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ПРОБЛЕМА НЕЗАКОННОСТІ ПОМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ У 

ПСИХІАТРИЧНИХ ЗАКЛАДАХ 

Мета моєї  роботи є комплексна розробка питань кримінальної 

відповідальності за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної 

допомоги, а також формулювання на цій основі науково обґрунтованих 

рекомендацій, спрямованих на удосконалення ст. 151 КК України .  

Вперше відповідальність за незаконне поміщення в заклад з надання 

психіатричної допомоги була передбачена в главі 26 «Про злочинні діяння 

проти особистої свободи» Кримінального уложення 1903 року(п. 1 ст. 500). 

Тодішній законодавець розглядав вказане діяння в якості кваліфікованого виду 

позбавлення особистої свободи. Цей злочин полягав у поміщенні особи, 

«завідомо неодержимої душевною хворобою» в божевільню. При цьому 

уложення диференціювало відповідальність за вказане діяння залежно від 

тривалості перебування особи в такому закладі. Винний у позбавленні 

особистої свободи, що тривало до одного тижня, карався ув’язненням у 

виправному будинку на строк до трьох років. Якщо ж відповідне позбавлення 

особистої свободи перевищувало тиждень, то винного могли ув’язнити у 

виправному будинку на строк понад три роки. Караним визнавався також замах 

на цей злочин. 

Стаття 151 КК України, яка передбачає відповідальність за незаконне 

поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги, на практиці майже не 

застосовується, що пояснюється, зокрема, її недосконалістю [2]. У зв’язку з цим 

варто звернути увагу на кримінальне законодавство зарубіжних держав, 

завдяки вивченню якого можна виявити як переваги, так і недоліки 



національного законодавства, запозичити кращий досвід для удосконалення 

чинного КК України. Вважаємо, що удосконалення чинної редакції ст. 151 КК 

України навряд чи можливе без вивчення зарубіжного досвіду кримінально-

правової протидії таким посяганням. Результати проведеного дослідження 

засвідчили, що самостійний склад незаконного поміщення в заклад з надання 

психіатричної допомоги передбачений в кримінальних кодексах Грузії (ст. 149), 

Латвійської Республіки (ст. 155), Республіки Молдова (ст. 169), Республіки 

Таджикистан (ст. 133) Кримінальні кодекси Королівства Данія (ч. 2 § 261), 

Литовської Республіки (ч. 3 ст. 146) та Республіки Болгарія (ч. 6 ст. 

142а)розглядають незаконне поміщення особи в заклад з надання психіатричної 

допомоги в якості кваліфікованого (КК Королівства Данія) або ж особливо 

кваліфікованого (КК Литовської Республіки та КК Республіки Болгарія) складу 

незаконного позбавлення свободи[5, с. 243]. Попри те, що болгарський, 

данський та литовський законодавці не виділяють окремої статті про 

кримінальну відповідальність за розглядуване діяння, вони все ж підкреслюють 

підвищену суспільну небезпеку незаконного поміщення особи в заклад з 

надання психіатричної допомоги порівняно з основним складом незаконного 

позбавлення свободи. 

Проблема об’єкта злочину в науці кримінального права, як відомо, є 

однією з найбільш дискусійних. У спеціальній літературі одностайно 

визнається, що об’єкт злочину – це те, на що посягає особа, вчиняючи злочинне 

діяння. Однак питання про те, чому саме заподіюється або може бути заподіяно 

шкоду внаслідок вчинення злочину, залишається спірним. Йдеться, зокрема, 

про відповідність суворості покарань ступеню суспільної небезпечності 

злочину; визначення взаємно адекватних альтернативних основних покарань в 

межах однієї санкції; визначення оптимальної різниці між мінімальним та 

максимальним розміром певного виду покарання; дотримання вимог статей. 

Згадаємо, що санкція ч. 1 ст. 151 КК передбачає покарання у виді арешту на 

строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років, 

або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні 



посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (злочин 

невеликої тяжкості) [5, с. 467]. Санкція ч. 2 ст. 151 КК України передбачає 

покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років (злочин середньої тяжкості) [3]. У розглядуваному 

контексті необхідно звернути увагу на те, що покарання за незаконне 

позбавлення волі (загальна норма) у чинному КК України є більш суворими. 

Санкція ч. 1 ст. 146 КК, яка встановлює відповідальність за незаконне 

позбавлення волі або викрадення людини, передбачає покарання у виді 

обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий 

строк. Санкція ч. 2 вказаної статті передбачає покарання у виді обмеження волі 

на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, санкція ч. 3 – 

позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.  

Як бачимо, різниця у суворості санкцій ст.151 і ст.146 є разючою. Чим 

зумовлена така позиція законодавця – пояснити складно, адже, як зазначалося 

вище, є усі підстави для того, аби стверджувати, що фактична суспільна 

небезпека незаконного поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги є 

вищою, аніж суспільна небезпека «звичайного» незаконного позбавлення волі.  

Отже, на підставі проведеного дослідження статті 151 КК України. З 

урахуванням зарубіжного досвіду обґрунтовано, що основний склад даного 

злочину слід визнати злочином середньої тяжкості, а кваліфікований – тяжким 

злочином. На наш погляд, санкція ч.1 ст.151 КК України має передбачати 

альтернативні покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або 

позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, санкція ч. 2 ст. 

151 – покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. На нашу думку, передбачення у законодавстві суворіших 

покарань за вчинення розглядуваного діяння сприятиме встановленню 

адекватного реальному ступеню його суспільної небезпеки покарання, 



дозволить привести у відповідність санкції загальної норми про незаконне 

позбавлення волі та спеціальної про незаконне поміщення в заклад з надання 

психіатричної допомоги. 
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ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УМОВАХ ВІЙНИ 

Відомий політик Уїнстон Черчіль сказав: «Хто володіє інформацією – той 

володіє світом», у наших реаліях можна трішки змінити даний вираз на : «Хто 

володіє інформацією – той володіє життям»… 

Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 року «Про 

запровадження воєнного стану в Україні», причиною запровадження стала 

військова агресія з боку росії. [2]Наразі питання захисту персональних даних та 

інформації постало гостро як ніколи, адже як чи може почувати себе у безпеці 

волонтер, або військовий якщо інформацією про нього та його рідних може 

заволодіти ворог. Саме задля забезпечення належного захисту інформаційних 

систем багато установ перейшли на європейську систему захисту, та 

здебільшого проводять роботу, зберігають дані та інформацію на хмарних 

середовищах. Для захисту інформаційних систем, в яких не обробляється 

інформація з обмеженим доступом, але захист яких вимагає українське 

законодавство, може бути також використана альтернативна система 

інформаційної безпеки відповідно до європейських стандартів ISO/IEC 27 серії. 

Існує багато програм та методів для забезпечення додаткового захисту 

наприклад VPN або проксі сервери, але попри усі протоколи, засоби, та 

стратегії жодна система не може забезпечити захист інформаційних систем на 

100 відсотків.  

Далі проведено аналіз яким чином фізичні особи, підприємства та урядові 

структури здійснюють захист інформації та персональних даних. 



Якщо взяти як приклад урядові сайти, а саме сайт міської Ради 

Хмельницького то до основних засобів захисту даних з початку військової 

агресії додалась додаткова перевірка користувачів, а саме перевірка  ІР адреси 

та мережевих даних користувача який заходить на сторінку сайту, перевірка 

регіону користувача, контроль вхідних та вихідних даних, ідентифікація 

абонента у мережевому просторі [3] (рис 1.) 

 

Рис 1. Перевірка та ідентифікація користувача для доступу до сторінки 

Після перевірки мережевих параметрів користувача система надає дозвіл 

перейти на сайт (рис 2): 

 

 

Рис 2. Завершення перевірки доступу до сайту міської ради. 

Далі запускається система захисту яка контролює всі дії користувача на 

просторі сторінки використовуючи контроль даних які ідентифікувала у 

користувача. Якщо користувач не пройде перевірку доступ до сторінки буде 

закритий. 

Підприємства у свою чергу знайшли свій спосіб захисту даних 

працівників та інформації . Від посиленої системи ідентифікації до  приховання 

(вилучення) деяких даних та інформації із сайту. Розглянемо заходи захисту 

персональних даних на прикладі Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту.  

На відміну від урядових порталів сторінка не має додаткового захисту 

ідентифікації, але якщо користувач хоче дізнатись інформацію, яка не належить 



розголосу під час воєнного стану, то приходить відмова у доступі доданих. (рис 

3). 

  

Рис 3. Обмеження на сайті доступу до персональних даних працівників. 

Користувачі також самостійно забезпечують свою безпеку та безпеку 

даних від кібератак. До найпопулярніших засобів інформації серед 

користувачів відносяться: використання віртуальних приватних мереж, 

використання програм для блокування зовнішніх пакетів інформації, 

використання багато функціонального антивірусного захисту, використання 

додаткових заходів захисту (не збереження паролів, робота у браузері інкогніто, 

багато символьний пароль тощо). 

Підводячи підсумки можемо заявити, що на державному рівні система 

захисту даних після повномасштабної агресії росії зазнали кардинальних змін 

як на законодавчому та і на фізичному рівнях, в свою чергу відповідальність за 

захисту особистих персональних даних на підприємствах та фізичних осіб 

держава поклала на самих власників. Але попри мінімальні кібер підтримку з 

боку уряду користувачі та підприємства самостійно розробили засоби, методи 

та технології для захисту персональних даних та інформації. 
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ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА, ЩО 

ПОРУШУЮТЬСЯ КРАЇНОЮ АГРЕСОРОМ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

Конституцією України визначено головний принцип політики держави в 

галузі забезпечення прав людини і громадянина: «Усі люди є вільні і рівні у 

своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 

непорушними» [1, стаття 21]. Права людини діють як у мирний час, так і в 

період збройного конфлікту, а також в інших надзвичайних та особливих 

ситуацій. Україна стала тією державою, громадяни якої потерпають від 

порушення своїх основоположних прав і свобод, внаслідок повномасштабного 

вторгнення Росії – країни агресора на її територію.   

Права людини і громадянина мають бути забезпечені у будь-якому разі – 

як у мирний час, так і в період збройного конфлікту. Першим з невід'ємних 

прав людини є право на життя. Особливості забезпечення цього права в період 

збройного конфлікту викладені у спеціальних нормах окремої галузі 

міжнародного права, – міжнародному гуманітарному праві [2].  

Інструкція про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного 

права у Збройних Силах України містить основні положення міжнародного 

гуманітарного права, що застосовуються у збройних конфліктах. Відповідно до 

цього, міжнародне гуманітарне право (право збройних конфліктів) – це система 

міжнародно визнаних правових норм і принципів, що застосовуються під час 

збройних конфліктів, встановлюють права і обов’язки суб’єктів міжнародного 

https://khm.gov.ua/


права щодо заборони чи обмеження використання певних засобів і методів 

ведення збройної боротьби, забезпечення захисту жертв конфлікту та 

визначають відповідальність за порушення цих норм [3]. 

Наразі Україна являється державою, для якої принципи та норми 

міжнародного гуманітарного права перетворилися з теоретичних на життєво 

необхідні. Напад Росії на Україну став найгрубішим порушенням міжнародного 

права, а її дії є недопустимими в цивілізованому сучасному світі. Така кількість 

жертв серед цивільного населення була б неможливою, якби країна агресор 

дотримувалася принципів міжнародного гуманітарного права. До найбільш 

важливіших принципів міжнародного гуманітарного права слід віднести 

принцип гуманості, принцип міжнародно-правового захисту жертв війни, 

принцип заборони та обмеження воюючих сторін у засобах і методах ведення 

війни, принцип захисту цивільних об´єктів і культурних цінностей, принцип 

захисту інтересів нейтральних держав, принцип заборони завдання шкоди 

противнику, яка несумісна з метою війни, принцип відповідальності учасників 

збройних конфліктів за воєнні злочини тощо [4].  

Усі наведені вище  принципи фактично були порушені Росією у війні 

проти України і з кожним днем кількість таких порушень зростає. Територія 

нашої держави досі зазнає ракетних обстрілів, снаряди влучають у школи, 

лікарні,  вулиці мирних міст де знаходяться цивільні. Також зазнає обстрілів 

цивільна інфраструктура українських міст, гуманітарні коридори, проводяться 

масові розстріли на захоплених територіях. Застосовуються касетні боєприпаси, 

що належать до заборонених видів зброї. Також фіксується свавільне знущання, 

ґвалтування, катування, вбивства цивільних на звільнених від окупації 

територіях. В оточених або захоплених Росією містах немає води, їжі, ліків та 

електроенергії, цілі регіони позбавляються зв’язку з рештою світу й зазнають 

гуманітарної катастрофи. 

Усі ці порушення країною агресором міжнародного гуманітарного права 

слід вважати воєнними злочинами. Воєнними злочинами є досить тяжкі 

порушення міжнародного гуманітарного права, за які міжнародним правом 



передбачена кримінальна відповідальність країни, громадяни якої причетні до 

таких злочинних діянь. Воєнні злочини – це серйозні порушення Женевських 

конвенцій про захист жертв війни [5]. 

Тривалий час Україна бореться із широкомасштабною збройною агресією 

Росії. Ворог обстрілює мирне населення, руйнує житлові будинки та об’єкти 

інфраструктури, спричиняє величезні втрати, травмування, каліцтво та загибель 

людей, за що має нести найсуворішу відповідальність. Росія неминуче має 

відповісти за порушення міжнародного гуманітарного права, злочини та 

звірства, скоєні на території України.  
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«СКЛАДОВІ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДИХ IT-СПЕЦІАЛІСТІВ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ» 

Обсяг нових знань в останнє століття зростає в геометричній прогресії. 

Щоб не захлинутися в потоці інформації, швидко знаходити її і грамотно 

використовувати, існує ціла галузь діяльності – IT-технології.  

Що таке інформаційні технології? Інформаційні технології — давно 

звичні для всіх слова, які дуже точно характеризують життя і потреби 

сучасного суспільства. Однак питання про те, що таке інформаційні технології 

багатьох може поставити в глухий кут. Отже, інформаційні технології — це 

сукупність методів і засобів, що використовуються для збору, зберігання, 

обробки і поширення інформації. Сьогодні, діяльність людини в будь-якій 

сфері, стала сильно залежати від цих технологій, вони потребують постійного 

розвитку. Над розробками в галузі інформатики працюють безліч фахівців, які 

називаються IT-фахівцями або «айтішниками». Їх робота так чи інакше 

пов'язана з комп'ютерами. Професії, пов’язані з IT зараз дуже затребуванні. 

Тому що розвиток технологій не стоїть на місці. Навіть, якщо подивитися на 

будь-який офіс в Україні, жоден не обходиться без комп’ютерної техніки. 

Багато компаній, які навіть не займаються інформаційними технологіями, 

мають в своєму штаті працівника, який розуміється на комп'ютерних 

пристроях. Це говорить про велику затребуваність IT-фахівців.  

 Всі, мабуть, знають про так званий “центр” IT технологій; йдеться 

про Кремнієву долину (англ. Silicon Valley), знаходиться вона недалеко від Сан-

Франциско в штаті Каліфорнія (США). Всі великі компанії такі як : Intel, Apple, 

HP, Microsoft, Google та багато інших, які саме  займаються розробкою 



програмного забезпечення або виготовленням нових гаджетів були 

започатковані саме в Кремнієвій долині. Саме в цьому місці працюють і кожен 

день потрібні нові IT спеціалісти. Де-які компанії можуть тебе влаштувати на 

віддалену роботу, тобто ти можеш знаходитись в Україні але працювати на 

компанію США. І це одна з переваг ІТ професій.  

