для того, щоб право могло реалізовувати 

себе як соціальна наука, спрямована на переконання осіб у необхідності та 

корисності накладених на них правил.  

Висновок. У нинішніх умовах розвитку нашої країни значення логіки для 

юристів ще більш зростає.  Юридичне міркування є багатоаспектним, що охоплює 

такі типи інтелектуальних процедур, як доведення, аргументування (Доведення + 

переконання), тлумачення. пріоритетною формою професійної діяльності юриста 

є логічне мислення та аргументація як інтелектуальна процедура, яка служить 

пошуку і пред'явленню підстав деякої точки зору з метою її розуміння і (або) 

прийняття. 
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В умовах глобалізації бізнесу провідні компанії світу дотримуються 

принципів сталого розвитку, що надає можливість їм забезпечити реалізацію 

збалансованості між екологією, економікою, соціальною сферою та дотримання 

зобов’язань перед працівниками, постачальниками, інвесторами, 

муніципалітетами. Під терміном «корпоративна соціальна відповідальність» 

(КСС) (англ. corporate social responsibility) розуміється дотримання певних 

зобов’язань бізнесу в сприянні сталому розвиткові та його відповідальності перед 

працівниками, державою, акціонерами та іншими зацікавленими особами [1-2].  

mailto:lytovkava@ukr.net
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Відповідно зв'язок  сталого розвитку та КСС – це заходи щодо зменшення 

негативного впливу компаній, підприємств чи інтегрованих структур на 

навколишнє середовище та соціальну сферу. Соціально відповідальна компанія, 

дотримуючись принципів сталого розвитку має стійку структуру бізнесу та 

довгострокову перспективу.  

В Україні одним із лідером впровадження принципів соціальної 

відповідальності є підприємства групи Метінвест, які належать до Групи «Систем 

Кепітал Менеджмент» (СКМ). КСВ є невід’ємним елементом бізнес-стратегії 

групи, оскільки, починаючи з 2006 року вона забезпечує дотримання цих 

принципів і підходів. Група Метінвест щорічно формує соціальні звіти відповідно 

до міжнародного стандарту «Global Reporting Initiative» (GRI) і 

принципів Глобального договору ООН. Також у 2018 році 71 компанія, що входить 

до World Steel Assoсiation, включно з Метінвестом, підписали оновлену Хартію 

сталого розвитку сталеливарної промисловості. Хартія підтверджує зобов’язання 

членів асоціації прийняти принципи сталого розвитку як основну бізнес-практику 

[3]. Наразі підприємства  Групи СКМ  здійснюють перехід від КСВ до принципів 

сталого розвитку, що обумовлює зміну підходів та заходів. З огляду на ці виклики 

було змінено правила, які діяли з 2006 року, та розроблено нову Політику Групи 

СКМ у сфері сталого розвитку [4]. 

Стратегічні принципи Групи Метінвест у сфері сталого розвитку 

спрямовані на забезпечення безпечних умов праці та зменшення впливу на 

довкілля, раціональне використання ресурсів і енергоефективність, а також на 

виконання зобов’язань перед співробітниками, їхніми сім’ями і суспільством 

загалом. Основними напрямами є:  відповідальність за свої дії перед місцевими 

громадами; добровільний вклад у розвиток регіонів присутності бізнесу; 

конструктивний діалог з усіма зацікавленими сторонами; впровадження принципів 

сталого розвитку в усі аспекти ділової практики. 

Протягом останніх років основні зусилля компаній були зосереджені на 

екологічні цілі сталого розвитку, а саме модернізації підприємств в Маріуполі, 

Кривому Розі, Запоріжжі, що дало екологічний ефект, та соціальні  -  з початком 

військових дій на сході України, компанія сфокусувалася на допомозі 

постраждалим, розміщенні біженців і відновлення інфраструктури міст. Не 

дивлячись на  виклики Група зберегла підприємства, робочі місця, виплату 

заробітної плати і соціальних пільг. Також  Група Метінвест з кожним роком  

збільшує соціальні інвестиції в розвиток міст, зокрема на інфраструктуру, 
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медицину, спорт і освіту шляхом реалізації корпоративних соціальних програм та 

проектів соціального партнерства. Зокрема, у 2019 році Метінвест підписав 

меморандум про співпрацю в напрямку покращення довкілля з Маріуполем, 

Запоріжжям і Кривим Рогом. Інвестиції в екологічну модернізацію становили 

понад 400 млн доларів. А у жовтні 2020 року Метінвест здійснив трансформацію 

соціального партнерства з містами, надаючи йому новий рівень [5-6]. 

З вищенаведеного слідує, що Група Метінвест розглядає соціальну 

звітність як додаткову можливість розширити діалог з усіма зацікавленими 

сторонами й інструмент, що допомагає будувати взаємовигідні партнерські 

відносини. Тому першим стратегічним пріоритетом компанії до 2030 року є 

забезпечення сталого розвитку. Реалізацію цього завдання включено відповідно до 

Технологічної стратегії 2030, одним з напрямів якої є «Здоров’я, безпека та 

навколишнє середовище» [3]. В даному напрямі передбачається реалізація 

екологічних проектів з модернізації для зниження викидів відповідно до 

європейських стандартів та забезпечення безпеки для досягнення нульового 

травматизму співробітників підприємств. 

Отже, на наш погляд,  з огляду на вищевказане, Групі необхідно посилити 

виконання комплексу програм, що змінять екологічний стан у регіонах України, 

модернізуючи активи металургійних підприємств у виробничому й екологічному 

аспектах. Також підписання Меморандумів з територіями присутності – є 

важливим напрямком на перспективу  щодо модернізації виробництв та 

інвестиційній підтримці екологічних проектів, спрямованих на покращення 

загального екологічного стану й підвищення рівня життя в містах присутності. 

Посилення дій в цьому напрямі зменшить репутаційні та соціальні ризики у містах 

присутності з метою досягнення стабільного розвитку металургійних підприємств 

в ринкових умовах. Реалізуючи ці завдання та підходи група компаній забезпечить 

перехід від КСВ до принципів сталого розвитку. 
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НОВІТНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ УПРАВЛІНЦІВ 

(НА ПРИКЛАДІ ДДУВС) 

Мунько А. Ю. 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

munkoann@gmail.com 

Більшість загальних компетентностей, на основі яких відбувається 

формулювання програмних результатів навчання у за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» є практично орієнтованими такі, як: 

здатність до абстрактного та логічного мислення й генерування нових ідей; діяти 

у змінюваних умовах; здатність до роботи з інформаційними ресурсами і базами 

даних та використання інформаційних технологій; працювати автономно чи в 

команді; діяти на основі етичних суджень, соціально відповідально та з 

громадянською свідомістю; здатність до здійснення комунікативної взаємодії і 

спілкування державною та іноземною мовами; навчатися, навчати та 

самонавчатися; цінування та повага до демократичних цінностей, рівності прав і 

можливостей, різноманітності та особливостей культур; прагнення до збереження 

та розвитку людського потенціалу, збереження навколишнього середовища. 