 Як на мене, саме ІТ спеціальності будуть затребувані в 

майбутньому, так як є дуже багато напрямків. Ти можеш бути як 3D 

художником, так і розробником програмного забезпечення, можна будувати 

роботів, а можна “будувати” сайти. Дуже великий вибір напрямків і роботи не 

дасть засумувати. 

 Щоб стати гарним спеціалістом треба багато працювати, весь час 

вчитись чомусь новому. І саме через це ІТ технології не стоять на місці. В 

сучасних реаліях не так складно досягти успіху. Як говорив великий Стів 

Джобс (Американський підприємець, винахідник та промисловий дизайнер. 

Засновник найвідоміших компаній нашого часу Apple та Pixar.): “Працювати 

треба не 12 годин, а головою!”[1]. З досвіду реальних людей можна зрозуміти 

що нічого складного в цій спеціальності немає, головне - уміння, навички та 

бажання працювати. З інтерв’ю Галини Доксвель можемо побачити її історію 

розвитку.  

“Я починала кар’єру в банківській сфері, але під час кризи 2008-го мені 

довелося змінити професію – я перекваліфікувалася на тестувальника. Щоб 

увійти в нову сферу, я читала спеціальну літературу, пройшла міжнародну 

сертифікацію ISTQB і паралельно вчилася на практиці. Так я влаштувалася в 

компанію Ciklum, і з цього почався мій шлях в IT. Потім я знову повернулася в 

банк, де виросла до старшого тестувальника, а після перейшла на роботу в 

EPAM. Там приблизно через рік я стала тимлідом (IT-фахівець, який керує 

командою. – Прим. ред.). У мене з’явився вибір: глибше зануритися в технічну 

спеціалізацію або розвиватися як менеджер.”[2].  

На досвіді де-яких людей, я можу сказати, що пройшовши курси по 

якійсь ІТ спеціальності можна стати непоганим спеціалістом, головне бажання 



інаполеглива праця. Я сам проходив де-які курси з 3D моделювання і вже можу 

назвати себе непоганим 3D моделером. Звісно, досвіду в мене ще не багато, але 

я над цим працюю чого і раджу вам.  

Отже, ще ми вирішили провести невелике опитування серед людей, а 

саме програмістів,мого віку від 18 до 25 років та дізнатися який шлях вони 

подолали щоб стати фахівцем своеї справи. Більшість з цих людей, як ми і 

припускали, закінчили якийсь вищий навчальний заклад після чого йшли 

працювати. Деякі отримали освіту,пройшовши онлайн курси, і вже працюють 

чи на фрілансі чи у якійсь Українській компанії. Так як наша країна дуже 

стрімко розвиваеться то робочих місць, саме на роль програміста або іншої 

професії зв'язаної з ІТ в нас вистачає. За даними DOU[3], зараз в українській ІТ-

індустрії працює понад 190 000 фахівців. Однак на глобальній арені Україна 

залишається незначним гравцем з величезним потенціалом. Основна частка 

світового ІТ-ринку припадає на США (36,8%), за ними — Китай (11,3%) і 

Велика Британія (5,8%). Як зазначено у довіднику агентства Top Lead[4], за 

обсягом ринку ми змагаємося з Румунією й Польщею, відчутно поступаючись 

Індії й Китаю. Якщо поставити себе на місце американця, то Україна все одно 

буде привабливою точкою розвитку ІТ-бізнесу серед країн з розвитковою 

економікою. Але все одно ми віримо і надіємось на те що через декілька років 

наша країна зможе обігнати ті вище зазначені країни. Тому що як в молодої 

країни в нас дуже великий потенціал. 

 Ще з головних критеріїв хорошого ІТ спеціаліста є знання 

англійської мови. Куди ж без неї, в наш час вона майже універсальна. Всі мови 

програмування написанні англійською мовою, тож її знання є обовязковим. 

 Отже на завершення хочу сказати, що спеціалістом можна стати в 

будь-якій сфері, навіть якщо навчатися самостійно. Головне,це бажання 

всамодосконалюватися, постійно розвиватися в обраному напрямку, 

співпрацювати з досвідченими колегами і переймати досвід ; слідкувати за 

новими розробками, відвідувати міжнародні конференції, намагатися завжди 

бути кращим і першим. 
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ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Постановка проблеми. Сучасний світ неможливо уявити без цифрових  

інформаційних технологій (ІТ). Події останніх років через всесвітню пандемію 

змушують освітян використовувати технології змішаного та дистанційного 

навчання (ДН).  Проводити нині заняття на відстані змушені педагоги і через 

введення воєнного стану в нашій державі. Отже, організація ДН постає 

актуальною проблемою для освітньої галузі. Крім цього, використання 

цифрових онлайнових інструментів в сучасних навчальних закладах є однією з 

причин зацікавленості здобувачів освіти, зручності та простоти застосування 

існуючих веб-ресурсів. При використанні на занятті персональних освітніх веб-

ресурсів можна значно покращити ефективність навчальних процесів, 

підвищити освітню та пізнавальну активність учнів та організувати 
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дистанційну результативну діяльність. В даній ситуації можуть бути 

застосовані різноманітні онлайн-сервіси, створені інтерактивні дидактичні 

вправи та ігри для підтримки в навчальному процесі, легко інтегровані у 

онлайн-урок через цифрові інструменти. Завдяки доступним онлайн-вправам та 

іграм здобувачі освіти можуть перевіряти та зміцнювати свої навички через 

ігрові технології, що підвищує їх пізнавальний інтерес та мотивацію до 

навчання. 

Аналіз досліджень. Питання впровадження і використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) під час навчання досліджують багато 

науковців, зокрема: А. Андрєєв, Т. Вахрущева, М. Загірняк, В. Кухаренко, 

Є. Полат, А. Хуторський, Н. Сиротенко, О. Скубашевська, В. Осадчий та інші. 

Матеріали проведених досліджень дають підстави припускати, що застосування 

новітніх інструментів сприяє формуванню в здобувачів освіти зацікавленості, 

дослідницької діяльності, стимулює розвиток нестандартного мислення. 

Виклад основного матеріалу. Одним із основних напрямків для 

оптимізації навчальних процесів в умовах сучасної української освітньої 

реформи є орієнтація на демократизацію стосунків вчителя з учнем. Це 

передбачає використання нових підходів до освіти: відмова від дублювання 

відомостей, монологічних викладів, демонстрацію можливостей отримання 

відомостей з доступного джерела, сприяння створенню сприятливої атмосфери 

взаємодії, перехід на діалог вчителя та здобувачів освіти, впровадження актив-

них методик навчання, які дозволяють розкривати творчі можливості,  

навчальну та пізнавальну діяльність учнів. Також питання необхідності 

розвивати навички співробітництва виникає через вплив одного із чинників 

сучасної потреби ринку праці, у якому потрібні як професійні, так і 

комунікабельні співробітники, які можуть успішно співпрацювати у колективі 

однієї мети. 

Варто звернути увагу на необхідність підготувати учнів до життя в 

«цифровому суспільстві», що передбачає вміння використовувати ІТ на 

вирішення саме життєвих завдань. Все це призводить до того, що в даний час 



існує безліч різних форм і методів навчання, які дозволяють ефективно 

використовувати ІТ та враховувати інтереси та потреби учасників освітнього 

процесу. У зв'язку з цим зараз дуже багато уваги приділяється саме технології 

«навчання у співробітництві» з використанням ІТ [1].  

Інтерактивна модель навчання дозволяє учню та вчителю бути 

рівноправними суб'єктами навчання, під час якого відбувається постійна 

активна взаємодія всіх присутніх. У даному процесі відбувається співучасть, 

взаємний обмін (колективний, груповий) [4]. Інтерактивна діяльність  

передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольової гри, 

спільне вирішення проблеми на основі аналізу причин та відповідної ситуації. 

Засвоєння у співпраці передбачає саме співпрацю, а не просто виконання 

завдань один одного. Навчання можна проводити як за допомогою традиційних 

методів, так і за допомогою інтерактивних та хмарних технологій. Все частіше 

з'являються нові організаційні форми, які дозволяють навчатися дистанційно 

[2]. Наприклад, це можуть бути спільні курси за допомогою комп'ютерних 

технологій. 

Уміння підбирати інструменти та створювати контент – це одна із 

складових ефективного використання електронних ресурсів для організації 

співробітництва у групі. Для того, щоб створити контент, вчитель повинен 

вибрати програмне забезпечення, яке відповідатиме його вимогам.  

Важливе значення має необхідність реєстрації веб-ресурсу, адже потрібно 

пам'ятати про інформаційну безпеку. Також старатись мінімізувати кількість 

навчальних платформ, де ми пропонуємо зареєструватися для здобувачів 

освіти. Потрібно дотримуватись правил використання платформ, а також 

зменшити кількість фіксованих на них персональних даних.  

Висновки. Концепція ДН в теперішній період не припиняє 

популяризацію. Немає сумнівів, що ж освіта ХХІ століття вимагатиме 

підготовку і вільне володіння цифровою грамотністю. Кожен навчальний 

заклад або педагог не буде вважатися носієм педагогічного професіоналізму, 

якщо не має засобів, методів і технологій осучасненого навчання на відстані.  



Активність вчителя піддається значним змінам навколишніх реалій. 

Проте, його першочерговою проблемою залишається результативна підготовка 

здобувача на основі реальності, яка спричинена як змінами в пандемії, так і 

введеним воєнним станом. У формуванні унікальних напрацювань, цифрових 

версій йому можуть допомогти інструменти в галузі ІТ. Однак завжди 

ключовий елемент діяльності повинен здійснити вчитель, котрий використовує 

сучасну діджиталізацію. Кращі з освітніх веб-ресурсів повинні ставати 

повсякденним засобом, цифровим інструментом вчителя. 
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Процес модернізації освіти в Україні передбачає формування якісно нової 

системи освітнього менеджменту, яка б відповідала вимогам часу, враховувала  

міжнародний досвід і специфіку вітчизняних соціокультурних умов. 

Організаційно-управлінські інновації виступають основою і передумовою 

кардинальних змін системи дошкільної освіти. Удосконалення змісту, 

ускладнення функцій і умов діяльності сучасного закладу дошкільної  освіти 

потребують реформування в організаційному та технологічному аспектах 

менеджменту освіти. 

На сьогодні немає єдиного, однозначного визначення поняття 

«менеджмент». У сучасних наукових дослідженнях під менеджментом 

розуміють: вид діяльності щодо керівництва людьми в найрізноманітніших 

організаціях; активне використання ціннісних соціокультурних чинників для 

підвищення ефективності економічної діяльності; інтегративну науку, 

специфічну галузь людського знання, завдяки якій здійснюється функція 

керівництва людьми 1. Опрацювання наукової літератури у галузі загального, 

педагогічного, інноваційного  менеджменту, розвитку управлінської діяльності 

в Україні, адаптивного управління (Л. Даниленко, Г. Єльнікова, Ю. 

Конаржевський, В. Луговий, О. Мармаза, М. Мартиненко, В. Маслов, О. 

Мельник, В. Пікельна та ін.) дозволило визначити освітній менеджмент як 

теорію та практику ефективного управління закладом освіти, що передбачає 

створення умов для налагодження співробітництва, суб’єкт-суб’єктної 



взаємодії учасників освітнього процесу, підвищення їхньої особистісної 

відповідальності, виявлення й реалізації неповторної індивідуальності 

особистостей суб’єктів освітньої діяльності 1. 

Освітній менеджмент – це сукупність принципів, форм, методів 

управління педагогічними системами та освітнім персоналом, побудованими на 

наукових засадах. Предметом праці менеджера освіти є діяльність керованого 

ним суб’єкта, продуктом праці – інформація, знаряддям – слово, мова, 

мовлення, результатом – ступінь навченості, вихованості й розвитку суб’єкта 

педагогічного менеджменту – здобувача освіти.  Пріоритетом освітнього 

менеджменту є орієнтація на людину, її потреби, створення умов, що 

забезпечують мотивацію колективної та індивідуальної діяльності, розвиток 

кожної особистості. Специфічною ознакою є децентралізація управління 

закладом, тобто делегування повноважень і відповідальності, що значно 

підвищує вимоги як до керівника закладу, так усіх суб’єктів освітнього 

процесу, насамперед педагогів, їхньої ініціативи, компетентності. Важливою 

складовою освітнього менеджменту є його функції, що відображають основний 

зміст управлінської діяльності та визначають характер і спосіб досягнення 

певної мети. Загальні функції менеджменту освіти притаманні будь-якій 

управлінській діяльності: інформаційно-аналітична, мотиваційна, планово-

прогностична, виконавська, контрольно-діагностична, корекційна. Специфічні 

функції менеджменту освіти виникають унаслідок горизонтального поділу 

праці в освітній системі і визначають його спрямованість на конкретний об’єкт 

управління.  

Розглядаючи специфічні функції менеджменту освіти, виокремлюють як 

підсистему менеджмент дошкільної освіти. Заклад дошкільної освіти є 

самостійною одиницею у структурі загального менеджменту освіти і має свої 

особливості – у способах ухвалення управлінських рішень, у культурі 

управління та організації освітнього процесу. Керівництво, управління 

закладом дошкільної освіти як скоординована діяльність (менеджмент 

дошкільної освіти) дозволяє ефективно вдосконалювати систему, долати 



перешкоди, попереджати труднощі 2. Метою професійної діяльності 

менеджера дошкільної освіти є продуктивність функціонування закладу 

дошкільної освіти.  

Менеджер дошкільної освіти – це компетентний фахівець, сучасний 

керівник, який керує персоналом закладу, забезпечує успіх у досягненні мети, 

престиж і ефективність соціально-педагогічних результатів, тобто суб’єкт, 

якому належить активно-організуюча роль, що підкріплена певною владою та 

розповсюджена на об’єкт управління. Йому притаманні ініціативність, 

творчість, самостійність, уміння робити вибір, брати на себе відповідальність, 

забезпечувати системність здійснення освітнього процесу. Він є носієм 

розумової праці, тому його професійна діяльність спрямована на: аналіз 

інформації щодо ринку освітніх послуг та можливостей об’єкта в його просторі; 

пошук і створення інновацій; проєктування майбутнього стану розвитку 

педагогічної системи через генерування нових ідей та постановку більш 

перспективних цілей; планування оптимальних шляхів їх досягнення; добір, 

організацію і стимулювання учасників конкретних дій і заходів.  

Діяльність педагогічного працівника у закладі дошкільної освіти як 

менеджера освітнього процесу передбачає вміння керувати педагогічним 

процесом, соціалізацією здобувачів дошкільної освіти, організацію системи 

прогнозування, що потребує високого професіоналізму, здатності до 

інноваційної діяльності.  
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ГРАФІЧНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У БІЗНЕСІ 

Людство завжди вигадувало засоби та методи, щоб полегшити робочий 

процес зробити процес роботи продуктивнішим із зменшенням затрат часу.  

Візуалізація інформації як галузь з’явилась як метод полегшення 

продуктивності взаємодії людини та комп’ютера. Як результат це призвело до 

покращення бізнес методів, графіків, дизайну та комп’ютерної науки у цілому. 

Галузь візуалізації інформації все частіше застосовується як найважливіший 

компонент у наукових дослідженнях, цифрових каталогах, аналізу даних, 

дослідження та контролю бізнес процесів. Візуалізація інформації спрямована 

на створення нових та більш наглядних підходів до передачі абстрактної 

інформації в інтуїтивно зрозумілі способи. 

Якщо говорити про великі компанії то актуальним завданням для них 

сьогодні є обробка та аналіз великих обсягів послідовних та неструктурованих 

даних з метою поліпшення бізнес процесу, для прийняття якісних бізнес-

рішень. 

Аналіз даних є невід’ємною частиною всіх прикладних досліджень та 

вирішення проблем в тому числі економічних. Саме засоби візуалізації 

цифрової інформації можуть допомогти у зборі та аналізі великої кількості 

даних. 

Існує досить багато програмних продуктів, які можуть допомогти 

підприємству здійснити якісний аналіз даних різного спрямування.  

Інформаційний портал TechUkraine.net виділив декілька категорій серед 

програм для візуалізації цифрових даних, серед який най популярніші програми 



для інтелектуального аналізу даних [1]. В свою чергу це свідчить про те, що у 

2022 році користувачам та підприємствам уже мало просто програми в якій 

можна здійснювати аналіз та візуалізацію даних, потрібно дещо більше, що 

дасть користувачеві нові можливості, такими можливостями можна вважати 

інтелектуальний аналіз даних. 

Інтелектуальний аналіз даних — це метод, який допомагає виявити 

раніше не підозрювані або невиявлені кореляції в даних, щоб отримати 

економічні переваги перед конкурентами. 

Згідно інформаційного порталу TechUkraine.net топ 3 програми для 

аналізу та візуалізації даних мають наступні назви: 

Sisense – міжнародна програма для бізнес аналітики, яка дає можливість 

працювати із великим обсягом даних у вигляді візуальних об’єктів. 

ZohoAnalytics програмне забезпечення для бізнес-аналітики та 

самообслуговування, дозволяє аналізувати дані з усіх систем вашої компанії. 

Xplenty пропонує платформу з функціями для інтеграції, обробки та 

підготовки даних для аналітики, повний набір інструментів для створення 

конвеєрів даних. універсальна платформа для інтеграції даних. Доступні 

альтернативи без коду та з низьким кодом. 

Якщо проаналізувати інші інформаційні портали та статті[3, 4]то на рівні 

підприємств та користувачів то най популярнішою додатком для роботи із 

статистичними даними є додатки Microsoft, в тому числі MicrosoftExcel- 

табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена 

корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і macOS[2].  

Проведемо аналіз переваг та недоліків популярних програм для 

візуалізації цифрової інформації. Критерії будуть ідентичні для всіх програм, а 

саме:  

І. Присутність української локалізації; ІІ. зручність інтерфейсу; 

інтегрування під різні середовища та операційні системи; ІІІ. можливість 

використання на різних пристроях;IV. присутність різних версій (он-лайн, оф-

лайн, портативна, мобільна); V. wіна та доступність (максимально допустима 



сума 150у.о за програмний пакет на 1 рік); VI. можливість працювати із 

великим обсягом даних. 

Аналіз даних критеріїв наведений у таблиці 1. 

 

Назва програми 

Критерії 

І ІІ ІІІ IV V VI 

Sisense - + - - + + 

ZohoAnalytics + + - - - + 

Xplenty - + - - + + 

MicrosoftExcel + + + + - - 

Якщо програма підходить під дану категорію то у комірці буде знак «+», 

якщо ні то «-», лідером аналізу стане програма яка матиме позитивний 

показник у більшості категорій. 

Як можна бачити усі додатки мають свої переваги та недоліки, якщо 

брати загальні показники то можливості перебувають на одному рівні. Мабуть 

лідируюча позиція на теренах України додатку MicrosoftExcel більше 

зумовлена звичкою користувачів та популярністю на багатьох рівнях, адже 

навіть у програмі з інформатики шкільного курс вивчення табличних 

процесорів, вивчають саме програму MicrosoftExcel. Але технології не стоять 

на місці, попри зручність і підтримку програма MicrosoftExcel порівняно із 

іншими подібними програмами вже не має тієї креативної і масштабної 

частини, якою викликала захват та зручність при роботі. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ  ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ  ПЕРСОНАЛУ У ВОЄННИЙ 

ЧАС 

Через війну вітчизняна економіка зазнала і продовжує зазнавати значних 

втрат. Бізнес щоденно працює в критичних умовах невизначеності та стресу, 

довгострокове планування втрачає свою актуальність, класичні бізнес-процеси 

втрачають свою актуальність та виявляються недієвими. Крім вищевказаних 

негативних чинників на ефективність діяльності суб’єктів господарювання 

значний вплив справляє такий фактор як зниження продуктивності та 

ефективності діяльності персоналу на фоні постійного стресу: працівників, 

незважаючи на їхній статус, посаду, вид діяльності постійно оволодіває страх за 

рідних, особисте майбутнє, поточні події та перспективи розвитку подій в 

країні. Тож одним з головних напрямків діяльності менеджменту в сучасних 

реаліях є перебудова звичних інструментів роботи з персоналом. 

Одна з топових українських гірничодобувних груп, персонал якої налічує 

понад 8 тисяч співробітників. в своїй практиці переорієнтувала роботу 

персоналу на постійну відкриту комунікацію з керівництвом та налагодження 

протоколу зворотного зв’язку, під час якої відкрито йшло обговорення про те, 

що відбувається, як підготувалася компанія і що вона робить зараз, звідки 

персоналу брати достовірну інформацію про події, як поводитися в 

бомбосховищі й що робити, щоб не піддатися паніці, тощо. Такий напрям 

https://uk.myservername.com/10-best-data-analysis-tools


політики роботи з персоналом допомагає підтримувати рівні довіри до 

керівництва та попереджати можливу паніку. Крім того в компанії розвинули 

навчання самостійного волонтерства для співробітників, що сприяло зростанню 

мотивації до ефективної роботи, провадяться різноманітні тренінги та вебінари 

щодо емоційного вигорання, як  не потрапити на хитрощі людей, які збирають 

інформацію для противник, тощо. Компанія налаштувала роботу з віддаленими 

співробітниками: якщо працівник залишається працювати віддалено за місцем 

проживання, щотижня він має перебувати на робочому місці;співробітники, які 

їдуть за кордон, пишуть заяву на відпустку, якщо вони планують продовжувати 

працювати, з ними укладають цивільно-правовий договір на обсяг послуг, який 

вони можуть виконувати з іншої країни1. 

IT-компанія «SoftServe» з чисельністю персоналу 10 894 співробітників 

задля налагодження двостороннього спілкування запустила сторінку Knowledge 

Library на платформі Workplace, де консолідувала всю інформацію щодо 

діяльності компанії та розмістила, куди співробітники надсилають запитання, 

запровадили регулярні анкетування, запустила гарячу лінію психологічної 

консультації для співробітників1. У компанії ввели нові типи відсутності на 

робочому місці, що спрацювало як мотиваційний чинник. 

Телекомунікаційна компанія «Київстар» з чисельністю персоналу понад  

4 тисячі співробітників з початку війни активно працює над структурованою 

комунікацією між співробітниками, провадить щотижневі прямі лінії із СЕО,під 

час яких керівництво підтримує бойовий дух команди, попереджає паніку та 

допомагає планувати нові проєкти. У компанії були оновленні та розроблені 

рекомендації щодо реакції співробітників у різних ситуаціях, наприклад, у разі 

проникнення окупантів на територію компанії, розробили памʼятки про 

самодопомогу за різних обставин: охолодження, поранення, напади паніки, 

хімічні атаки. Для підвищення мотивації працівників була розроблена система 

додаткових виплат, зокрема виплати на релокацію, оренду житла, підтримку 

фахівців та їхніх сімей, які постраждали через військові дії. 



Як показують успішні кейси практикуючого бізнесу в сучасних умовах 

увага роботодавців переживає зміну траєкторії уваги на модель спілкування з 

командою, мотивації, безпеки та турботи про здоров'я, стійкість та 

корпоративно-соціальну відповідальність бізнес. Відповідно ключовими 

завданнями в процесі управління персоналом можна визначити : 

1. Зміна орієнтації на максимальне збереження команди через безпеку про 

життя, безпеку та здоров’я працівників  

2. Максимальна підтримка ефективності команди через виконання 

фінансових зобов’язань компанії перед працівниками та підтримка у складних 

життєвих обставинах, що знижує рівень тривоги та невизначеності2; 

3. Налагодження максимального двосторонньої комунікації, через 

регулярні зустрічі з керівництвом компанії, інформування про стан справ та 

перспективи бізнесу, людська (дбайлива) комунікація, психологічна допомога, 

інформаційна та юридична підтримка3; 

4. Створення та підтримка корпоративних цінностей, максимальне 

залучення працівників до прийняття рішень та допомога у визначенні 

працівником  своєї зони відповідальності та контролю, налагодження 

волонтерської діяльності, яка сприяє єднанню колективу. 
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ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕРІЙНИХ ВБИВЦЬ 

У навколишньому суспільстві, у нашому повсякденному житті, серійний 

вбивця абсолютно нічим не виділяється, на вигляд він такий самий, як усі. 

Серійного вбивцю може відрізняти добре розвинений інтелект (у деяких 

випадках вище середнього). Серійний вбивця, який живе подвійним життям, 

вміло використовує "маску нормальності", що дає змогу скоювати злочини, не 

викликаючи й найменших підозр. Серійні вбивці розуміють про важливість 

зовнішнього дотримання норм, завдяки цьому їм вдається демонструвати 

соціально прийнятну, а іноді навіть зразкову поведінку. Через це вони довго 

можуть залишатися непоміченими. За злочини серійного вбивцю зазвичай 

ловлять у зрілому віці, бувши "схопленим за руку", як правило, на місці 

злочину. 

Вперше про поняття "серійний убивця" говорив Ернст Геннат, 

берлінський дослідник, в 1930 році. Він використовував цей термін 

«Serienmörder» у своїй статті «DieDüsseldorfer» Sexualverbrechen». Але заведено 

вважати, що цей термін ввів один із найвідоміших профайлерів Федерального 

бюро розслідувань Сполучених штатів Америки (далі – ФБР) Роберт Ресслер, 

який використав термін "серійне вбивство" у 1974 році в лекції для 

Академії поліцейського персоналу [1]. 

Найрозповсюдженішим визначенням терміна "серійний убивця" є 

визначення Роберта Ресслера, який визначає його як особу, що скоїла три або 

більше убивств за більш ніж 30 днів із періодами емоційного охолодження, 

причому мотивація вбивств найчастіше базується на досягненні психологічного 

задоволення. 



Р. Ресслер також зазначає, що діяння відокремлюються між собою 

періодами емоційного спокою вбивці. Наявність періоду емоційного 

охолодження є ключовою ознакою, що відрізняє серійного вбивцю від інших 

убивць, які вчиняють множинні вбивства [2, с. 10]. 

Узагальнюючи свої вивчення, Р. Ресслер також дійшов висновку, що 

злочинець такого роду починає формуватися у віці 8-10 років. Як правило, це 

діти, яких часто били або сексуально принижували [3, с. 575]. 

У 1963 році судовий психіатр Джон Макдональд, відомий своїми 

дослідженнями соціопатичних особливостей серійних вбивць, уперше пов'язав 

наявність у дитини трьох поведінкових характеристик - зоосадизму, піроманії 

та енурезу - зі схильністю до скоєння особливо небезпечних злочинів. У статті 

"Погроза вбивством" він писав про те, що більшість пацієнтів у дитинстві 

регулярно мучили тварин, влаштовували підпали та мочилися в ліжко після 

п'яти років [4]. 

Відомий психіатр Олександр Бухановський зазначав, що вбивцею за 

певних обставин може стати практично кожен, а ось серійною - лише людина з 

певною формою схильності - біологічної, психосексуальної та особистісної. 

Емоційне відторгнення, жорстокість, приниження, асексуальне виховання 

підвищують фактор ризику. Майбутні серійні вбивці й маніяки - це, як правило, 

тихі, сірі хлопчики, які не звертають на себе уваги. Іноді, вони старанні, 

дисципліновані та слухняні. Їхні негаразди можуть бути непомітні зовні. 

Зазвичай це - діти, яких принижують дорослі й однолітки, позбавлені любові й 

ласки. Не кажучи вже про тих, хто зазнав сексуального насильства і жорстокого 

поводження [5]. 

У нашому повсякденному житті серійний убивця взагалі не відповідає 

стереотипному образу вбивці або маніяка. Це може бути турботливий батько, 

зразковий чоловік, шанований громадянин, громадський 

діяч. Попри безсумнівні розумові здібності та спритність, серійні убивці 

найчастіше не можуть досягти вершин у професійній кар'єрі. Стається це через 

їхню асоціальність, яка може проявлятися ще в процесі навчання [2, с. 23]. У 



серійних убивць також виражене загальне невдоволення своїм становищем у 

суспільстві. У них виражена така риса, як імпульсивність, що проявляється в 

зниженому самоконтролі своєї поведінки, необдуманих вчинках, емоційній 

незрілості, інфантилізмі [6]. 

Говорячи про характерологічні особливості серійних убивць, необхідно 

наголосити на тому, що вони володіють спритністю і брехливістю, харизмою і 

вмінням маніпулювати людьми. 

За даними ФБР, вбивці з високим інтелектом відрізняються особливою 

винахідливістю і витонченістю тортур у сексуальних злочинах. Усі дослідники 

дотримуються єдиної думки в тому, що серійним убивцям притаманна 

здатність до маніпулювання людьми. Коли їм треба вони вміють бути 

звабливими й навіювати повну довіру жертві, яка покірно слідує за вбивцею 

куди завгодно. Найбільш чутливі серійні вбивці до сфери особистої честі, у них 

хворобливе самолюбство в поєднанні із завищеною (неадекватною) 

самооцінкою. Їм притаманна мегаломанія або ж маячня величі, вони хочуть, 

щоб їхню "велич" і "незвичність" помітили й визнали. На слідстві вони дуже 

охоче описують деталі скоєного злочину і навіть зізнаються у злочинах, яких не 

скоювали. 

Деякі з убивць схильні до містики та відчувають себе покликаними до 

виконання великої місії визволення людства, зокрема від повій та 

гомосексуалістів [2, с. 16]. 

Серійним убивцям притаманне надавання іншим людям (за 

механізмом проекції) рис, спонукань, притаманних їм самим, а саме: 

агресивності, ворожості, мстивості. Це призводить до того, що оточення вони 

починають сприймати як агресивних та ворожих. Унаслідок цього, вчиняючи 

насильство, серійний вбивця вірить в те, що він захищає своє життя, свою 

честь, а іноді також й інтереси інших людей. Відтак, цих осіб відрізняє не 

тільки висока вразливість у міжособистісних відносинах, а і їхня спотворена 

оцінка. Насильницькі дії з їх боку переважно відбуваються за принципом 



"короткого замикання", коли навіть несуттєвий мотив одразу спричиняє 

руйнівні акти [7]. 