Для успішної реалізації освітньо-професійної програми ДДУВС за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та формування у 

здобувачів вищої освіти стійких практичних навичок укладено угоди про 

співпрацю між університетом та органами влади різних рівнів, зокрема 

департаментами соціального захисту та охорони здоров’я Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації, Дніпровською міською радою, Соборною 

https://metinvestholding.com/Content/Entities/Report/24/ua/Metinvest_social_2019.pdf
https://metinvestholding.com/Content/Entities/Report/24/ua/Metinvest_social_2019.pdf
https://www.scm.com.cy/uploads/files/scm-csr-policy-ua.pdf
https://www.scm.com.ua/kso-news/ustoychivoe-razvitie-2-0-metinvest-podtverdil-vazhnost-socialnogo-partnerstva
https://www.scm.com.ua/kso-news/ustoychivoe-razvitie-2-0-metinvest-podtverdil-vazhnost-socialnogo-partnerstva
https://www.unn.com.ua/uk/news/1832741-re-think-metinvest-pidtverdiv-sistemnist-zelenogo-rozvitku-biznesu-ta-mist
https://www.unn.com.ua/uk/news/1832741-re-think-metinvest-pidtverdiv-sistemnist-zelenogo-rozvitku-biznesu-ta-mist
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районною у місті Дніпрі радою. Відтак, вже з другого року навчання студенти 

проходять практику в зазначених органах влади. 

В навчальний процес активно залучаються досвідчені посадові особи органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування як в очному, так і в дистанційному 

режимі. З метою максимального занурення студентів в атмосферу публічного 

управління проводяться ознайомчі екскурсії до місцевих рад та практикується 

відвідування сесій міської ради.  

Для найкращого опанування теоретичного матеріалу поряд із класичними 

лекціями та конспектуванням їх основних тез застосовується широке коло 

інтерактивних методів навчання як-от: брейн-ринг, інтелектуальні карти, 

експертна оцінка, оксфордські дебати, мозковий штурм тощо. Щонайменше 50 % 

семінарських та практичних занять також проводяться у нестандартному форматі. 

Наприклад, для дисципліни «Регіональне управління» (освітнього рівня 

«бакалавр») передбачена розробка альтернативних стратегій розвитку області в 

форматі «світового кафе» як метод роботи в командах; для дисципліни 

«Документознавство та документообіг в публічному адмініструванні» – імітація 

засідання сесії місцевої ради із формуванням порядку денного, веденням 

протоколу та оформленням рішенням ради. 

«Case study» є невід’ємною частиною процесу викладання кожної із 

дисциплін, передбачених навчальними планами. Важлива вимога до кейсів, які 

викладачі пропонують студентам – актуальність. Наприклад, з дисципліни 

«Стратегічні комунікації в органах державної влади» було розроблено 

порівняльний кейс «Ааналіз антикризових комунікаційних стратегій місцевих рад 

в умовах пандемії COVID-19». 

Безумовно, світова пандемія внесла помітні корективи в освітній процес і 

ДДУВС не залишився винятком. На разі апробується змішана форма навчання 

шляхом поєднання аудиторного та дистанційного форматів. Останній 

здійснюється на основі СУДН «Moodle» із використанням й інших онлайн 

інструментів. Використання технологій дозволяє проводити змагання між 

кількома групами студентів, що у зв’язку із протиепідемічними умовами 

практично неможливо реалізувати в аудиторному режимі як-от інтелектуальне 

змагання. 

Так як публічні управлінці є головними дійовими особами в державотворчих 

процесах, то одним із ключових професійних результатів навчання за 

спеціальністю визначено вміння управляти процесами вироблення та реалізації 
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публічної політики на міжнародному, національному, регіональному та місцевому 

рівнях, дотримуючись вимог чинного законодавства та враховуючи національні 

інтереси. Охоплюючи максимальну кількість аспектів освітньої діяльності, 

застосовуючи широкий спектр традиційних та новітніх методик навчання 

формується якісно нове покоління публічних управлінців, здатних діяти в умовах 

змін, креативно мислити та реалізовувати масштабні сучасні проєкти розвитку 

України. 

 

КОЛЕКТИВНА (БРИГАДНА) МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Островський Є.М., Тимченко Л.М. 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

lilya_83@ukr.net 

Вступ. Україна є демократичною правовою країною, яка орієнтована на 

створення сприятливого соціально-економічного клімату на благо своїх громадян. 

Конституція України, а саме в статті 43 Конституції України закріплює право 

кожного на працю. Задля реалізації зазначених прав вкрай необхідне 

реформування трудового законодавства, приведення норм, які регулюють трудові 

відносини, у відповідність до сучасних реалій.  

Матеріали і методи. У дослідженні були використані наступні методи: 

порівняльно-правовий, формально-юридичний, метод інтерпретації. У сучасній 

науковій літературі проблеми матеріальної відповідальності в трудовому праві 

досліджують В.С. Венедіктов, В.Г. Ротань, М.П. Стадник, Л.І. Суровська, 

Г.І. Чанишева, Н.М. Хуторян та ін.  

В ході трудової діяльності працівники підприємства (організації) можуть 

заподіяти певної шкоди підприємству (організації), наприклад, через неуважність 

вивести з ладу агрегат, не усунути вчасно неполадки обладнання і надалі 

випустити неякісну продукцію. В даному випадку можна говорити про 

матеріальний проступок, який тягне настання матеріальної відповідальності. 

Отже, перш за все, слід зауважити, що останнім часом інститут 

колективної (бригадної) відповідальності піддається серйозній критиці з боку 

вчених-правників. Цей різновид матеріальної відповідальності все частіше 

називають репресивним інструментом в руках роботодавця [2, с. 160]. 

Працівники, незважаючи на гарантії, які встановлені чинним законодавством 

mailto:lilya_83@ukr.net
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України для осіб, з якими укладаються договори про колективну матеріальну 

відповідальність, позбавлені права вибору: профспілки, що дають згоду на 

запровадження цієї відповідальності, є «кишеньковими», а так звана «згода» 

працівника в умовах високого рівня безробіття взагалі перетворюється на фікцію 

– працівник погоджується на будь-які умови роботодавця задля того, щоб 

забезпечити себе і свою сім’ю. 

У Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в 

справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, 

організаціям їх працівниками» № 14 від 29.12.1992 р. нагальної критики щодо 

бригадної відповідальності немає, однак використовується формулювання, згідно 

з яким, якщо шкоду заподіяно двома і більше працівниками, то відповідно суддя 

в рішенні суду має зазначити, які конкретно порушення трудових обов’язків 

допустив кожен із працівників, ступінь його вини та пропорційна їй частка 

загальної шкоди, за яку до нього може бути застосовано відповідний вид і розмір 

матеріальної відповідальності [4]. 

Законодавець у ст. 130 КЗпП Украйни вказує підставою матеріальної 

відповідальності працівників тільки пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, 

передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна 

підприємству, установі, організації винними протиправними діями 

(бездіяльністю) працівника [1]. Однак у нормах чинного трудового законодавства 

України не закріплений принцип вини, і це є його значним недоліком. Звідси 

доцільно включити до нового Трудового кодексу України поняття вини 

працівника та визначити її форми. 

Отже, питання вини стоїть досить гостро в трудовому праві особливо 

відносно застосування колективної матеріальної відповідальності, деякі вчені 

навіть ставлять під сумнів можливість існування такого різновиду матеріальної 

відповідальності взагалі [3, с. 165]. Можна зазначити, що загострення уваги до 

колективної (бригадної) матеріальної відповідальності є обґрунтованим, 

пов’язано з прогалинами та недоопрацюванням законодавства, що регулює ці 

відносини, яке є застарілим та недостатньо пристосованим до реалій сьогодення.  

Результати. Таким чином, колективна (бригадна) матеріальна 

відповідальність має місце при спільному виконанні працівниками окремих видів 

робіт, які пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), 

перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, 

в силу неможливості розмежувати та співвідносити матеріальну відповідальність 
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кожного працівника та відповідно укласти з ним договір про повну матеріальну 

відповідальність. 