Підбиваючи підсумки, можна зазначити, що особистість серійного 

злочинця характеризується такими особливостями: 

- період емоційного охолодження є важливою ознакою, яка відрізняє його 

від убивства масового і ланцюгового. У цей період злочинець живе звичайним 

життям, не викликаючи жодних підозр. 

- кожен злочин ретельно спланований і підготовлений. Злочинець 

намагається не залишити доказів. 

- у звичайному житті серійний вбивця абсолютно не відповідає образу 

вбивці. 

- характерологічні особливості серійних убивць (чарівність, уміння 

маніпулювати людьми, розум, брехливість і спритність, досвід у скоєнні 

злочинів) часто дають їм змогу вводити в оману поліцейських і слідчих і довго 

залишатися невловними. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МИСТЕЦТВІ 

Двадцять перше століття широко відкрило двері до цифрової ери. Нові 

реалії буття призвели до суспільних перетворень, в тому числі і до модифікації 

мистецтва. Саме ці технологічні обставини стали об’єктивним підґрунтям для 

формування нового феномену – «цифрове мистецтво».  

Під цим поняттям розуміють «сукупність та різноплановість видів 

художньої діяльності, концептуальна і продуктивна база яких визначається 

цифровим середовищем; творчу діяльність людини, яка заснована на 

використанні комп’ютерних (цифрових) технологій, результатом якої є художні 

твори/витвори/образи в цифровій формі» [3, С.9]. 
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Якщо говорити про конкретні сучасні інструменти, які вже активно 

впроваджуються у сфері культури і мистецтва, то, у першу чергу, це хмарні 

технології, використання яких дозволяє широко популяризувати культурну 

спадщину (книги, картини, орнаменти, старі кіноплівки тощо) і робить їх 

доступними для перегляду та вивчення. 

На перетині технологій і творчості виникають нові подієві формати, а 

виставки сучасного мистецтва перетворюються у технологічний хеппінінг з 

ухилом в науку і медіа. Так, новим трендом музейно-виставкових просторів 

стає інтерактивна взаємодія і когнітивні інструменти. Для офлайн-відвідувачів 

музеїв і галерей пропонується новий технологічний аксесуар - цифрове перо, 

яким можна навести на картину чи інсталяцію і з’явиться її детальний 

опис.Також всі мистецькі об’єкти можна використати за основу для власних 

робіт інамалювати чи домалювати на цифровий панелі за допомогою стілуса, 

розташованого на іншій стороні пера. Всі виконані відвідувачем малюнки та 

оздоблення завантажуються на його персональний Е-mail, вказаний на 

квитку[1, 5].  

Британський музей додав до вражень відвідувачів досвід доповненої 

реальності: якщо навести смартфон на стародавню статую, то можна побачити 

відсутні елементи, які постраждали або зникли з часом. А художня галерея в 

Онтаріо представила мобільний додаток ReBlink, що «оживляє» картини, 

достатньо лише навести камеру смартфона на одне з полотен. Додаток не 

тільки робить картини анімованими, а й надає їм сучасні риси: персонажі 

позують для відвідувачів, роблять селфі або гортають стрічку новин тощо[3]. 

Активного розвитку й використання набуває сьогодні такий вид 

цифрового мистецтва як «3D-mapping» (3D-меппінг), технологічні інструменти 

якого дозволяють опрацювати фото або відео на будь-який рельєфний обʼєкт чи 

3D-сцену, що створює ілюзію трансформації. Найпоширенішими видами 3d-

mapping є: архітектурний, інтерʼєрний (всередині приміщень), об’єктний 

(об’ємні відео інсталяції на об’єкти), лицьовий (меппінг на обличчя або самого 



обличчя), водяний меппінг (проекції на воді) та 3D-меппінг на деревах [3, С.12-

15].  

Досить незвичайним видом цифрового мистецтва є «дигітальна 

література (поезія)». Організація електронної літератури (ELO)визначає її як 

«цифрове за походженням літературне мистецтво, що використовує 

трансмедійні можливості цифрового середовища… Твори, яким приналежні 

літературні складники та які використовують контексти і можливості, надані 

комп’ютерами». Найвідомішим жанром цифрової поезії є «генеративні вірші» – 

словотворчі елементи/об’єкти, що укладені програмою за певним алгоритмом із 

заданої бази слів чи фраз. Прикладом такої літератури є вірш «Dial» («Набери 

мене»), який являє собою ілюстрацію людського спілкування через Інтернет: 

два ізольовані голоси діалогізують час від часу, а час їхньої відповіді та 

спілкування можна задавати кліками на годинникових позначках у низу 

сторінки. Інші вірші такого плану можуть бути оздоблені аудіофайлами, як, 

наприклад, «SayTheirNames!» («Скажіть їхні імена!»). Програма за певним 

алгоритмом генерує та озвучує список імен: кожне ім’я з’являється на екрані, 

прописане великими літерами на чорному фоні, а під ним – місце та дата 

смерті. Коли ім’я зникає, воно автоматично додається до сірого списку 

нагорі[4]. 

Активне впровадження технології та механіки відеоігор у видовищному 

мистецтві дозволяє сучасні театральні вистави перетворювати на «театри-

квести», виходити за рамки однієї сцени. 

Прогрес не стає на місці. Візуальне мистецтво, архітектура, музеї, 

бібліотеки, архіви, видавництва та ЗМІ, телебачення, кіно – кожна сфера 

креативної економіки сьогодні експериментує з цифровими технологіями, що 

дозволяє їм відповідати глобальним тенденціям, сучасним трендам і запитам. 

«Економічне зростання відбувається завдяки інноваціям, інновації є 

результатом креативного підходу, креативний підхід потребує знань та навичок 

у сфері культури, – стверджує Тім Вільямс, керівник програми «Культура та 

креативність» Європейського Союзу. – Культура та бізнес більше не можуть 



існувати окремо, інновації вимагають поєднання цих двох сфер». У своєму 

прагненні до економічного зростання, президент Асоціації PromCom Оксана 

Мельничук радить орієнтуватися на індекс креативності, за яким Україна 

займає 43 - е місце з 187. Це і має стати тією відправною позначкою, від якої 

почнеться зростання успішної мистецької діяльності в сучасних умовах[2]. 
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ЕКОЛОГІСТИКА ЯК ВИМОГА ДЛЯ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Глобалізаційні процеси, постійна конкуренція, науково-технічний 

прогрес, зростання попиту та, відповідно, збільшення обсягів виробництва 

зменшують важливість екології в порівнянні з іншими важливими питаннями 

сьогодення. Але тим не менше екологія щороку погіршується, споживачі 

стають більш відповідальними та звертають все більше увагу на екологічну 

політику виробників товарів повсякденного попиту. Все більшу популярність 

завойовують товари екологічної спрямованості. Тому стає проблема створення 

дієвої екологічної політики, яка повинна стимулювати впровадження 

екологічного процесу на всіх типах підприємств. Даний аспект на практиці 

дозволяє вирішити екологістика. 

Для екологістики важливим є: фізичні характеристики виробу та його 

матеріаломісткість; виробничі процеси та їх оптимізація; використання кращої 

упаковки, яка забезпечуватиме щільність навантаження; використання 

матеріалів, які підлягають переробці та безпечній утилізації[2]. 

Водночас, можна констатувати, що управління підприємством, засноване 

на принципах логістики,вже містить у собі зменшення екологічного 

навантаження на навколишнє середовище, наприклад[4]: 

– вибір постачальників вихідної сировини закритерієм максимального 

скорочення відходів виробництва та зниження витрат від дефекту(політика 

«нуль дефектів»); 



– зменшення товарно-матеріальних запасів за рахунок удосконалення 

системи планування та нормування витрат передбачає відповідне скорочення 

потреби у складських приміщеннях і, як наслідок, зменшення кількості 

вироблених відходів за аналогічний період часу; 

– транспортування за оптимальними маршрутами передбачає скорочення 

порожнього пробігу автотранспорту, що приводить до зменшення кількості 

викидів відпрацьованих газів у атмосферу; 

– консолідація вантажних партій у логістичних каналах дає можливість 

використовувати більш «екологічні» види транспорту, зокрема залізничний, 

морський, річковий; 

– вилучення проміжного складування та зберігання вантажів передбачає 

скорочення витрат матеріальних ресурсів під час їх доставки від постачальників 

і, як наслідок, знижує антропогенне навантаження на ґрунти. 

Можна виділити такі ключові стимули та переваги для впровадження 

екологістикина підприємстві торгівлі[3]: 

• зменшення шкідливого впливу логістичних процесів, що 

супроводжують господарські процеси всередині підприємства, на навколишнє 

середовище; 

• зменшення обсягів споживання не відновлюваних або частково 

відновлюваних енергоресурсів у господарському процесі та логістичному 

ланцюзі; 

• повна еко безпечна переробка відходів власного виробництва; 

• формування корпоративного іміджу і динаміка ринкової вартості  

підприємства у процесі розвитку екологістики; 

• оптимізація логістичних потоків; 

• державна підтримка; 

• покращання відносин з клієнтами; 

• отримання переваг порівняно з конкурентами; 

• інформаційне забезпечення екологістики як органічної складової 

комунікаційної політики підприємства; 



• захоплення нових ринків; 

• підвищення використання вторинної сировини. 

Отже, для того щоб підвищити успішність торговельного підприємства 

паралельно із покращенням екологічної ситуації необхідно: максимально 

забезпечити повторну переробку відходів або їх екологічну утилізацію; 

оптимізувати енерго- та ресурсозбереження на підприємстві; співпрацювати із 

постачальниками, які зорієнтовані на екологічну стратегію; забезпечити 

виробництво та просування еко-товарів та надання послуг, які не шкодять 

навколишньому середовищу; обов’язково використовувати екологічну та 

оптимальну за розмірами і обсягом використаних матеріалів упаковку та тару; 

контролювати норми, пов’язані із шкідливими викидами в атмосферу та ін. [1]. 
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Аналіз основних досліджень. Закон України «Про внесення змін до 

деяких законів Укрaїни щодо оптимізaції трудових відносин» був прийнятий 

Верховною Радою України 01.07.2022 року, й набрав чинності з 19.07.2022 

року. 

Мета. Визначити основні зміни в трудовому законодавстві під час 

воєнного стану. 

Постановка проблеми. Актуальним питанням в нашому суспільстві є 

питання прaці, a під чaс війни праця стaє основним джерелом фінансування 

бaгaтьох людей. Aле й для держави чaс війни є не дуже легким через 

відсутність зовнішньої торгівлі, тому на підприємствах, установах тa інших 

форм власності стaлися скорочення штaту прaцівників, зaпровaдження чaсу 

простою для деяких категорій працівників aбо нaвіть звільнення. Для того щоб 

якось заспокоїти занепокоєний нaрод, який не знaє чи є тaкі дії зaконними під 

чaс воєнного стaну, Верховнa Рaдa Укрaїни прийнялa Зaкон «Про внесення змін 

до деяких законів Укрaїни щодо оптимізації трудових відносин». 

Виклад основного матеріалу. Як виявилось в чинному Кодексі законів 

про працю України, не прописані всі питання пов’язані з працею, але це можна 

зрозуміти, бо хто думав що ми застанемо час, коли люди вирішують конфлікти 



не словами а зброєю, але ця стаття не про це, в даній стaтті я визнaчилa основні 

знaчні зміни які стaлися в трудовому зaконодaвстві:  

1. Прaцівники які прaцюютьзa строковим трудовим договором, мaють 

бути проінформовані роботодавцем про з’явлення таких вaкaнсій, які б 

відповідали їхній кваліфікації та дaють можливість для укладання 

безстрокового трудового договору. 

2. Стаття 36 КЗпП про перелік обставин припинення трудового договору 

була доповнена нaступним: 

-– смерть роботодaвця – фізичної особи aбо нaбрaння зaконної сили 

рішенням суду про визнaння тaкої фізичної особи безвісно відсутньою чи про 

оголошення її померлою 

– смерть прaцівникa, визнання його судом безвісно відсутнім aбо 

оголошення померлим; 

– відсутність працівника нa роботі та інформaції про причини тaкої 

відсутності понaд чотири місяці поспіль. 

3. Було доповнено чaстину першу стaтті 41 КЗпП 6 пунктом, який 

передбaчaє що неможливість роботодавця забезпечити прaцівникa роботою, яка 

була визнaченa трудовим договором, внaслідок знищення (відсутністю) 

виробничих, оргaнізaційних тa технічних умов, зaсобів виробництвa aбо мaйнa 

роботодавця внaслідок бойових дій. 

4.Тривaлість робочого чaсу під чaс воєнного стaнуможе бути збільшенa 

до 60 годин нa тиждень лише для прaцівників, зaйнятих на об’єктaх критичної 

інфрaструктури. Звaжaючи нa це, пропорційно збільшується і оплaтa прaці. 

5.Під чaс воєнного стaну, щорічнa основнa відпусткa може бути 

обмеженою роботодaвцем 24 кaлендaрними днями. Якщо тривaлість щорічної 

основної відпустки працівників становить більше 24 кaлендaрних днів, то не 

використaні дні можуть бути перенесені нaчaс, коли припиниться aбо буде 

скaсовaний воєнний стaн. 



6.Був оновлений порядок призупинення дії трудового договору, також 

був визнaчений порядок оскaрження нaкaзів про призупинення дії трудового 

договору. 

7. Прaцівники, які знаходяться за межaми Укрaїни aбо внутрішньо 

переміщені особи, можуть піти у відпустку без збереження заробітної плати 

тривaлістю до 90 кaлендaрних днів. Тaкож період перебувaння у відпустці не 

входитиме до стaжу роботи, що може дaвaти прaво нa щорічну основну 

відпустку. 

8. До стaжу роботи, що дає прaво нa щорічну основну відпустку, не 

включається чaс, коли за прaцівникaми, призвaними нa строкову військову 

службу, військову службу зa призовом осіб офіцерського склaду, військову 

службу зa призовом під час мобілізaції, нa особливий період, військову службу 

зa призовом осіб із числa резервістів в особливий період aбо прийнятими нa 

військову службу за контрaктом, у тому числі шляхом уклaдення нового 

контрaкту нa проходження військової служби, під чaс дії особливого періоду нa 

строк до його закінчення aбо до дня фaктичного звільнення зберігaлися місце 

роботи і посада нa підприємстві на чaс призову. 

9. Оплата праці за весь період відпустки виплачується до початку 

відпустки, якщо інше не передбачено законодавством, трудовим або 

колективним договором. 

10.Було скасовано право на виплату військовослужбовцям середнього 

заробітку за місцем роботи, на виплату яке за ними зберігається на час призову 

на військову службу відповідно до ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю. 

11. Працівник має право звернутися до суду про вирішення трудового 

спору у справах про звільнення працівник в місячний строк з дня вручення 

копії наказу (розпорядження) про звільнення, а у справах про виплату всіх сум, 

що належать працівникові при звільненні, - у тримісячний строк з дня 

одержання письмового повідомлення про розмір виплат. 

12.Під час воєнного стану сторони трудового договору можуть 

домовитися про додаткові способи створення, пересилання і зберігання наказів 



(розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань 

трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронної 

комунікації, який було обрано за згодою між роботодавцем та працівником. 

Висновок:виходячи з вищезазначеного та з результатів аналізу пунктів, 

відображених в Законі Україні «Про внесення змін до деяких законів Укрaїни 

щодо оптимізaції трудових відносин», ми можемо побачити спробу визначення 

трудових відносин в період воєнного стану. 
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ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 

Вступ. Військовий стан вніс свої корективи в життя кожного українця та 

осіб, які перебувають на території України. Цей особливий стан зачепив досить 

багато сфер діяльності, в тому числі і правовідносин роботодавців та 

працівників, оскільки, деякі учасники трудових відносин виїхали за кордон або 

ж не мають змоги виконувати свої трудові обов’язки, а також інші моменти, які 

передбачені на даний момент законодавством. 
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Головною метою дослідження є набуття знань щодо Закону України, який 

регулює трудові відносини під час воєнного стану. А також визначення 

аспектів трудових відносин, які мають свої певні відмінності від тих, що 

зазначені в Кодексі Законів про Працю, але передбачені, переглянуті в Законі 

України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». 

Конституцією України в статтях 43 (стосується права на працю) та 45 

(стосується права на відпочинок для працюючих) передбачаються певні трудові 

права, але слід зазначити, що відповідні права можуть бути порушені під час 

введення на території України військового стану. Саме тому варто звернути 

увагу на певний спеціальний нормативний акти, який регулює і оптимізує 

трудове законодавство до можливостей сьогодення [1, стаття 43-44]. 

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану» був прийнятий 15.03.2022 року. Він передбачає певні зміни щодо: 

1. Укладення та розірвання трудових договорів. 

Таким чином, слід визначити, що за домовленістю сторін може бути 

обрана форма укладення договору. Для працівників, які тільки прийшли 

влаштовуватись на роботу, може бути застосоване стажування (випробування) 

без виключень щодо певних категорій осіб, як це було зазначено у статті 26 

Кодексу Законів про Працю України[3, стаття 26]. Якщо ж на період, коли 

особа, внаслідок військових дій з боку країни агресора, отримала статус 

біженця або внутрішньо переміщеної особи і переїхала в інше місце, то 

керівник підприємства, установи, організації (далі - ПУО) може тимчасово 

укласти договір з новим працівником. 

Ініціатором розірвання договору може бути як працівник (якщо є загроза 

життю і здоров’ю; ПУО знаходиться на території, де проводяться активні 

бойові дії), так і роботодавець (якщо особа є тимчасово непрацездатною, 

знаходиться в відпустці чи він не може надати той обсяг роботи, що зазначений 

у трудовому договорі через нанесення ПУО шкоди бойовими діями) [2].   

2. Переведення та зміни істотних умов праці робітників. 



Згідно з Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах 

воєнного стану» роботодавець може змінювати такі умови праці, а також 

переводити своїх працівників в іншу місцевість, але при цьому заробітна плата 

не повинна бути менша середньої від попередньої роботи; в тій місцевості не 

ведуться активні бойові дії; у працівника не повинно бути протипоказань 

виконувати дані трудові обов’язки [2]. 

У випадку, якщо ж на території, куди переведена особа проводяться 

бойові дії, то працівник може бути переведений лише за своїм бажанням [5]. 

3. встановлення робочого часу та часу відпочинку, відпустки. 

Під час воєнного стану робочий час збільшений до 60 годин на тиждень. 

Вихідні, в свою чергу, будуть скороченими і в тиждень особа відпочиватиме 

всього лише 24 години на тиждень (замість 42 годин). Також є можливість 

скасування заборони працювати в вихідні, святкові дні; скорочувати день перед 

святковим днем та вихідним, переносити такі дні (у випадку, якщо вони 

збігаються з робочим днем).   

Тривалість оплачуваної відпустки скорочується до 24 днів в рік[2].  

4. Також розкриває питання щодо оплати праці. 

Звісно, роботодавці повинні оплачувати працю їх робітників. Якщо 

виникла затримка через бойові дії, то це не звільняє керівника від 

відповідальності все ж заплатити кошти після того як ПУО почало знову 

працювати [4]. 

Висновки. Отже, варто сказати, що такого роду законодавство є 

обов’язковим під час воєнного стану, оскільки, багато речей у побуті громадян 

та інших осіб змінюється, а тому нормативно-правові акти повинні бути 

здатними до швидкого корегування у відповідності з ситуацією. 
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ПОБУДОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ  ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА ІЗ ЕЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ 

БУДИНОК» 

Готельно-ресторанний бізнес України в умовах глибоких соціально-

економічних трансформацій стає однією з найбільш динамічних і пріоритетних 

сфер економічної діяльності. За останні роки громадське харчування та засоби 

розміщення відчули на собі тиск економічних реформ, приватизації, криз, 

пандемії Covid-19 та повномасштабне вторгнення рф, але, не зважаючи на усі 

економічні перешкоди, сфера ресторанної та готельної індустрії має стійку 

тенденцію до зростання. Готельно-ресторанний бізнес, з одного боку, є одним 

із засобів високоліквідного використання капіталу, а з іншого – середовищем із 

високим ступенем конкурентності. 
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«Розумний будинок» – це поняття, яке виникло у контексті сучасного 

заміського будинку середнього класу. Уперше термін «розумний будинок» був 

вигаданий Американською асоціацією забудовників (American Association of 

House Builders) у 1984 році [1]. 

Не дивно що у таку прибуткову сферу як готельно-ресторанне 

господарство впроваджується така інноваційна  система як «Розумний 

будинок». Сама система автоматизації приміщень з кожним роком лише 

вдосконалюється. Нещодавно керування воротами гаража здавалось чимось над 

інноваційним, а зараз система дає змогу керувати цілим готельно-ресторанним 

комплексом без зусиль. Дана система у готельно-ресторанному господарстві 

реалізується на основі архітектурно програмного комплексу, який виконує 

цілий спектр технічних та фізичних завдань, часто із мінімальним залученням 

людського фактору. Система розумний будинок виконує цілий ряд завдань по 

контролю та моніторингу середовища, та системних команд прописаних 

алгоритмом дій залежно від ситуації та нагальності. До основного спектру 

контролю системи можна віднести: 

‒ вентиляції; 

‒ освітлення; 

‒ опалення; 

‒ клімат-контролю; 

‒ контролю доступу; 

‒ сигналізації; 

‒ відеоспостереження; 

‒ комутації мультимедіа; 

За допомогою схемотехнічної структури та налагодженого зв’язку 

архітектурно-програмної взаємодії, система дозволяє регулювати яскравість 

освітлення і відключати освітлювальні прилади в разі відсутності в приміщенні 

персоналу. Датчики руху регулюють освітлення в санвузлах, коридорах, різних 

підсобних приміщеннях, автоматично збільшуючи яскравість при вході туди 

людини. Передбачені сценарії зміни режиму освітленості в різний час доби. 



Проектування системи «Розумний дім» відбувається у процесі 

будівництва або при капремонті будівлі. Вартість обладнання солідна, тож 

витрати на облаштування системи відповідні. Саме при створенні системи 

«Розумний будинок» для готелю необхідно враховувати особливості цього 

простору. 

Світові готельно-ресторанні мережі вже впровадили у свою діяльності 

частини технології «розумний будинок» , перетворюючи свої номери на 

«розумні». Готельна мережа Starwood встановила в деяких готелях розумні 

дзеркала; мережа The Peninsula Chicago обладнала номера планшетами для 

контролю технічного середовища, та зв’язку із зовнішнім; Marriott почала 

використовувати VR-гарнітуру Oculus Rift, щоб продемонструвати клієнтам 

інтер’єр готелю у всіх деталях, що в свою чергу збільшило кількість 

відвідувачів. Деякі готелі також ставлять в номерах колонки Amazon Echo з 

підтримкою голосового помічника Alexa [2]. 

Нажаль в Україні системи розумний будинок зараз знаходяться лише на 

рівні інноваційної часткової інтеграції. Як правило дані системи 

встановлюються у приватних будинках та квартирах, готельно-ресторанна 

інтеграція проходить досить повільно, але навіть так майже у кожному готелі 

присутня система розумного отоплення, яка контролює клімат у кімнаті та 

тепловіддачу від системи обігріву, один із таких готельно-ресторанних 

комплексів Готель Рібас Карпати в Буковелі (рис. 1).  

 

Рис. 1. Розумне отоплення Smart Heating 
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МАРКЕТПЛЕЙС ЯК ЗАСІБ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

Стрімкий розвиток та доступність технологій телекомунікацій за останні 

роки в значній мірі зумовили зростання значення електронної комерції. В 

Україні суттєвий вплив також спричинили карантинні обмеження та введення 

воєнного стану. При цьому відбувається і значна трансформація засобів ринку 

інтернет-продажів,  спостерігається тенденція укрупнення електронних 

торгівельних майданчиків. 

Лідерів цифрового маркетингу можна поділити на чотири основні 

категорії майданчиків[1]:  

− інтернет-магазини (форма електронної торгівлі, яка дозволяє 

споживачам купувати товари та послуги за допомогою веб-браузера у одного 

продавця, який і є власником сайту);  
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− прайс-агрегатори (сайти, на яких розміщені прайс-листи інтернет-

магазинів, проте для придбання товару потрібно переходити на сайт 

конкретного продавця); 

− маркетплейси (інтернет-майданчики для онлайн-торгівлі або «сайт-

ринок», на якому покупці можуть придбати товари у різних продавців); 

− класифайди (специфічні маркетплейси з оголошеннями від фізичних та 

юридичних осіб зрізними пропозиціями, згрупованими тематично). 

Маркетплейс – це електронний торговий майданчик, на якому покупці 

можуть порівняти та купити товари або послуги від різних продавців. Водночас 

це великий інтернет-магазин, який дає можливість іншим продавцям 

реалізовувати свої товари за певну винагороду. 

Основною метою маркетплейсу є забезпечення взаємодії між покупцями 

та постачальниками. Зазвичай вони не формують замовлення і не займаються 

організацією доставки, а лише приймають заявки і передають їх продавцю. 

Також маркетплейси наводять трафік для постачальників, відповідають за 

процеси аналітики та юзабіліті, забезпечують підтримку у маркетинговій галузі. 

Серед головних завдань таких сервісів можна відзначити допомогу у пошуку 

товарів чи послуг та збільшення обсягів продажу[2].Однією із важливих 

функцій маркетплейсів є моніторинг цін – щоденне відстеження цін та 

наявності товарів у продавців, знижкок та акційних пропозицій. 

Обов’язковими вимогами до маркетплейсів є наявність основної 

організації, яка контролює усі процеси; на майданчику представляються товари 

інших продавців; передбачено механізм організації торгівлі;забезпечення 

правового механізму взаємодії між всіма учасниками маркетплейсу, а саме: 

продавцями/виконавцями, покупцями/замовниками та безпосередньо самою 

компанією-власницею веб-платформи. 

Останнім часом до використання маркетплейсів активно долучається і 

держава. В Україні у вересні 2022 року запустили маркетплейс Madewithbravery 

– електронний майданчик, на якому продаються вітчизняні товари. Мета 

маркетплейсу – об’єднати у спільноту українських виробників, сприяти 



експорту українських товарів та популяризувати українське за кордоном[3]. 

Зазначається, що маркетплейс Madewithbravery допомагатиме розвитку 

українського бізнесу та відбудові України.  При цьому, на маркетплейсі 

представлені речі різноманітних категорій для різних віку та статі: одяг, взуття, 

аксесуари, товари для дому. А також доступні їжа й напої, які мають довгий 

термін придатності та які можна доставляти. Продавати свої товари можуть 

українські виробники, що відповідають певним вимогам, які перевіряють при 

реєстрації. Зокрема: бренд повинен мати репутацію виробника/продавця 

товарів високої якості; представник бренду має володіти англійською; у 

пріоритеті - виробники унікальних, автентичних речей тощо. Наголошується, 

що 5% від вартості кожного придбаного товару маркетплейс передає 

фандрейзинговій платформі United24, що допомагатиме розвитку українського 

бізнесу та відбудові України.  

Одним із нових рішень для маркетплейсів в Україні є торгівля цифровими 

продуктами. Міністерство цифрової трансформації України анонсувало 

маркетплейс цифрових продуктів та рішень для громад, який доступний на 

даний час у бета-версії[4]. Це каталог цифрових продуктів та рішень для 

громад, який дозволяє шукати цифрові рішення і обирати найоптимальніший 

варіант. Портал є майданчиком для співпраці регіональних команд цифрової 

трансформації, громад, бізнесу, громадських організацій та розробників рішень, 

що сприяють розвитку цифровізації країни.  

Отже, використання маркетплейсів для організації торгівлі матеріальними 

та цифровими продуктами є перспективним напрямом розвитку електронної 

комерції в Україні, оскільки в багатьох аспектах задовольняє інтереси усіх 

залучених суб’єктів даного виду діяльності. 

Список використаних джерел 

1. Макалюк І., Ганіч С. Перспективи розвитку бізнесу на найбільших 

маркетплейсах України. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2020. 

№ 26. URL: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/229282/237141 (дата звернення: 

17.10.2022). 

http://sb-keip.kpi.ua/article/view/229282/237141


2. Тихонюк Н. Маркетплейс: що це таке, види і як працюють 

маркетплейси? - Elit-Web. elit-web.ua. URL: https://elit-web.ua/ua/blog/chto-takoe-

marketplejsy (дата звернення: 17.10.2022). 

3. Економічна правда. В Україні запустили маркетплейс для підтримки 

експорту: 5% від вартості товару йтиме United24. Економічна правда. URL: 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/13/691443/ (дата звернення: 

16.10.2022). 

4. Дія.Цифрова громада – Портал кращих цифрових рішень для громад. 

Дія.Цифрова громада – Портал кращих цифрових рішень для громад. URL: 

https://market.hromada.gov.ua/ (дата звернення: 16.10.2022). 

 

ГУМЕНЮК Альона, 

студентка ІІІ курсу 

Бердичівський фаховий коледж промисловості  

економіки та права. 

Науковий керівник –ЖИЛА Марія 

 

У мирний час будь-яка дрібниця здається проблемою,  

А під час війни будь-яка проблема здається дрібницею. 

Венедикт Немов 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИУ ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС 

Кожна держава формує свою фінансову систему з урахуванням 

політичної та економічної  ситуації, потребами суспільства, тощо.  

Фінансова система – це сукупність урегульованих фінансово-правовими 

нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за 

допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і 

децентралізовані грошові фонди. 
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Складні політичні та економічні процеси, які відбуваються в Україні 

останні роки, а особливо війна яка точиться на території моєї країни, відіграє 

негативний вплив на фінансовий стан країни. Тобто, ставить під загрозу 

можливості економічного розвитку, фінансової незалежності та підвищення 

рівня життя населення країни. І саме тому  виникає потреба у постійному 

моніторингу сучасного стану фінансової системи, що дозволить вчасно 

визначити негативні та проблемні чинники, та вчасно розробити заходи що до 

їх подолання. І саме тому з урахуванням проблем сьогодення в кожну ланку 

фінансової системи внесені зміни, зокрема: 

Пріоритетним напрямком фінансування для фінансової системи України 

сьогодні є підтримка ЗСУ, а саме тому,на період дії воєнного стану скасовано 

оподаткування військовим збором доходів у вигляді грошового забезпечення 

військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань та в здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної 

агресій Російської Федерації [2] 

 Для підтримки внутрішньо переміщених осіб Уряд виділив із резервного 

фонду державного бюджету майже 243,5 млн. грн на компенсацію комунальних 

витрат тим громадам, які прихистили переселенців у будівлях комунальної та 

державної форми власності. [2] 

Для підтримки роботодавці й, у цей важкий час скасовано право на 

працівника перевести грошову компенсацію за невикористані ним дні щорічної 

відпустки на інше підприємство, в установу, організацію при переведенні. За 

працівниками, призваними на строкову військову службу, під час дії 

особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного 

звільнення не зберігатиметься середній заробіток, зберігатимуться лише місце 

роботи і посада . [1] 

Ряд змін внесено в ланку «державні фінанси», зокрема: 

• Перевірки Державною аудиторською службою щодо виконання 

місцевих бюджетів не проводяться, а розпочаті перевірки зупиняються  [2] 



• В умовах воєнного стану стаття 55 Кодексу (Захищені видатки) не 

застосовується .[3] 

Незважаючи на військовий стан в Україні робота банківської системи є 

стабільною,але введено ряд обмежень, зокрема: валютні обмеження 

(призупинено роботу валютного ринку),обмежено зняття готівки понад 100 тис. 