Висновки. Правове регулювання колективної (бригадної) 

відповідальності потребує значного удосконалення. В умовах сьогодення існує 

чимала кількість проблем у сфері правового регулювання колективної 

(бригадної) відповідальності працівників. Ключовими напрямками здійснюваних 

заходів повинні стати: внесення структурних змін до чинного законодавства 

шляхом закріплення сучасних та актуальних правових норм, які б чітко та 

зрозуміло визначали підстави та умови притягнення працівників до матеріальної 

відповідальності. Такі пропозиції сприятимуть законності при притягненні 

працівників до матеріальної відповідальності; оскільки в сучасних економічних 

умовах повністю відмовитись від інституту повної колективної (бригадної) 

відповідальності не можна, при розробці проекту Трудового кодексу України 

необхідно мінімізувати негативні його прояви та запровадити дієві механізми 

гарантування прав працівників. 
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ВИНИКНЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА 

Поліщук М.Г. 

Дніпропетровский державний університет внутрішніх справ 

Miraslava13.07@gmail.com 

Вступ. Представництво це врегульована законом діяльність однієї особи 

від імені й в інтересах іншої особи в цивільному судочинстві. Правове 

регулювання представництва в цивільному процесі країн СНД, в яких прийняті 

нові цивільно-процесуальні кодекси, характеризується спільними положеннями, 

властивими для ЦПК України, за окремими винятками. 

Матеріали і методи. У дослідженні були використанні наступні методи: 

порівняльно -правовий,формально-юридичний, метод тлумачення. 

Теорія представництва пройшла довгий шлях розвитку, який бере початок 

ще за часів рабовласництва. Представництво тією чи іншою мірою було визнано в 

Єгипті, Греції, Римі та деяких інших державах. Однак, незважаючи на високий 

рівень професіоналізму, вишуканість і витонченість, римські юристи не створили 

ґрунтовної теорії представництва. Це пояснюється патріархальною природою 

римської економіки, широким застосуванням праці рабів. Римське контрактне 

право до V ст. характеризувалося обтяжливим формалізмом і вузькоперсональною 

природою договірних зв'язків. Діяв принцип: Per extraneam personam nobis adquiri 

non potest -- Неможливе придбання на нашу користь через сторонню особу. Якщо 

до цього додати важливість, яку право надавало автономії особистості, стає 

зрозумілим, чому концепція представництва в римському праві не розвивалася. 

Лише за юстиніанської епохи (527--565 pp.) можна знайти ознаки зародження 

відповідної теорії. 

Так, з роками розвиток суспільства потребує виникнення нових правових 

норм та способів їх реалізації. У зв'язку з цим значно посилюється роль знань в 

галузі юриспруденції і в свою чергу - представництва у цивільному процесі. Це 

зумовлено насамперед конституційними гарантіями реалізації прав громадян на 

судовий захист, а також зобов'язаннями України перед міжнародними та 

європейськими установами щодо реалізації та захисту прав людини і громадянина. 

Сучасний цивільний процес орієнтований на реалізацію принципу змагальності, 

що вимагає відповідної правової кваліфікації від осіб, які беруть участь у справі [8, 

с.87]. 
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Більшість науковців-процесуалістів, які розглядали ЦПК 1963р., вважали, 

що представники є особами, що беруть участь у розгляді справи, оскільки 

процесуальним представникам властива наявність юридичної заінтересованості в 

результаті розгляду справи. Найбільш яскраво, вважає Павлуник І. А., характер 

такої заінтересованості проявляється при здійсненні батьками законного 

представництва інтересах своїх неповнолітніх дітей і та обставина, що інтерес 

процесуального представника носить особливий характер від інтересу сторін, 

третіх осіб та інших учасників процесу, не дає підстав для виключення 

представників із числа осіб, які беруть участь у справі. Представництво в 

цивільному процесі можливе у будь-якій цивільній справі на будь-якій стадії його 

розвитку - від порушення цивільної справи в суді до виконання судового рішення 

[13, с.40]. 

Представництво в цивільному процесі є процесуальним засобом реалізації 

громадянами права на судовий захист від посягань на честь і гідність, життя та 

здоров'я, на особисту свободу і майно, гарантований Конституцією (ст. 55) [1] та 

іншими законами України. Воно забезпечує участь у цивільному процесі громадян 

і організацій, надає їй можливість використовувати юридичне грамотних осіб для 

ведення цивільних справ у суді та захисту суб'єктивних прав й інтересів. 

Результати.  Представництво в цивільному обороті має широку сферу 

застосування. Це пояснюється причинами як юридичного, так і фактичного 

порядку. Потреба у представництві виникає тоді, коли особа, яку представляють, 

не має за законом можливості вчиняти юридичні дії (наприклад, у разі відсутності 

дієздатності). Представництво може мати місце також тоді, коли у особи немає або 

фізичної можливості здійснити такі дії (наприклад, внаслідок хвороби, відсутності 

в місці постійного проживання), або бажання особисто реалізовувати належні їй 

права та обов'язки. Здійснення юридичними особами своєї статутної діяльності 

також неможливо уявити без всебічного використання інституту представництва 

(представництво в господарському та третейському суді) [8, с.89]. 

Слід зазначити, що нормативного визначення представництва немає. 

Незважаючи на те, що процесуальне представництво є інститутом цивільно-

процесуального права, ст. 58 ЦПК України дає лише визначення правового терміну 

[2].  

У процесуальній літературі є два підходи до визначення представництва. 

Перший, представником якого є А. Ф. Клейман, ґрунтується на тому, що 

представництвом визнається лише діяльність, яка є суттю самого представництва 
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[11]. Не погоджуючи з цим, інші науковці (Ільїнська І. М. та Лесніцька Л. Ф.) 

розглядають представництво як правовідношення, змістом якого є представницька 

діяльність. 

С. Я. Фурса в нуково-практичному коментарі дає таке визначення 

представництва, ототожнюючи поняття «процесуальне» і «судове» 

представництво. Цивільне процесуальне (судове) представництво - це 

правовідносини, в силу яких одна особа (представник) виконує на підставі 

повноваження, яке надане йому законом, статутом, положенням чи договором, 

процесуальні дії у цивільному судочинстві в інтересах іншої особи (довірителя), 

які спрямовані на захист порушених, оспорюваних та невизнаних прав та інтересів 

іншої особи, державних чи суспільних інтересів, в результаті чого у представника 

виникає комплекс процесуальних прав та обов'язків [12, с.160]. 

Висновки. Підсумовуючи все вище наведене, вважаю за доцільне 

сформулювати власне визначення інституту представництва в цивільно-

процесуальному праві України, в якому існуючі в теорії цивільного процесу 

протиріччя я пропоную подолати виходячи із суб'єктивного й об'єктивного його 

розуміння. В суб'єктивному значенні представництво - це діяльність представника, 

спрямована на захист суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів особи, 

яку він представляє, в межах наданих повноважень, а також сприяння судові у 

винесенні законного й обґрунтованого рішення по справі. В об'єктивному значенні 

представництво - це врегульовані цивільно-процесуальними нормами відносини, 

згідно з якими представник здійснює від імені та в інтересах особи, яку він 

представляє, комплекс процесуальних дій спрямованих на захист прав та інтересів 

щодо розгляду та вирішення цивільної справ 
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Introduction. Critical Thinking is one of the crucial skills that every 

contemporary person should have. COVID-19 pandemic proved it once again. Over this 

year, people all around the Globe had become victims of fake news and overreacted for 

no reason. Just remember the toilet paper shortage in the United States [5] and Australia 

[7] or a huge panic in UK that the nose swab, taking to test on Coronavirus, can damage 

the brain [2]. The fast spread of misinformation across the Planet had been even called a 

“massive infodemic” [3] by the World Health Organization. 