грн., заборона видачі готівкових коштів з рахунків клієнта в іноземній валюті, 

зупинили здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за 

рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України,та 

інше. [4] 

Національний банк очікує, що з наступного року інфляція почне 

сповільнюватися завдяки: 

▪ поступовому налагодженню логістики та виробництва; 

▪ згасанню світової інфляції; 

▪ помірно жорстким монетарним умовам; 

▪ виваженій монетарній політиці уряду та відмові від монетизації 

бюджету. 

Запропоновані заходи нададуть змогу: 

▪ поліпшити інфляційні очікування; 

▪ зменшити ризики для підприємницької діяльності; 

▪ знизити виробничі витрати та налагодити логістику; 

▪ відновити потужності підприємств.[5] 

Наразі Україна має економічну на складну ситуацію , але,вона продовжує 

надалі розвиватися, та робить усе для забезпечення хорошого життя населення. 

Я вірю в найближчу перемогу України, і моя держава вийде з цього 

випробовування сильнішою.  
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НАВИЧКИ УСПІШНОГО ЮРИСТА ХХІ СТОЛІТТЯ 

У сучасній Україні професія юриста досі залишається однією з 

найпопулярніших. І це недивно, адже наше повсякденне життя регулюється 

масштабною законодавчою базою. Та незважаючи на таку популярність, 

успішний фахівець не може не володіти широким спектром професійних 

навичок. Образ сучасного юриста змінюється разом зі стрімким розвитком 
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світу, тому існує необхідність постійного самовдосконалення. Активне 

розповсюдження цифрових технологій трансформує більшість сфер нашого 

життя, і професія юриста не може залишатись осторонь. [1,c.73]Хороший юрист 

повинен мати навички аналітичної роботи, вміти грамотно розставляти 

пріоритети та взаємодіяти з різними людьми. Загалом список необхідних 

навичок є практично невичерпним. 

Найбільш яскравим і чітким показником професійності юриста є 

розвинене професійне мислення. Висококваліфікований юрист здатний 

мислити логічно, тобто осмислювати факти за допомогою чітких юридичних 

понять та конструкцій, зокрема, давати правильну юридичну оцінку таким 

фактам. У професійному мисленні юриста встановлюється зв’язок між 

діяльністю та метою, здійснюється перенесення юридичних знань з однієї 

ситуації на іншу. Уміння юридично мислити означає цілеспрямовано оперувати 

поняттями в умовах юридично значимої практичної задачі. Сьогодні серед 

найважливіших професійних якостей юриста розглядаються не тільки 

професійні знання, вміння та навички, а й етичні якості. Дослідження 

показують, що професійний рівень юристів багато в чому визначається саме 

розвитком моральних установок та загальним рівнем культурної вихованості. 

Перш з все, моральні якості юриста слід розглядати у взаємозв’язку з етичними 

категоріями, що лежать в основі будь-яких моральних властивостей людини. Ці 

категорії вбирають у себе зміст усіх норм поведінки та найповніше 

розкривають моральні вимоги до особистості. 

Найбільш загальні етичні категорії — добро і зло. Добро розуміється і як 

характеристика моральності того чи іншого вчинку, і як сукупність усього, що 

відповідає нормам моралі. Зло узагальнює все, що суперечить нормам моралі, 

протистоїть добру та викликає громадський осуд. У юридичній практиці вкрай 

важливе уміння розрізняти ці категорії і бути готовим до неухильної боротьби 

зі злом у всіх його проявах. 

Безумовна моральна вимога до юриста — справедливість, що передбачає 

здатність встановлювати належний стан речей, правильне співвідношення між 



діями та наслідками. Справедливість — один з основоположних принципів 

права, нерозривно пов’язаний з принципами законності і рівності усіх перед 

законом та судом. 

Крім того, юристу необхідно мати розвинене почуття обов’язку, що 

виражає розуміння відповідальності перед окремими індивідами, державою та 

суспільством у цілому, а також здатність усвідомлено виконувати ці обов’язки 

відповідно до вимог закону та моралі. 

Більшість з нас чули популярні кліше на кшталт «оберіть собі роботу до 

душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму  житті». [4,c.73] 

Звичайно, ми розуміємо, що у реальному світі це не так просто. Втім, існує 

велика кількість наукових доказів, що демонструють важливість «закоханості» 

у свою роботу. Іншими словами, люди, які захоплені своєю професією, з 

більшою вірогідністю досягнуть значних успіхів. 
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ЩОДО ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ГОСПОДАРСЬКОГО 

СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ 

Після вступу України в Раду Європи було поставлено перелік завдань, що 

пов’язані з процесами забезпечення та встановлення відповідності державного 

законодавства та правової практики країни вимогам європейським стандартам 



щодо прав людини, також, стандартам Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Ратифікувавши цю Конвенцію, держава Україна 

надала згоду на обов’язковість її, та надала статус їй частини національного 

законодавства, що розпочало процеси імплементації цього міжнародного акту у 

національне законодавство [1]. 

На даний момент, пріоритетними напрямками зовнішньої політики 

України є вважається зміна національного законодавства України з 

впровадженням міжнародних принципів і стандартів, які забезпечують захист 

прав і свобод людини. Також процес що адаптує національне законодавство 

України до норм європейського законодавства триває постійно. У ході цього 

створюються відповідні інститути, проводяться допоміжні заходи, що необхідні 

для збільшення ефективності право творення й правозастосування норм 

національного законодавства. Загальнонаціональна програма імплементації 

законодавства Європейського Союзу була затверджена Законом України «Про 

загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р. № 1629-ІУ [2].  

Шляхом реформування судів законодавець хотів вдосконалити 

господарське судочинство в Україні, що потребує підвищення національного 

рівня судової практики та її повсякденного спрямування на міжнародні правові 

норми, спрямовані щодо вдосконалення національної системи судів, 

покращення її ефективності, доступності та прозорості [3, с.21].  

З метою контролю щодо дотриманням основоположних свобод та прав 

людини було утворена установа, що являється постійним міжнародним 

судовим органом, а саме Європейський суд з прав людини. Фактично, правові 

підстави щодо застосування цієї Конвенції та рішень Європейського Суду 

національними судами є простими та зрозумілими, але, практика вносить свої 

зміни. Минулими роками, рідко було так, що суддя під час розгляду певної 

господарської справи посилався на окреме рішення Суду за своєю ініціативою. 

В основному посилалась на практику Суду та на Конвенцію саме зацікавлена 



сторона додавала до своїх пояснень по суті справи спору, і в майбутньому таке 

посилання могло відобразитись у конкретному рішенні суду в справі [4]. 

Переважно, зацікавлена сторона являлась іноземною особою, яка в 

процесі розглядання справи українським судом, при наявності сумнівів в 

неупередженості суду, передбачала можливість перенесення розгляду спору на 

міжнародний рівень, також через подання конкретної скарги до Європейського 

Суду. Тепер, частіше трапляються випадки, що судді у своїх рішеннях у певних 

справах посилаються на рішення Європейського Суду за своєю ініціативою, 

незважаючи на те, що могли не бути такі посилання на практику Суду та 

Конвенцію у своїх поясненнях, якими сторона справи обґрунтувала свою 

позицію у конкретній справі [4].  

Отже, слід вказати, що у процесі застосування господарським судом 

України Конвенції та практики Європейського Суду потрібно наголосити на 

інформаційному листі Вищого господарського суду України «Про Конвенцію 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, юрисдикцію та 

практику Європейського суду з прав людини» від 22 квітня 2016 року № 01-

06/1444/16 [5]. Акти Європейського Суду по конкретних справах в силу дії 

Конвенції є обов’язковими тільки для держави, котра є відповідачем, але інші 

держави-учасники зазвичай добровільно приймають дану правозастосовну 

практику та переглядають національне законодавство, щоб уникнути в 

майбутньому порушень Конвенції. 
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ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

В даний час в освітній процес початкової освіти широко увійшли 

різноманітні Web-сервіси. Використання Web-сервісів стало нагальною 

потребою для педагогів, які прагнуть оптимізувати процес навчання, зробити 

його більш ефективним і цілеспрямованим. Серед різноманітних Web-сервісів 

особлива роль належить такому виду, як Google-сервіси.[1, ст. 337] 

Використання даних сервісів у навчальному процесі надає наступні 

переваги: 

− для використання сервісів достатньо лише мати підключення до 

Інтернету  

− можливість доступу до будь-якого сервісу, що входить до складу 

Google під одним аккаунтом;  

− всі інструменти Google безкоштовні;  

− вчитель слідкує за ходом роботи учня не відволікаючи його;  

− доступ до матеріалів можна отримати і зі школи, і з дому;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1444600-16


− можливість інтерактивної перевірки виконання робіт. 

Найпопулярнішими сервісами Google є: 

Основні сервіси: Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Docs,  

Google Forms, Google Talk, Google Keep, Google Meet. 

Додаткові сервіси: YouTube, Google Maps, Google Earth, Google Translator. 

Сервіси Google мають безмежні можливості не лише для організації 

навчально-виховного процесу, але й професійного розвитку педагогів та 

адміністрації закладів середньої освіти, підвищення їх компетентності у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій. Зазначена форма освіти уможливлює 

поєднання традиційних методик та актуальних технологій. Завдяки сервісам 

Google стає можливим використання веб-технологій, що дає змогу не лише 

отримати доступ до освітніх матеріалів різного вигляду (текстових, графічних, 

мультимедійних), але й виконувати спільну роботу з учителем або групою.[2, 

ст.127] 

За допомогою сервісу Google Диск можна зберігати останні версії всіх 

створених файлів в Інтернеті. 

Google Talk потрібен для обміну миттєвими повідомленнями. 

Сервіс GoogleDocs викладачі використовують для різних цілей: 

підвищення ефективності навчання, перевірка курсових, лабораторних робіт та 

рефератів, контроль за виконанням самостійної роботи студента тощо. 

Google Meet – це сервіс, де можна проводити високоякісні й безпечні 

відеозустрічі та дзвінки. Він доступний для всіх користувачів і пристроїв. 

Безпосередньо в навчальному процесі сервіси, які надає компанія Google, 

можна використовувати для інтерактивного спілкування з учнями (електронна 

пошта, онлайн-спільноти, колективні сховища знань), спільного використання 

онлайнових додатків (календар, веб-конференції, спільна робота з 

документами). 

Використання такого середовища як Google значно підвищує інтерес 

учнів до навчання, створює умови для саморозвитку, активізує пізнавальну 

діяльність, формує вміння сприймати та обробляти великі масиви інформації, 



розвиває спостережливість, сприяє розвитку уваги, формує компетентність 

щодо пошукової та науково-дослідної роботи. Використовуючи сервіси Google, 

викладачі та учні отримують більше інструментів для спільної роботи в 

навчальному процесі: створення веб-сайтів, ведення блогів, виконання проектів 

у групах, проведення лекцій та семінарів дистанційно тощо.[3, ст. 546] 

Ще з 2015 року здобувачі освіти Бахмутського коледжу транспортної 

інфраструктури за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія активно 

використовували сервіси: Пошта, Диск, КласРум. У 2020  році  за допомогою 

пакету хмарних сервісів Google Suite for Education, було створено єдине 

інформаційне середовище навчального закладу. 

Такий сервіс компанії Google об’єднує додатки, які надаються компанією 

безкоштовно для освітніх установ у рамках обраного освітньою установою 

домену. Пакет додатків включає стандартні Google сервіси та систему 

управління навчанням Google Classroom. 

Середовище Google Classroom є зручним додатком розробленим саме для 

освітніх потреб, і його можуть використовувати викладачі будь-яких 

дисциплін. 

У Classroom зручно працювати, і викладачам, і здобувачам освіти, 

оскільки сервіс забезпечує користувачів персональною робочою платформою, 

яка має зручний інтерфейс і можливості роботи з різними типами даних. 

Отже, використання сервісів Google у освітньому процесі сприяє 

формуванню конкурентоспроможної й успішної особистості в електронному 

інформаційному суспільстві та значно вдосконалює й урізноманітнює 

діяльність викладача, активізує творчу діяльність студентів, створює належні 

умови для формування й розвитку у них відповідних умінь та навичок, 

покращує засвоєння і відтворення ними отриманої інформації. 
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Дистанційне навчання - новий освітній досвід навчання , що з'явився в 

Україні зовсім недавно, але вже встиг отримати своє місце в навчальному 

процесі. Необхідність у такому методі навчання обумовлена різними 

факторами:  серед яких можна назвати потребу в інтерактивній взаємодії 

студентів й викладачів в процесі навчання, надання студентам  можливості 

самостійної роботи з освоєння досліджуваного матеріалу і  цей спосіб навчання 

дає можливість навчатися тим, хто в силу певних причин не може це робити в 

массовому навчанні (в коледжі , технікумі, інституті) . Комп'ютеризація 

населення нашої країни, що почалася в 1997 році, дозволила дистанційній освіті 

реалізовуватися в сфері педагогічної практики ще раніше . 

При використанні дистанційного навчання можуть використовуватися 

різні методи донесення навчальної  методичної інформації до студентів  різних 

категорій (реферативно, конспектування, презентації ,  інтерактивні лекції та 

семінари). Сьогодні вже змінилося декілька поколінь спеціальних технологій в 
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галузі дистанційної  освіти – починаючи від звичайних друкованих освітніх 

видань до сучасних комп'ютерних технологій: освітнє телебачення, аудіо - та 

відеотрансляції, відеоконференції, E-Learning, різноманітні інтернет-трансляції, 

інтернет-конференції тощо). 

Я вважаю,що як і в кожному навчальному процесі , порівняно новому 

методу навчання , є свої перваги й недоліки. Особливо важливу роль 

дистанційне навчання відіграє при наданні допомоги в підготовці  ДПА 

(державна підсумкова атестації). Результат – багатомісячні спостереження, що 

дозволяє чітко визначити всі плюси і мінуси запропонованої системи освіти, 

включаючи даний напрямок, оскільки на сьогоднішній день  грає визначальне 

значення при становленні майбутньої долі випускника загальноосвітнього 

закладу. За допомогою дослідження були виявлені пріоритетні завдання для 

подальшого розвитку цієї галузі освіти на території України:складності 

навчання під час «COVID -19», вивчення дисциплін заочної форми навчання , 

вивчення дисциплін без обриву від виробництва, складності у навчанні дітей 

віддалених від навчального закладу, складності навчання у воєнний стан тощо. 