Main content and Methodology. As Daniel Willingham said, “critical thinking 

consists of seeing both sides of an issue, being open to new evidence that disconfirms 

your ideas, reasoning dispassionately, demanding that claims be backed by evidence, 

deducing and inferring conclusions from available facts, solving problems, and so forth” 

[8, c. 8]. To understand what kind of methods Critical Thinking can propose in this 

situation, we should analyze its main characteristics. In the table below, the main 

differences between critical and uncritical (ordinary) thinking are presented: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/page7
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1045-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/ed20150705
mailto:Natalie.reva@gmail.com
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Ordinary Thinking  Critical Thinking 

Guessing Estimating 

Preferring Evaluating 

Grouping Classifying 

Believing Assuming 

Inferring Inferring logically 

Associating concepts Grasping principles 

Noting relationships Noting relationships among other 

relationships 

Supposing Hypothezing 

Offering opinions without reasons Offering opinions with reasons 

Making judgments without criteria Making judgments with criteria 

Table 1. Comparing Ordinary Thinking to Good Thinking. [4] 

 

As you may see, the main accent is made on thoughtful reflection that Critical 

Thinking provides by evaluating critically the doubtful assumptions. The term “critical” 

itself tells us about the way our thinking should go – through questioning and fact-

checking for the right answers. We should not suppose for the start that the information 

we get from media is true, but on the contrary ask ourselves to which instance it is true, 

what are the requirements for these new to be true and so on. For instance, using Critical 

thinking tool of grasping principles would prevent the prompt and definitely false 

association of Corona beer and Coronavirus in the US [6]. 

Results and Conclusion. 

COVID-19 pandemic showed the global lack of Critical Thinking ability. 

Misleading information bring people out of balance, creating the global panic that, in its 

turn, has a huge negative impact not only on human health, but also on human mental 

stability. However, I believe that all this panic can be reduced with a little help of Critical 

Thinking. Knowing-how to use it gives us a tool to debunk the groundless and dodgy 

claims we hear and read every day on social media and news. The majority of 

misinformation do not pass a “simple logic test”. 

For instance, knowing that SARS-CoV-2 is a virus and all the viruses are 

submicroscopic pathogenic microorganisms, people will never believe in the possibility 

of virus transmission through 5G network [1], because the last one can only transfer 

electromagnetic waves and not microorganisms. This is how our world works. Knowing 
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the simple principle of Nature will prevent people from rapid juxtaposition of viruses and 

radio waves as two things spreading through the air.   

The challenges we faced in 2020 proved the necessity and importance of 

worldwide transformation of Educational system. Such skills as Critical Thinking, 

Decision-Making, Social Media Literacy, Cognitive Flexibility, Emotional Intelligence, 

and so on, became crucial for the need of XXI century man. All these scientific fields are 

transdisciplinary. You cannot be a good critical thinker or decision-maker with no 

knowledge in other domains. Therefore, the interdisciplinary studies are essential today. 

It is our task to create a new program, which corresponds to modern demands, and it 

cannot be done without the interaction of experts from various scientific fields. 
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Вступ. Глобалізаційні процеси значним чином впливають на політичні, 

економічні, безпекові, гуманітарні та соціальні процеси в світі. Кількість 

нагальних та невідкладних питань на міжнародному порядку денному тільки 

збільшується, а більшість проблем так і залишаються в підвішеному стані 

протягом десятиліть.  

Сучасні виклики, з якими щодня зіштовхуються уряди, міжнародні та 

регіональні організації, поставили під сумнів ефективність колективного 

управління в цілому. [1] Існуюча система міжнародної взаємодії довела, що здатна 

зберігати відносну стабільність на міжнародній арені та вберігати від “великої 

біди” ядерної війни держави. Але чи достатньо цього щоб забезпечити безпеку та 

розвиток людства? Створений у 20 столітті світовий порядок вже не спроможний 

впоратися з проблемами 21 століття. 

Час світової нестабільності почався не учора, але пандемія COVID-19 

навіть прискорила розвиток подій, які рано чи пізно приведуть нас до нового 

світового порядку. 

Актуальність дослідження зумовлена суттєвими розходженнями у системі 

наукових поглядів щодо визначення факторів впливу на формування світової 

політичної системи, особливо з урахуванням факторів, які на сьогоднішній день 

стали каталізаторами трансформації мультиполярної системи та призвели до 

ситуації, в умовах якої провідні міжнародні актори взялися за закладання основ 

можливо нового світополітичного устрою.  

Пандемія COVID-19 – це криза громадського здоров'я, але вона досить 

швидко трансформувалась у соціальну, політичну та економічну проблему з 

глобальними наслідками. Це новий виклик, який повинен вирішуватися нарівні зі 

звичайними проблемами. [2] У таких умовах глибокої світової політичної кризи 

ставляться під загрозу в першу чергу засади сталого розвитку, які впродовж 

останніх тридцяти років закладалися державами світу з метою своєрідного 

інвестування в майбутнє. Але, як виявилось, можливості та спроможності людства 
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у подоланні різного роду криз, зокрема епідемічних, напряму залежать від 

стабільності світової політичної системи. 

Авторська гіпотеза полягає в тому, що несистемні елементи, в даному 

випадку пандемія COVID-19, спричинили значний вплив на сучасну систему 

міжнародних відносин, поставивши під загрозу не лише стабільність 

міжнародного світопорядку, а й здатність держав швидко та ефективно реагувати 

на виклики сьогодення. 

Матеріали і методи дослідження. Враховуючи актуальність теми 

дослідження, а також наукову новизну предмету дослідження, основними 

джерелами даного дослідження стали аналітичні доповіді провідних світових 

аналітичних центрів та експертів.  

Складність та багатовимірність проблематики обумовили теоретико-

методологічну основу дослідження, яку склали принципи об’єктивності, 

багатофакторності та системності Для вирішення завдань, поставлених у 

науковому дослідження, були використані загальнофілософські, загальнонаукові 

та спеціальні методи дослідження. 

Результати. Правила гри будуть змінені, і не тому що світова політична 

система вичерпала свій потенціал, а завдяки несистемності загроз та викликів, з 

якими вона сьогодні зіштовхнулася. Зміниться також співвідношення сил серед 

основних міжнародних суб'єктів, їхні тактики та стратегії, а також уявлення про 

"червоні лінії" та почуття традиційних союзів. 

Для того, щоб зрозуміти якою буде модель оновлення світополітичного 

устрою, слід адекватно оцінювати поточні тривожні тенденції. Це зростаючі 

розбіжності між Сполученими Штатами та Китаєм, позначені спробами США 

переосмислити свої зобов'язання щодо глобального управління на тлі більш 

напористих прагнень Китаю. Деякі експерти бачать тут обриси нової біполярності 

2.0 [3]. Це може стати реальністю, але інші держави будуть змушені обирати 

головного союзника. 

Висновки. Пандемія COVID-19 стала новим викликом для глобалізації, 

вказавши з одного боку на її недоліки, але, водночас, давши можливість 

модернізувати всю систему міжнародної взаємодії в кризових умовах. Сьогодні як 

ніколи важливо розбудовувати систему взаємної довіри та допомоги, яка дасть 

змогу раціонально оцінити потреби людства та майбутні загрози. Лише за таких 

умов можна серйозно говорити про конкретне наповнення концепції «сталого 

розвитку» та її подальшого втілення у життя спільними зусиллями. 
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ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ 

ДИСТАНЦІЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Сахарук І.С. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

sakharuk.ira@gmail.com 

Вступ. Згідно із Цілями сталого розвитку ООН до 2030 року передбачено 

необхідність сприяння повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх 

(ціль 8). Створення соціально-правових та економічних передумов для 

забезпечення гідної праці залишається предметом дослідження ряду вітчизняних  

науковців, зокрема Л. Амелічевої, В. Буяшенка, О. Гостюк, Т. Коляди, С. Рудакової 

тощо. При цьому, пандемія Covid-19 зумовила нові виклики для забезпечення 

гідної праці та реалізації трудових прав, які потребують детального наукового 

аналізу. Так, із впровадженням у березні 2020 р. карантинних обмежень 

актуалізувались питання правового регулювання дистанційної роботи. Адже 

дистанційна робота хоч і використовувалась на практиці, не мала нормативної 

регламентації, що негативно впливало на дотримання трудових прав працівників. 