Безсумнівно, дистанційне навчання займає все більшу роль у модернізації та 

вдосконаленні української освіти, її непохитності і тривалості.  

1. Брак соціалізації : 

Під час дистанційного навчання діти менше спілкуються з однолітками 

через те, що не відвідують навчальний заклад. Це я вважаю дуже прикро , бо 

соціалізація для навчання є приоритетною, спілкування з однолітками, 

викладачами, кураторами, друзями. Дистанційна освіта потенційно може дати 

можливість  мільйонам дітей по всьому світу навчатися й набувати навички, які 

потрібні для подальшого працевлаштування та особистісного розвитку, але 

взаємодію в суспільстві студентів це теж важливо. 

2. Дистанційна освіта — це лише про онлайн-інструменти: 

Один із основних засобів впровадження дистанційної освіти нині — 

інтернет та онлайн-інструменти, як наприклад, відеочати, онлайн-тести. 



Однак для багатьох людей онлайн- ресурси, які нині є основними 

в дистанційній освіті, — недоступні, — скажете ви. І це дійсно так. Наприклад, 

у маленьких селищах , містах  доступ до інтернету має лише частина населення, 

особливо зараз . коли травають воєнні дії , а Міністерства цифрової 

трансформації, в Україні у 2020 році близько 65 % сіл не покрито якісним 

високошвидкісним інтернетом. У 1841 р. англійський викладач Ісаак Пітман, 

якого вважають засновником дистанційної освіти, надавав зворотний зв’язок 

своїм студентам у паперових листах.  

Онлайн-ресурси — це просто ще одна частина , яку можуть 

використовувати дистанційні курси, але точно не єдина і не вдосконала . 

Альтернатива онлайн-ресурсам — навчання за методичними матеріалами 

та книгами, після опанування яких студенти  отримують фідбек від викладачів 

поштою чи під час особистої  

зустрічі  (Рис 1). 

3. Відсутність мотивації до 

навчання: 

Якщо у навчальному закладі 

викладачі  часто примушують 

навчатися, іноді навіть 

намагаються заставити студентів , 

то під час дистанційного навчання 

вони змушені шукати інші чинники 

мотивації. Це заохочує розроблювати якісні та ефективніші навчальні курси для 

дистанційної освіти, запровадити квест-ігри на заняттях, робити презентації на 

кожен урок, шукати відео цікаве по сучасним технологіям тощо. 

Сприяти мотивації студентів:  мета складання  та візуальна мета: коли 

молодь розуміє, навіщо їй навчатися та бачить свої проміжні результати, 

її мотивація підвищується; розвивальний зворотний зв’язок; чіткі інструкції 

та структурування матеріалів: чим простіше виглядає навчальний план студента 

, тим легше їй орієнтуватися в уроках та темах. 



4. Відсутність практики: 

Сучасні електронні ресурси дають змогу навіть студентам-

медикам набувати практичних навичок дистанційно. Прикладом може бути 

ресурс Labster, розроблений у США. По  суті, перед вами віртуальна  

лабораторія для природничих та точних наук. Ви можете онлайн ставити 

експерименти, спостерігати за фізичними явищами та навіть — провести 

самостійно хірургічну операцію. 

Переваги дистанційної освіти зрозумілі, взяти наприклад , Австралію. 

Там заснували першу віртуальну школу Virtual School Victoria. Україні, 

де невелика густота населення не завжди дає змогу відкривати школи 

у найвіддаленіших куточках штатів, 4000 учнів та учениць щороку мають 

доступ до 274 навчальних програм та індивідуальних графіків. У дітей Virtual 

School Victoria значний прогрес у навчанні — подеколи кращий, аніж 

у звичайних школах.  Різні категорії учнів (і ті, що не мають змоги відвідувати 

школу через велику відстань від дому чи за станом здоров’я; і ті, хто лише 

нещодавно припинили домашнє навчання) мають змогу відвідувати онлайн-

уроки, спілкуватися з викладачами в режимі реального часу — абсолютно 

безкоштовно. 

Європейське опитування щодо онлайн  та дистанційного навчання від 

Erasmus+ засвідчило, що 44 % опитаних вчителів та вчительок вважають, що 

після пандемії у школах стане більше навчання онлайн. А 17 % 

респондернтів — що інструменти онлайн-навчання стануть обов’язковою 

частиною шкільних занять. 

Поєднання інструментів дистанційного, онлайн та традиційного 

навчання — це форма змішаного навчання. Воно може нівелювати недоліки 

повноцінного дистанційного навчання, при тому зберігши його переваги. 

Змішане навчання може стати новим освітнім трендом після пандемії. Про це 

свідчить й опитування видання Forbes. 

В Україні теж є повністю дистанційні школи, щоправда, недержавні. 

Наприклад, школа «Оптіма» на освітньому навчанні  з 2015 року. Вона 

https://www.vsv.vic.edu.au/
https://www.schooleducationgateway.eu/is/pub/viewpoints/surveys/survey-on-online-teaching.htm
https://www.forbes.com/sites/nickmorrison/2021/07/16/parents-choose-blended-learning-for-the-classrooms-of-the-future/?sh=570706c47f00


пропонує індивідуальний графік, групові практичні заняття в режимі он-лайн, 

інтерактивні навчальні матеріали, звіти про успішність та постійний зв’язок 

з класним керівником. Державні ж дистанційні школи здійснюють навчання 

у форматі екстернату (тобто швидке проходження програми зі складанням 

іспитів).   

Переваги: 

• Можливість студентів і учнів до засвоєння максимального обсягу 

необхідних знань, які не можуть бути включені в звичні форми самостійно; 

• Розширення кола осіб, здатних отримати необхідну підготовку до 

ДПА, а саме осіб з особливими потребами в розвитку; 

• Здатність до навчання осіб у віддалених важкодоступних регіонах 

за допомогою спеціалізованих українських рефератів; 

• Можливість батьківського контролю над знаннями студентів й 

учнів; 

• Здатність до централізації освітнього процесу різних регіонів; 

• Можливість психологічної адаптації при підготовці до ЗНО; 

Недоліки: 

• Недостатній контроль над засвоєнням учнями одержуваних знань. 

• «Теоретизація» навчання, зведення навчального процесу до 

механістичним прийомів і методів. 

• Неможливість формування повного уявлення про зміст навчального 

предмета. 

• Можливість невдоск в належного навчання, залежність від 

педагогічної майстерності викладачів і вчителів. 

Висновок: 

➢ Необхідна зміна структури дистанційного навчання для досягнення 

більшої ефективності навчання; 

➢ Введення електронної версії балло-рейтингової системи ; 

➢ Застосування практичних відео посібників, презентацій  при 

проведенні теоретичного курсу; 

https://dostupnaosvita.com.ua/distance-education/perelik-shkil
http://moyaosvita.com.ua/


➢ Розробка додаткових курсів для компенсації відсутніх знань 

Список використаних джерел 
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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В 

УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 

В умовах військового стану підприємство, будучи самостійним 

елементом економічної системи, взаємодіє з партерами з бізнесу, бюджетами 

різних рівнів, власниками капіталу та іншими суб'єктами, залученими до 

фінансових відносин. У зв'язку з цим виникає необхідність фінансового 

управління підприємства, тобто розробки певної системи принципів, методів та 

прийомів регулювання фінансових ресурсів, що забезпечують досягнення 

тактичних та стратегічних цілей організації [1]. 

Бухгалтерський облік та фінансова функція традиційно були визначені як 

лідери у наданні інформації для управління ефективністю діяльності 

підприємства (ЄРМ). Але часи змінюються. "Бухгалтерський облік - це мова 

бізнесу" - це прислів'я, яке існує вже майже сторіччя. Але багато що змінилося, 

і темпи змін зростають. У більшості підприємств нематеріальні активи значно 

перевищують вартість матеріальних активів. Фінансовий облік, звітність та 

аудит базуються на правилах і все більше автоматизуватимуться, а інструменти 

даних та штучний інтелект все більше допомагають забезпечити аналіз 

фінансової звітності та розуміння [1] 

https://kerivnyk.info/


Розмовляючи про бухгалтерський облік, слід зазначити, що незалежно від 

обставин на ринку, незалежно від глобальних, локальних чи регіональних 

проблем та особливостей, бухгалтерський облік має досить важливе значення 

для функціонування бізнесу, його управління, як явища та окремого 

підприємства, як елементу. 

Безумовно, окрім облікових питань, бухгалтер вирішує низку завдань на 

підприємстві, серед яких доцільно назвати [2]: 

- планування та прогнозування; аналіз ефективності підприємства 

через ведення корпоративного обліку, формувати бюджет підприємства на 

підставі показників аналізу фінансово-господарської діяльності, керувати 

активами підприємства. 

Виходячи із наведеного, в умовах сучасності, бухгалтер, як особистість та 

бухгалтерія, як галузь перестали виконувати звичні функції, як це було раніше. 

Виходячи зі складнощів для бізнесу, викликаних війною, підприємства 

потребують модернізації та оптимізації своєї структури. Саме тому, досить 

часто, задля зменшення витрат на заробітні плати, підприємці вирішують 

поєднувати функції економіста чи фінансиста із функціями бухгалтера. Так, все 

частіше зустрічається ситуація, коли функції головного бухгалтера та 

фінансового директора виконує одна і таж особа. Безперечно, це дещо 

ускладнює роботу людині, як фахівцю, адже рівень обов’язків та завдань 

стрімко збільшується. При цьому, дане явище прослідковується не лише із 

професіями, що мають безпосередній зв’язок з обліком, аудитом, фінансами 

тощо. Дане явище присутнє у всіх середовищах. За аналогією оптимізується 

посада.  

Водночас слід зазначити, що бухгалтерський облік має фундаментальне 

та вирішальне значення й у відносинах між суб’єктом господарювання та 

державою, в частині обліку та фінансової звітності. Саме бухгалтерський облік 

дозволяє підприємству не набути проблем із податківцями та забезпечує 

стабільне, та ефективне функціонування підприємства в цілому,  а також 

прогнозувати його подальшу діяльність та ефективність. 



Слід зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на 

територію України, життя та бізнес набули кардинальних змін. Фактично, діючі 

процеси, механізми та інститути припинили своє функціонування та протягом 

перших двох місяців не діяли. В таких умовах, досить важливим було 

збереження економіки країни, а відтак  державі потрібні були нові рішення 

задля відновлення бізнесу, а відтак і стабілізації економіки країни. 

Внаслідок описаного, змінився й облік. В першу чергу такі зміни 

супроводжувались зменшення податкового навантаження на підприємство. 

Зокрема, в першу дні війни було звільнено підприємців та інших суб’єктів 

господарювання від відповідальності за несплату податків, враховуючи форс-

мажор та той факт, що підприємство не веде свою діяльність. 

Відмітимо, що досить цікавим рішенням та таким, що віднайшло відклик 

суспільства стало запровадження 2%-ї спрощеної системи. Так, наразі, суб’єкти 

господарювання мають можливість подати заяву про застосування спрощеної 

системи оподаткування за ставкою 2% доходу онлайн через Електронний 

кабінет платника. При цьому, слід зазначити, що перейти на таку систему 

мають змогу платники єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичні особи), у 

яких протягом календарного року [3]:  

- обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів гривень; без обмеження 

щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах. 

Водночас наголосимо, що зміни не стосуються суб’єктів господарювання, 

які здійснюють   [3]: 

- діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім 

розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); обмін 

іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів 

(крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в місткостях до 20 

літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, 

сидру, пері (без додання спирту) та столових вин); видобуток, реалізацію 

корисних копалин. 

Окрім того, відбулися такі зміни, як: 



- звільнення від сплати ЄСВ за себе на період дії воєнного стану і 12 

місяців після його завершення;дозволено формувати податковий кредит із ПДВ 

без зареєстрованих податкових накладних за лютий-травень 2022 року, 

звільнені від плати за землю, екологічного податку та податку на нерухомість 

платники, на території яких велись бойові дії. 

Окрему увагу слід зазначити фінансову звітність, як елемент 

бухгалтерського обліку. Тут слід посилатися на Інформаційний лист Ради 

аудиторської палати України «Щодо впливу військової агресії російської 

федерації на фінансову звітність та аудиторські звіти». Згідно звіту, можна 

зробити висновки, що на бухгалтерський облік можуть вплинути економічні 

наслідки війни. Такий вплив буде спричинений від таких чинників як: 

залежність від російського чи білоруського ринків; наявність дочірніх компаній 

або активів в Росії, Білорусії або в зоні бойових дій; пов’язаність з особами, що 

перебувають під санкціями. Цей вплив потрібно регулярно переглядати, 

оскільки подальший розвиток, тривалість та вплив війни неможливо 

передбачити [4]. 

Підводячи підсумки під описаним, слід зазначити, що з огляду на війну 

відбулися кардинальні зміни у податковій політиці, досить часто піддавались 

змінам ставки податку, митні тарифи, митні платежі тощо. Все це було 

зумовлено необхідністю дати інтертий поштовх для бізнесу, запустити його 

процеси, що своєю чергою запустило б поступове відновлення держави на 

довоєнний рівень. Відсутність бізнес-процесів протягом двох місяців завдали 

критичний удар по економіці, адже зупинення обігу коштів у звичних розмірах, 

означає втрату доходів держави у надвисоких розмірах. 
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КВЕСТ-ГРА НА ЗАНЯТТЯХ 

Назва «квест» походить від англійського слова quest, що означає 

«пошук», «пошуки пригод». Сьогодні квест в навчальному закладі  – це гра, 

основним принципом якої є покрокове виконання заздалегідь підготовлених 

завдань. Квести можуть бути командними або індивідуальними. 

Види квестів : 

1. Ескейп рум передбачає пошук виходу з одного чи кількох 

приміщень за допомогою захованих підказок. Зазвичай має обмеження у часі. 

Найчастіше – 1 годину.  

2. Квест у реальності передбачає повне занурення в сюжетну лінію, 

яка базується на змісті відомих книг, фільмів або комп’ютерних ігор. 

Різновидом квесту в реальності є екшн-квест, який базується на виконанні 

героем активних дій, спрямованих на досягнення певної мети або  хорор-квест, 

який має неабиякий успіх у поціновувачів гострих відчуттів. 

3. Квест-перфоманс заснований на взаємодії команди гравців з 

акторами, які грають ролі як позитивних, так і негативних персонажів. 

Головним принципом тут є не пошук підказок, а вплив на сюжет шляхом 

прийняття рішення на основі аналізу ситуації. 

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/577155.html
https://www.apu.com.ua/wp-%20content/uploads/%202022/03/


4. Морфеус. Це особливий жанр квесту, в якому виконувати завдання 

гравці мають із зав’язаними очима. 

Що таке квест-заняття? Це заняття, на якому студентам  пропонується у 

формі квесту, тобто пошукової (часто пригодницької) гри виконати низку 

різноманітних логічних дій, спрямованих на отримання кінцевого результату. 

Квест-заняття стимулює розвиток логічного мислення, привчає молодь  

розмірковувати над завданням, різнобічно оцінювати ситуацію, аналізувати 

інформацію з точки зору значимості, важливості та необхідності, дозволяє 

пов’язувати матеріал кількох предметів, залучаючи логіку і критичне мислення. 