Тому внесення 30.03.2020 р. змін до Кодексу законів про працю України (далі – 

КЗпП) та закріплення права роботодавців використовувати дистанційну роботу 

мало важливе значення. Водночас, належним чином це питання врегульовано 

КЗпП не було.  

Матеріали і методи. Формально-логічний та порівняльно-правовий 

методи склали методологічну основу для проведення наукового дослідження. 

Емпіричну основу дослідження становлять дані Міжнародної організації праці 

https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/06/Taking-Stock-Where-Are-Geopolitics-Headed-in-the-COVID-19-Era.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/06/Taking-Stock-Where-Are-Geopolitics-Headed-in-the-COVID-19-Era.pdf
https://dobetter.esade.edu/en/covid-19-geopolitics-impacts
mailto:sakharuk.ira@gmail.com
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(далі – МОП) та результати «Опитування щодо умов праці в умовах цифровізації 

та глобальної пандемії COVID-19», проведеного з 5 по 30 жовтня 2020 р. в рамках 

держбюджетної теми Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка «Соціально-

правові засади збереження та розвитку трудового потенціалу України». 

Результати. Відповідно до п.10 ст.60 КЗпП (в редакції від 30.03.2020) 

«дистанційна (надомна) робота - це така форма організації праці, коли робота 

виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його 

вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але 

поза приміщенням роботодавця» [1]. Недоліком вказаної норми є те, що 

законодавець ототожнює дистанційну та надомну роботу, хоча лише остання 

передбачає обов’язок працівника виконувати роботу саме вдома. Відповідно, 

вимоги щодо організації роботи та, зокрема, дотримання вимоги охорони праці є 

різними при надомній та дистанційній роботі. Тільки у проекті Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового 

регулювання дистанційної роботи №4051, прийнятого у першому читанні 

03.11.2020 проведено розмежування дистанційної та надомної роботи [2]. 

Відповідно до п.12 ст.60 КЗпП, виконання дистанційної (надомної) роботи 

не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників [1]. 

Зокрема, роботодавець зобов’язаний забезпечити працівнику умови праці, 

необхідні для виконання роботи (ст.21 КЗпП) [1]. При цьому, згідно із 

результатами проведеного нами опитування, 48%  респондентів (з 82-х опитаних) 

роботодавець не забезпечує засобами, необхідними для дистанційної роботи та не 

надає відповідну компенсацію за використання власних засобів, що є порушенням 

їх трудових прав. 

Працівники в умовах дистанційної роботи, як правило, розподіляють 

робочий час на власний розсуд (п.11 ст.60 КЗпП) [1], водночас, на них 

поширюються загальні гарантії щодо обмеження робочого часу – не більше 40 

годин на тиждень (за винятком осіб, які працюють в умовах 

скороченого/неповного робочого часу, тривалість якого має бути меншою). На 

практиці ж, дослідження робочого часу співробітників, що працюють віддалено 

через пандемію COVID-19, показало, що вони працюють понаднормово. Так, 

згідно із дослідженням Eurofound кожен четвертий дистанційний працівник (27%) 

додатково виконує роботу у вільний час [3, с.5]. Проведене нами опитування 

показало, що 34% респондентів працюють більше 40 годин на тиждень, а 68% - 

більше 6 годин з ПК (дозволених вимогами охорони праці). Отже, роботодавцям 
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слід, з одного боку, адаптовувати методи  управління, робоче навантаження та 

завдання для дистанційних працівників до умов віддаленої роботи, з іншого, - 

здійснювати контроль за виконанням роботи в межах гарантованої законодавством 

обмеженої тривалості робочого часу. 

МОП також рекомендує передбачити для співробітників певний час 

виконання роботи в автономному режимі, а також заохочувати їх розповідати про 

перевантаження з метою раннього попередження ризиків вигоряння, перегляду 

норм виробітку та робочих завдань [4, с.6,7]. Це має важливе значення, оскільки 

віддалена робота створює додаткові психосоціальні ризики для працівників: 

зменшення балансу між роботою та особистим життям, ізоляцію та відсутність 

соціальної взаємодії, технострес та інформаційне перевантаження. Наприклад, 

відповідно до огляду медичного журналу The Lancet, працівники, що працюють 

віддалено під час карантину повідомляють про депресію, стрес, дратівливість, 

безсоння, емоційне виснаження тощо [3, с.12]. В цьому контексті позитивно слід 

відзначити положення проекту Закону №4051, що передбачає право на 

відключення, - переривання інформаційно-телекомунікаційного зв’язку з 

роботодавцем в робочий час для відпочинку, що не вважається порушенням 

трудової дисципліни. 

У проекті Закону №4051 вказано, що при виконанні дистанційної роботи 

працівник самостійно обирає власне робоче місце та персонально відповідає за 

забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на ньому [2]. Водночас, згідно 

діючого КЗпП такого винятку не встановлено, тому роботодавці на сьогодні несуть 

повну відповідальність за забезпечення належних і безпечних умов праці щодо 

дистанційних працівників так само, як і щодо працівників, які виконують роботу в 

приміщенні роботодавця. Саме тому, МОП рекомендує оновлювати обов'язки 

роботодавців щодо охорони праці віддалених працівників, закріпивши 

необхідність аналізу ризиків і небезпек для здоров'я і безпеки, зокрема середовища 

домашнього офісу, обладнання, ергономіки і стресу, а також інших проблем з 

психічним здоров'ям. Одночасно, пропонується розглянути можливість надання 

працівникам права запозичувати з офісу на час віддаленої роботи в зв'язку з 

пандемією обладнання, яке повністю сумісне з ергономічними стандартами [3, 

с.14]. 

Висновки. Поширеність віддаленої роботи в умовах пандемії Covid-19 

зумовлює необхідність її детального правового регулювання з метою захисту прав 

дистанційних працівників. Особливої уваги потребує регламентація організації та 
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охорони праці, забезпечення належних умов праці, в тому числі засобів, 

необхідних для виконання трудової функції; гарантування психологічної безпеки 

та можливостей поєднання професійного та особистого життя. Віддалена робота 

має ряд переваг, особливо в умовах Covid-19, оскільки дозволяє забезпечити 

збереження роботи та безперервність її виконання й, одночасно, мінімізує ризики 

для життя та здоров’я працівників. Водночас, лише її належна правова 

регламентація дозволить гарантувати гідну працю для дистанційних працівників. 

 

Наукове дослідження проведено в рамках держбюджетної теми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 19БФ042-01М 

"Соціально-правові засади збереження та розвитку трудового потенціалу 

України. 
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Вступ. Сучасний ринок beauty-продуктів в Україні має свої специфічні 

особливості. По-перше, ринок є відносно невеликим за обсягами маючи показник 

близько 26,2 млрд грн за 2019 рік [1]. По-друге, ринок складається з декількох 

основних гравців-рітейлерів, серед яких такі гіганти, як EVA, Brocard, Prostor, 

Watsons; але при цьому має значну роздрібленість офіційних постачальників 

брендів, серед яких є як великі концерни та холдинги (на зразок Loreal, Estee Lauder 

та LVMH), так і зовсім малі представники поодиноких брендів. Ці особливості 
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певною мірою зумовлюють той факт, що функція прогнозування у межах окремих 

брендів, навіть тих, що є частиною портфеля крупних холдингів, не є достатньою 

мірою діджиталізованою, а в деяких компаніях вплив людського фактора на 

прийняття рішень у плануванні є критично ризиковим.  

Матеріали і методи. Недосконалість існуючих методичних підходів до 

прогнозування попиту на ринку косметичних продуктів, чітко виражена асиметрія 

інформації, значні прогалини у логістичних аспектах поставок та зберігання 

продукції, і, як наслідок, суттєві втрати через неспівпадіння реального попиту із 

прогнозованим потребують пошуку і застосування нових методів вирішення 

актуальної проблеми прогнозування попиту на ринку косметичних продуктів. 

Дослідження ґрунтується на оприлюднених матеріалах провідних компаній 

індустрії, даних світового ринку косметичних продуктів, зокрема ароматів, 

продуктів мейк-апу і догляду за шкірою.  

Результати. Глобальний beauty-ринок є постійно зростаючим і досить 

стійким навіть до кризових явищ, що підтверджується статистично у вигляді 

стабільного щорічного приросту в обсягах продажів (рис. 1). Цей ринок вдало 

подолав рецесію 2001 року, кризу 2008 року, навіть продемонструвавши незначне 

зростання в 2008–2010 роках, та має досить гарні прогнози щодо наявної кризи під 

час пандемії COVID-19. Така тенденція характеризується поведінкою споживачів, 

для яких на тлі зменшення їх доходів придбання косметичних продуктів стає свого 

роду товаром розкоші. Вперше подібне явище було досліджено Леонардом 

Лаудером у 2001 році та названо «Lipstick Index», і потім трансформувалося в «Nail 

Polish Index» у 2008–2010 роках та «Mascara Index» під час кризи пандеміїї COVID-

19 через вимушене носіння захисних масок безпосередніми споживачами продукту 

[3]. 

Саме стабільним зростанням ринку, як українського зокрема, так і 

глобального, і зумовлено той факт, що певні асиметрії прогнозів було 

компенсовано. Але є незаперечним факт, що криза пандемії COVID-19 не буде 

такою ж легкою для подолання цією індустрією, загальне зниження продажів буде 

мати щонайменше позначку в 35%, а в деяких країнах і значно вищу [2]. 
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Рис. 1. Динаміка обсягу продажів глобального ринку косметичних продуктів,  

млрд доларів США* 

*Джерело: складено автором на основі [2] 

 

Висновки. Проведений аналіз засвідчив, що у нинішній період, коли 

нагальність діджиталізації процесів додатково підштовхується зростанням онлайн-

продажів, волатильним і стагнуючим попитом в офлайн просторі, обмеженнями за 

термінами виконання замовлень виробництвом тощо, особливо актуалізується 

потреба у розробці цифрового підходу до прогнозування попиту на ринку 

косметичних продуктів. Система повинна працювати на базі динамічних 

алгоритмів та включати в себе до тисячі різних факторів. Серед явних чинників 

можуть бути – свята, сезонність, ціни конкурентів та запуск новинок-субститутів; 

серед неявних – система може враховувати такі, як частота згадування бренду в 

соціальних мережах або новинах, закриття або відкриття нових магазинів 

конкурентами, навіть прогноз погоди. Звичайно до уваги потрібно брати й загальні 

умови ринку, як наприклад, макроекономічні показники, коливання курсів валют, 

подовження термінів карантинних обмежень тощо. 
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АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ 

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Сєрих Д.А., Застрожнікова І.В. 

Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дм. Моторного 

irenazast@gmail.com 

Термін «управління» – це всеосяжне поняття, що включає в себе всі дії й 

усіх осіб, що ухвалюють розв'язку, у які входять процеси планування, оцінки, 

реалізація проекту й контролю. У певному смислі, планові й оперативні розв'язки 

не відрізняються один від одного, характерною ознакою служить лише порядок їх 

проходження [1]. 

Управління персоналом підприємства – це багатобічний, надзвичайно 

складний, специфічний процес, уважає професор Шегда А.В. [5]. Головним 

елементом усієї системи управління підприємством є кадри, які одночасно можуть 

виступати як об'єктом, так і суб'єктом управління. Під управлінням кадрами 

розуміється процес планування, добору, підготовки, оцінки й безперервного 

утвору кадрів, спрямований на раціональне їхнє використання й підвищення 

ефективності виробництво.  

Предметом управління кадрами виступає вивчення відносин працівників у 

процесі виробництво з погляду найбільш повного й ефективного використання їх 

потенціалу в умовах функціонування конкретної організаційної системи. 

Основною метою управління кадрами є комбінація ефективного навчання 

персоналу, підвищення кваліфікації й трудової мотивації для розвитку здатностей 

працівників і ефективний розв'язок будь-яких завдань, обумовлених вимогам 

ринку [5].  

Професор Кибанов А.Я. уважає, що управління персоналом організації – це 

цілеспрямована діяльність керівного складу організації, керівників і фахівців 

підрозділів системи управління персоналом, що включає розробку концепцій і 

стратегії кадрової політики, принципів і методів управління персоналом 

організації. Управління персоналом укладається у формуванні системи управління 

персоналом; планування кадрової роботи, розробці оперативного плану роботи з 

персоналом; виробництво маркетингу персоналу; визначення кадрового 

потенціалу й потреби організації в персоналі [4].  

Управління персоналом організації охоплює широкий спектр функцій від 

приймання до звільнення кадрів: наймання, відбір і приймання персоналу; ділова 
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оцінка персоналу при прийманні, атестації, доборі; профорієнтація й трудова 

адаптація; мотивація трудової діяльності персоналу і його використання; 

організація праці й дотримання етики ділових відносин; управління конфліктами 

й стресами; забезпечення безпеки персоналу; управління нововведеннями в 

кадровій роботі; навчання, підвищення кваліфікації й перепідготовка кадрів; 

управління діловою кар'єрою й службово-професійним просуванням; управління 

поведінкою персоналу в організації. 

На думку професора Волкова О.І., управління персоналом – це частина 

менеджменту, пов'язана із трудовими ресурсами підприємства і їх відносинами 

усередині фірми [2]. Управління персоналом пов'язане з розробкою й реалізацією 

кадровій політиці, що включає в себе: планування, наймання й розміщення робочої 

чинності; навчання, підготовку й перепідготовку працівників; просування по 

службі й організацію кар'єри; умови наймання, праці і його оплати; забезпечення 

формальних і неформальних зв'язків, створення комфортного психологічного 

клімату в трудовому колективі. Роботу з кадрами на підприємстві здійснюють 

деякі функціональні відділи, служби й окремі фахівці, і менеджери: відділ кадрів; 

відділ праці й заробітної плати; керуючі (директор, менеджери) персоналом.  

Основними цілями управління кадрами є: задоволення потреби 

підприємства в кадрах; забезпечення раціонального розміщення, професійно – 

кваліфікаційного й посадового просування кадрів; ефективного використання 

трудового потенціалу підприємства. 

А професор Завадский Й.С. висуває своє визначення й уважає, що 

управління персоналом підприємства – це багатобічний, надзвичайно складний, 

специфічний процес [3]. Головним елементом усієї системи управління 

підприємством є кадри, які одночасно можуть виступати як об'єктом, так і 

суб'єктом управління. Під управлінням кадрами розуміється процес планування, 

добору, підготовки, оцінки й безперервного утвору кадрів, спрямований на 

раціональне їхнє використання й підвищення ефективності виробництво. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ 

В ТЕОРІЇ ІГОР 

Силенко І. В. 

Національний університет «Києво-Могилянська Академія» 

i.sylenko@ukma.edu.ua 

Вступ. Гра видобутку ресурсів – це відомий вид стохастичної гри, в якій 

оцінюється економічна взаємодія агентів, що спільно володіють відновлюваним 

ресурсом. Вперше запропонована у 1980 [1], своєю появою «завдячує» 

протистоянню між Ісландією і Великою Британією за риболовні права в 

Атлантичних водах, відомому як «Тріскова війна». Модель є доречною у довільних 

дуополістичних або олігополістичних ситуаціях, в яких рішення учасників мають 

вплив на еволюцію певної популяції, або ресурсу, а тому активно досліджувалася 

[2]-[5]. Традиційним зацікавленням у грі є існування рівноваги Неша з точки зору 

прибутків гравців, що в даному випадку не є тривіальною задачею. Існуючі 

результати отримані лише для окремих умов, шляхом накладання специфічних 

припущень на кількість гравців, їхні функції корисності, а також стохастичну 

функцію еволюції ресурсу. Важливість рівноваги Неша пояснюється тим, що у грі, 

в якій кожен гравець здатен реагувати на стратегії інших зміною своєї, тільки набір 

стратегій рівноваги Неша буде прийнятним для всіх. 

У проведеному мною дослідженні було розглянуто симетричну гру 

видобутку ресурсів, в якій функція корисності є ізоеластичною (досить поширений 

вигляд корисності в економіці), а еволюція ресурсу змодельована геометричним 

випадковим блуканням. Виявилося, що, по-перше, гра має симетричну стаціонарну 

рівновагу Неша. По-друге, ця рівновага Неша не є Парето-оптимальною. І по-

третє, положення рівноваги Неша є більш агресивним щодо ресурсу в порівнянні 

з переговорними Парето-оптимальними стратегіями. Тобто, висловлюючись менш 

формально, гравцям одночасно і заради власної вигоди, і для збереження ресурсу, 

доречно йти на кооперацію, в якій буде присутня або висока форма довіри, або 

достатньо високі штрафи за відхилення від домовлених стратегій. 

Метод. Метод зворотної індукції, використання принципу оптимальності 

дисконтованого динамічного програмування. 

Результати. Розглядається гра з 𝑚 ∈ ℕ гравцями, що використовують 

відновлюваний ресурс протягом необмеженого періоду. Сумарний виграш 
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кожного гравця визначається як нескінченна дисконтована сума його прибутків в 

усі моменти часу. 

Припущення моделі: 

А1. Функцією корисності кожного гравця є 𝑢(𝑥) = 𝑐 𝑥𝛼 , де 0 < 𝛼 < 1, 𝑐 >

0. 

А2. Якщо в момент часу 𝑡 кількість ресурсу дорівнює 𝑠𝑡, то кількість 

ресурсу в момент  𝑡 + 1 визначається формулою 𝑠𝑡+1 = (𝑠𝑡 − 𝑥1𝑡 − ⋯− 𝑥𝑚𝑡) ∙ 𝜉, де 

𝑥𝑖𝑡 ∈ [0;
𝑠𝑡

𝑚
] −кількість ресурсу, спожитого гравцем 𝑖, 𝜉 −додатна випадкова 

величина. 

А3. 𝛽 ∙ 𝔼[𝜉𝛼] < 1, де 𝛽 − множник дисконтування моделі. 

Теорема 1. У наведеній моделі гри існує стаціонарна рівновага Неша. 

Теорема 2. Знайдене положення рівноваги Неша не належить до класу 

оптимальних за Парето стратегій. 

Інтерпретацією результату є те, що гравці здатні збільшити свої виграші за 

умови об’єднання і узгодження стратегій.  

Крім цього, вдалося помітити, що кооперація гравців призводить до 

кардинального зменшення темпу виснаження ресурсу, що є важливим моментом з 

точки зору сталого розвитку.  

Висновки. Узгодження стратегій між учасниками у грі видобутку ресурсів 

одночасно доцільне і з економічних міркувань (отримання максимального 

прибутку), і з екологічних (збереження ресурсу). Важливо наголосити, що оскільки 

переговорні стратегії тут не збігаються з рівноважними, то у гравців завжди є 

спокуса відхилятися від кооперування в односторонньому порядку заради 

власного зиску. У таких випадках, для забезпечення виконання домовленості на 

практиці, доречно вводити систему достатньо великих штрафів, що нівелюють 

потенційні прибутки порушника. 
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ЕФЕКТИВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 

В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Турканова В.І. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

vlada.turkanova@gmail.com 

Вступ. Cучасна концепція сталого розвитку вимагає докорінного перегляду 

традиційних інститутів, зокрема, і в сфері права та правосуддя. Розбудова 

миролюбного й відкритого суспільства і забезпечення доступу до правосуддя для 

всіх [1] є викликом для нашої держави, тому зусилля, спрямовані на досягнення 

цієї мети, повинні бути консолідовані та цілеспрямовані. Зокрема, у своєму 

дослідженні ми зосередились на аналізі досвіду ЄС в сфері ефективного 

врегулювання спорів та результатах, які ми можемо використати в Україні задля 

забезпечення сталого розвитку нашого суспільства. 

Матеріали і методи. В своєму дослідженні ми аналізували наукові підходи 

до визначення відкритого суспільства, держави верховенства права та доступу 

правосуддя для всіх, законодавство і доктрину України, право ЄС, а також 

результати наукових проектів, виходячи з концепції сталого розвитку та 

глобальних цілей, визначених ООН, що дало можливість зробити висновки щодо 

розбудови системи ефективного врегулювання спорів в Україні.  

Результати. Прагнення до побудови відкритого суспільства [2, c. 225], що 

лежить в основі сучасної концепції сталого розвитку, зумовлене вольовим 

внутрішнім покликом суспільства до пошуку ефективних ненасильницьких та 

більш продуктивних способів вирішення різноманітних конфліктів, які є 

невід’ємною частиною людського буття. Сьогодні цілком заслужено на хвилі 

піднесення перебувають примирні способи врегулювання спорів будь-якого 

характеру, перевагами яких є гнучкість, невитратність, своєчасність, 

конфіденційність тощо [3, c. 5-12, 15-26 та ін.]. Надзвичайно важливою рисою, 

притаманною примирним способам, є можливість збереження нормальних 

відносин між сторонами спору, що забезпечує більш сприятливий клімат для 



290 

розвитку економічних та інших відносин, а також, зокрема, до росту задоволеністю 

життя суспільства, про що йдеться і в останній доповіді Римського клубу («Сome 

On!») [4].  

Водночас, їх варіативність спонукає до хаосу в пошуці найефективнішого 

їх застосування, отже, зменшує загальний позитивний ефект. Натомість, 

досягнення цілей сталого розвитку, зокрема, побудови та створення ефективних, 

підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій̆ на всіх рівнях вимагає не 

партикулярного підходу  [5, c. 16], а комплексної системи врегулювання спорів [6, 

c. 422], що включає в себе такі елементи як превентивні процедури, досудові 

процедури та процедури врегулювання спорів під час судового провадження, а 

також ті, що забезпечують можливості врегулювання спорів після ухвалення 

судового рішення, зокрема, на стадії його виконання, за допомогою новітніх 

інформаційно-комунікативних технологій.  

Великою перевагою такого підходу є те, що не один спір, а ціла низка 

спорів, що виникають і будуть виникати незалежно від ефективності їх 

врегулювання, можуть бути об’єктом системи ефективного врегулювання спорів 

[6, c. 423-429]. Побудова системи врегулювання спору (dispute system design), 

інтегрованої в суспільні, зокрема, економічні, відносини дасть можливість більш 

ефективного пошуку та застосування різних способів врегулювання спорів, а 

також забезпечити постійну діяльність з виявлення, аналізу, оцінки спорів, що 

виникають в конкретному середовищі, створення та удосконалення системи їх 

врегулювання шляхом зміни процедури, посилення мотивації, набуття навичок, 

отримання ресурсів для їх врегулювання [6, c. 425].  

В ЄС, зокрема, наразі здійснюється спроба розбудови комплексної 

системи вирішення спорів онлайн, що дозволить забезпечити реальне 

функціонування справді доступного правосуддя для всіх незалежно від 

відмінностей національних процесуальних систем держав – членів ЄС. 

Платформа E-Justice (Європейське правосуддя) функціонує як єдиний портал 

судової влади ЄС, який дозволяє ефективну комунікацію учасникам спору,  

пошук рішення для вирішення спору, що пов’язаний з іншими ресурсами, які 

дозволяють знайти як судові, так і позасудові способи врегулювання  спору. 

Зокрема, поширені в межах внутрішнього ринку доволі різноманітні 

альтернативні способи врегулювання спорів, об’єднані на платформі ODR [7-

11], яка пропонує споживачам і бізнесу єдиний вхід для врегулювання спорів 

онлайн і доступна з порталу E-Justice.  
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Водночас, в Україні альтернативні способи вирішення спорів майже не 

застосовуються, функціонують тільки кілька центрів медіації [12]. Фактично, 

вони не набули поширення через відсутність законодавчого регулювання та 

заохочення з боку практиків (суддів, адвокатів та ін.) до використання таких 

способів. В планах не передбачено поєднання системи позасудового 

альтернативного врегулювання спорів з єдиною судовою системою, що, 

зокрема, запланована як платформа Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи [13-14] для забезпечення комунікації між учасниками 

процесу та судом. Автоматизована система виконавчих проваджень теж 

функціонує наразі окремо. Водночас, партикулярність такої системи в межах як 

інтересів окремого громадянина, який звертається за врегулюванням спору і 

прагне отримати захист прав своєчасно та без істотних витрат, так і інтересів 

всього суспільства, зокрема, аналізу та досліджень причин, умов та шляхів 

найефективніших способів врегулювання спорів, вимагає більш комплексного 

підходу до побудови такої онлайн платформи, забезпечення доступу осіб до 

інформації про наявні способи (як судові, так і позасудові) врегулювання спорів, 

їх переваги та недоліки.  

Висновки. Доступ до правосуддя для всіх в світлі глобальних цілей сталого 

розвитку сьогодні означає, що особи мають можливість ознайомитись з відкритою 

доступною та достатньою інформацією про можливі способи врегулювання спору, 

ефективно комунікувати за допомогою сучасних засобів зв’язку з другою 

стороною, відповідними суб’єктами або органами, подавати заяви та отримувати 

рішення. Це також значно сприятиме значному зниженню навантаження на суди, 

а також на державний бюджет, оскільки судами будуть розглядатися справи, в яких 

дійсно необхідне публічне правосуддя та примусове виконання судових рішень.  

Ефективне урегулюванні спорів має перетворитися на конструктивний 

елемент суспільного життя, який дозволяє перетворити конфлікт на діалог та 

налагодити ще більш продуктивні стосунки, ніж були до його появи. Відповідно 

до суспільних потреб повинні трансформуватися системи комунікації та 

доступу до правосуддя, на зміну традиційним підходам і бюрократичним 

кабінетам повинні прийти сучасні канали зв’язку та ефективні прозорі 

процедури, що дозволяють досягти результату без великих витрат коштів та 

часу. На нашу думку, це сприятиме покращенню загального добробуту 

суспільства, укріпленню довіри до державних та, зокрема, судових органів 

влади в державі. 
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засобів впливу, спрямованих на усунення порушень земельного законодавства, 

відновлення порушеного права та притягнення винних у вчиненні земельних 

правопорушень до адміністративної відповідальності. Дану тему досліджували 

такі вчені: Балюк Г. І., Берлач А., Диптан С. А., Кулинич П. Ф., Мірошніченко О. 

С., Шульга М. В. та інші. 

Матеріали і методи. Методологічну основу роботи склали: принцип 

системності, багатофакторності, порівняльного аналізу, систематизації, 

узагальнення, аналізу. При написанні даної роботи використовувались: 

нормативні акти, наукові праці, судова та адміністративна практика. 

Виклад основного матеріалу. Важливою складовою для правового 

забезпечення раціонального використання та охорони земель є адміністративна 

відповідальність за порушення земельного законодавства. Вона здійснюється у 

межах правовідносин між суб'єктом, який порушив приписи земельно-правової 

норми, з одного боку, і державою в особі її органів – з другого. 

Адміністративна відповідальність у сфері земельних відносин – це 

виконання суб’єктом, який вчинив адміністративний проступок у сфері земельних 

відносин, примусово застосованих до нього, за визначеною процедурою, заходів 

впливу, встановлених державою і реалізованих спеціально уповноваженими 

органами чи посадовими особами з метою охорони земельних відносин, 

попередження правопорушень та виховання і покарання винного [1, с. 16]. 

Правовою підставою для застосування заходів впливу та притягнення до 

адміністративної відповідальності є вчинення адміністративного правопорушення. 

Глава 7 КУпАП містить види земельних правопорушень за вчинення яких 

застосовується адміністративна відповідальність [2]. 

Більшість дослідників підкреслює, що до адміністративної 

відповідальності, згідно з КУпАП, можуть бути притягнені лише громадяни, які 

мають земельні ділянки на праві власності або на праві землекористування, 

посадові особи, а також працівники підприємств, установ, організацій [3, с. 194]. 

Юридична ж особа не є суб’єктом адміністративної відповідальності згідно 

з нормами КУпАП. Проте слід погодитися з думкою таких дослідників, як Л. 

Мілімко, Ю. Чиж, С. Слюсаренко та ін., які відзначають, що відповідно до інших 

законодавчих актів (зокрема, до Закону України «Про відповідальність за 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності»), юридична особа може 

визнаватись суб’єктом адміністративної відповідальності. С. Слюсаренко 
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наголошує, що «поза межами КУпАП діє ціла низка законів, які встановлюють 

відповідальність юридичних осіб за вчинення протиправних дій [4, с. 170]. 

Аналізуючи характерні ознаки адміністративної відповідальності, сучасні 

дослідники зазначають, що вона: є нормативно визначеною і встановлюється 

виключно законодавчими актами; має публічний характер; є засобом охорони 

встановленого державою правопорядку; супроводжується державним та 

громадським осудом діяння і правопорушника; об’єктом охорони є суспільні 

відносини, що регулюються не лише адміністративним правом, а й іншими 

галузями права, що відрізняє її від цивільно-правової та дисциплінарної 

відповідальності [5]. 

Функції, пов’язані з виявленням і фіксуванням земельних правопорушень, 

в більшості, покладені на Державну екологічну інспекцію, яка здійснює державний 

нагляд (контроль) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх 

територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, 

іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами вимог 

законодавства про використання та охорону земель щодо: консервації 

деградованих і малопродуктивних земель; збереження водно-болотних угідь; 

виконання екологічних вимог під час надання у власність і користування, зокрема 

в оренду, земельних ділянок; здійснення заходів щодо запобігання забрудненню 

земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами; 

додержання режиму використання земель природнозаповідного та іншого 

природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій 

охороні; додержання екологічних нормативів із питань використання та охорони 

земель [6]. 

Результатом даної праці є узагальнююча наукова доповідь та тези з даної 

теми. 

Висновок. Адміністративна відповідальність за порушення земельного 

законодавства має деякі особливості: підставою відповідальності є факт вчинення 

земельного правопорушення закріпленого у статтях КУпАП та деяких інших 

нормативно-правових актах, а також наявність особливого порядку притягнення 

до відповідальності та накладення адміністративних стягнень. 
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