Пропоную «Квест» на правову тематику 

Мета:  

- узагальнення знань студентів (учнів) з правових питань; 

- розвиток вміння працювати в команді, розв’язуючи завдання гри; 

- виховувати правову культуру та правосвідомість учнів. 

Роз’яснення правил гри:Учасниками гри можуть бути учні 9-11 класів. ( 

підлітків). Команди виконують шість завдань. Журі оцінює швидкість і 

правильність виконання завдання. За правильно виконане завдання команди 

отримують уривок вислову (у довільному порядку). З уривків потрібно скласти 

вислів і пояснити його. 

КВЕСТ 

Розминка. Питання на відповіді так чи ні. 

Завдання 1. Розв’язати ребуси. 

Завдання 2. Розв’язати анаграми. 

Завдання 3. Визначити права і обов’язки. 

Завдання 4. Знайти відповідні слова і букви, скласти з них слово. 

Завдання 5. За запропонованим фото визначити правову ситуацію (вид 

правопорушення, яка відповідальність передбачена) 

Завдання 6. Дати відповіді на питання. 

Коментування командами складеної фрази. Оголошення результатів. 

Нагородження переможців. 



Завдання розминки 

1.Чи правда, що... всі діти мають рівні права незалежно від походження, 

расової, національної приналежності, статі, мови? 

Відповідь: ТАК (Загальна декларація прав людини ст. 6). 

2. Чи правда, що... алкогольне сп'яніння є пом'якшувальною  обставиною 

при вчиненні злочину? Відповідь: НІ (Обтяжуючою).  

3.Чи правда, що... допит неповнолітнього повинен проходити при 

присутності педагога? Відповідь: ТАК. (або батьків) 

 4.Чи правда, що... до неповнолітніх може застосовуватися покарання: 

позбавлення волі терміном на 15 років?Відповідь: Ні (не застосовується термін 

позбавлення волі більше 10 років). 

5.Чи правда, що... підлягає покаранню нецензурна лайка в громадських 

місцях? 

Відповідь: ТАК (це адміністративне правопорушення) 

6. Чи правда, що... перебування у громадських місцях в алкогольному 

сп'янінні або п'яному вигляді не підлягає покаранню? 

Відповідь: НІ . (це адміністративне правопорушення) 

7.Чи правда, що... за привласнення чужого майна настає кримінальна 

відповідальність? Відповідь: ТАК 

8.Чи правда, що... щиросердне зізнання є пом'якшувальною обставиною 

відповідальності за злочин? Відповідь: ТАК. 

9. Чи правда, що... заборонений продаж алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів неповнолітнім? Відповідь: НІ . (це адміністративне правопорушення) 

10. Чи Правда, що... батьки несуть відповідальність за не виконання 

обов'язків по вихованню та навчанню неповнолітніх дітей? Відповідь: ТАК 

11. Чи правда, що згідно Конвенції про права дитини вважається кожна 

людина до досягнення 16-річного віку? Відповідь: НІ . (до досягнення 18-

річного віку) 

12. Чи правда, що повнолітні діти повинні утримувати батьків, які є 

непрацездатними і потребують матеріальної допомоги? Відповідь: ТАК 



Завдання 1. Ребуси 

 

Відповіді: #Конституція ,#   Право на життя #  Обов’язок 

Завдання 2. Анаграми 

Для кожного члена команди  Завдання 3. Права та обов’язки 

1. Безоплатна освіта 

2. Активність і наполегливість у здобуванні 

знань 

3. Повага до думки усіх учнів та вчителів 

4. Зручне робоче місце 

5. Відвідування школи у зазначений час 

права обов’язки 



Поставити знак + у відповідний стовпчик 

Завдання 4.Криптограма 

 

6. Захист особистої власності 

7. Відвідування шкільних заходів 

8. Не пропускати заняття у школі без поважної 

причини 

9. Вести себе коректно на уроках та перервах 

10. Ділова співпраця з учителем 

11. Дотримуватись вимог Правил дорожнього 

руху, Правил пожежної безпеки та Правил 

техніки безпеки 

12. Не псувати шкільне майно 

п р н у ц н и н к н а а с о 

о а р п ь н д ф у у т п т з 

л м е о с я м і с в у а ь п 

і а с к п д о с и а р т п о 

ц л п ш о о р к н ч а р р р 

і о у л ж г а а о у с и и я 

я л б ю и о л ц в в п д в д 

п і л б в в ь і л а а д а ж 

р т і в а і д я е н д і т а 

о н к и ч р и в н и к є и н 

к я а к в б т и н й у з з н 

у з п о о і и р я а в д а я 

р л р н л п н о о д а а ц с 

а о о а о а а б б в н т і і 

т ч с в д т к н в о н н я м' 

у и т е і р о и и к я і р я 



3 слово 2 буква 

7 слово  4 буква 

11 слово 4 буква  

16 слово 1 буква 

17 слово 5 буква 

24 слово 8 буква 

25 слово 1 буква 

Відокремити слова (читати зверху вниз кожен стовпчик), виписати 

зазаначені букви і скласти слово 

Завдання 5. 

Визначити, чи є на наданих фото (1-3) ознаки правопорушення. Пояснити 

які ознаки 

1  2 

 

 

 

 

 

3 

 

  



Інформація для журі:Стаття 185,Стаття 178, Стаття 194 

Стаття 185. Крадіжка  

1. Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) -карається штрафом від 

п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або 

виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести 

місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, - 

карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням 

волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. 

3. Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи 

сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, -карається позбавленням 

волі на строк від трьох до шести років. 

4. Крадіжка, вчинена у великих розмірах, -карається позбавленням волі на 

строк від п'яти до восьми років. 

5. Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою 

групою, - 

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з 

конфіскацією майна. 

Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у 

заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. 

Розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх 

видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного 

сполучення) та в інших заборонених законом місцях, крім підприємств торгівлі 

і громадського харчування, в яких продаж пива, алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв на розлив дозволена відповідним органом місцевого 

самоврядування, або поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає 

людську гідність і громадську мораль, - тягне за собою попередження або 



накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів 

адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від трьох 

до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі 

протягом року піддавалась адміністративному стягненню за розпивання пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених 

законом місцях або появу в громадських місцях у п'яному вигляді, - тягнуть за 

собою накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти 

годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 

двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до 

п'ятнадцяти діб. 

Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна 

1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло 

шкоду у великих розмірах, - 

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот 

сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий 

строк. 

ВИСНОВОК :Враховуючи умови дистанційного навчання і розкриття 

теми, закріплення і умови психологічного стану студентів під час воєнних дій, 

квест дає можливість охопити великий об’єм матеріалу, спираючись на знання 

студентів, зацікавити студентів, заохотити до відповідей, розкриття розумових 

здібностей і розкутості дітей під час гри і завантаження матеріалу більшого 

об’єму , тому що під час гри студенти мають пізнавальні здібності розкрити 

більше , ніж на звичайному занятті. Квест підкреслює доцільність використання 

тому, що крім пізнавально-наукової мети ,  під час розкриття квесту, дає знання 



, які можна використати в подальшому житті. Квест-гру можна 

використовувати на різних дисциплінах. 

Список використаних джерел 

1https://naurok.com.ua/rozvivalna-gra-providniy-vid-diyalnosti-shkolyara-

168072.html 

2. Дичківська І.М.Основи педагогічної інноватики: Навчальний посібник. 

–Рівне: РЛГУ, 2001. – 233 с. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ 

Досвід економічно розвинених країн свідчить, що використання 

маркетингу впливає на активізацію соціально-економічного розвитку 

адміністративних територій. Залучення комплексу маркетингових технологій в 

рекреаційно-туристичній сфері дозволить сформувати ринок територій для 

відпочинку; позитивно вплине на процеси ціноутворення і підвищення якості 

пропонованих послуг.  

Успішна діяльність рекреаційно-туристичних підприємств, як і будь-яких 

інших, повинна забезпечуватися необхідними потоками інформації, які 

формують так звану систему комунікацій. Якщо внутрішні комунікації 

здійснюються всередині підприємств, то зовнішні комунікації здійснюються 

між підприємствами і окремими людьми, групами, сегментами суспільства, з 

якими воно взаємодіє. 

Маркетинг рекреаційно-туристичних територій – це вид наукової 

діяльності, спрямований на формування попиту та задоволення потреб у 

природних ресурсах і територіях шляхом дослідження наявного природно-

https://naurok.com.ua/rozvivalna-gra-providniy-vid-diyalnosti-shkolyara-168072.html
https://naurok.com.ua/rozvivalna-gra-providniy-vid-diyalnosti-shkolyara-168072.html


ресурсного потенціалу з урахуванням необхідності його збереження та 

відтворення, недопущення деградації та погіршення оздоровчих властивостей 

[1, 136 с.].  

За своїм туристично-рекреаційним потенціалом Україна має всі 

можливості стати туристичною державою світового рівня. Розширення 

міжнародних зв'язки відкриває нові шляхи для просування національного 

туристичного продукту на світовому ринку, залучення до світового 

інформаційного простору, передового досвіду організації туристичної 

діяльності.  

Україна відкрита і для міжнародного туристичного співробітництва, але 

повною мірою віддзеркалює загально європейські інтеграції політичної та 

соціально-економічні процеси, враховуючи основні загальнонаціональні 

пріоритети. Входячи з національних пріоритетів міжнародна туристична 

політика України багатовекторна, реалізується на засадах економічної 

доцільності та взаємовигідної співпраці з конкретною країною або регіоном, 

враховує особливості певного туристичного ринку.  

При дослідженнях рекреаційно-туристичної сфери використовують 

термін «регіональна рекреаційно-туристична система» (РРТС).  

Маркетинг РРТС треба розуміти як аналітичний інструментарій для 

формування стратегії регіонального розвитку. ЇЇ головна мета – формування 

механізмів ефективного використання рекреаційно-туристичного потенціалу з 

урахуванням необхідності його збереження, відтворення, недопущення 

деградації та погіршення оздоровчих і лікувальних властивостей території.  

Відповідно до концепції державної регіональної політики кожна обласна 

одиниця формує власну стратегію еколого-економічного розвитку РРТС.  

Формування цільових орієнтирів стратегії еколого-економічного розвитку 

РРТС спирається на взаємопов'язаному функціонуванні економічної, соціальної 

та екологічної сфер.  



Перша сфера об’єднує цілі, спрямовані на формування 

конкурентоздатної, соціально-орієнтованої і екологічно збалансованої 

регіональної економіки.  

Друга сфера – соціальні цілі, спрямовані на досягнення добробуту 

населення регіону.  

Третя сфера – екологічні цілі, спрямовані на забезпечення охорони 

навколишнього середовища і відтворення природно-рекреаційного потенціалу.  

Формування стратегії еколого-економічного розвитку передбачає 

врахування дії зовнішніх факторів впливу на РРТС з метою запобігання 

дестабілізуючим змінам.  

На розвиток РРТС вливають такі зовнішні фактори:  

- відповідність цільових пріоритетів розвитку світовим стандартам 

використання природно-рекреаційного потенціалу;  

- місце регіону в національній рекреаційно-туристичній сфері;  

- геоекономічне становище регіону.  

Останній фактор визначається:  

- особливостями «сусідства» регіону з іншими країнами, які мають більш 

розвинену рекреаційно-туристичну сферу;  

- розміщення регіону стосовно до основних транспортних магістралей;  

- знаходження на території регіону унікальних рекреаційно-туристичних 

ресурсів;  

- екологічний стан території;  

- віддаленість природних рекреаційно-туристичних комплексів до місць 

формування потреб населення в оздоровлені. 

 Основою маркетингу РРТС є діяльність, пов’язана із систематичним 

збором, обробкою, аналізом інформації, визначенням тенденцій розвитку. Такі 

дослідження стають основою прийняття рішень, формуванням стратегій і 

цільових програм [2, с. 136-139.].  



Маркетингове середовище є об’єктом дослідження. Воно складається із 

чинників, що впливають на формування попиту, результати діяльності, 

реалізацію цілей та завдань підприємств і органів влади.  

У традиційному маркетингу виокремлюють макро- і мікросередовище. 

Макросередовище складається з політико-правових, економічних, соціально-

демографічних, культурних, екологічних, науково-технічних, інституційних 

чинників. Мікросередовище об’єднує споживачів, конкурентів та контактні 

аудиторії.  

Маркетинг РРТС потребує виділення додаткової категорії – 

мезосередовища. В рамках якої включено території-конкуренти; структура і 

місткість ринку послуг; стан дослідження ресурсів, їх кількісні та якісні 

характеристики; рівень освоєння; показники внутрішнього та зовнішнього 

попиту на рекреаційно-туристичні послуги в регіоні; інфраструктурний 

потенціал.  

Дослідження маркетингового середовища включає моніторинг та аналіз 

основних чинників макро-, мезо-, мікросередовища, виявлення проблем, 

діагностику, формування висновків і рекомендацій для практичної реалізації 

стратегії еколого-економічного розвитку оздоровчих територій.  

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на розвиток РРТС дає 

можливість врахувати екологічні наслідки використання території для 

оздоровчих цілей, «сусідства» з іншими країнами, наявність значних обсягами 

ресурсів. Важлива роль відводиться SWOT аналізу. Він передбачає виявлення 

можливостей і загроз, як результат дії зовнішнього впливу, та переваг і 

недоліків внутрішнього середовища.  

Для територій, що розвиваються, існує загроза перетворитися в центр 

екологічної напруги. Характер природокористування склався в період, коли 

єдиними перевагами регіону були природні ресурси і дешева робоча сила. 

Освоєння та інтенсивне використання ресурсів забезпечувало основу 

економічного прогресу. Стратегія прискореного економічного розвитку на 

територіях з перехідною економікою посилює дестабілізуючі процеси в 



природі, оскільки трансформаційні процеси не супроводжуються розвитком 

нових соціально-економічних відносин. Тому дотримання стратегії еколого-

економічного розвитку, з урахуванням відновлення ресурсів актуальне для 

територій з прискореним економічним розвитком [3, 6 с.]. 

 Маркетинг РРТС є важливою умовою реалізації соціальних та 

екологічних пріоритетів за умов формування ринку рекреаційно-туристичних 

ресурсів. На основі викладеного підходу до формування регіональної стратегії 

розвитку можлива постановка організаційних, економічних і соціальних цілей 

для кожного адміністративного району, диференційовано від рівня природно-

рекреаційного потенціалу і ефективності його використання.  
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОІГОР В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Середній час, який здобувач освіти витрачає на навчання в класі, 

становить лише 60% від часу, відведеного на заняття. Збільшення тривалості 

навчального дня для того, щоб дати їм більше часу на навчання, показало лише 

незначну ефективність. Ефективніший спосіб максимізувати час для навчання – 



це витратити час на виконання завдання. Коли здобувачі освіти зацікавлені в 

темі, це забезпечує набагато кращий рівень навчання. 

На занятті викладачі можуть залучати здобувачів освіти. Але коли справа 

доходить до домашнього завдання, викладачам доводиться покладатися на інші 

способи мотивації здобувачів освіти. Один із способів - це ігри. Навчальні ігри 

можуть бути розроблені таким чином, щоб підвищити мотивацію та 

зацікавленість, надаючи здобувачам освіти більше часу на виконання 

завдань.[1] 

Ігри можуть бути допоміжним елементом у навчанні, але важливо, щоб 

дорослий супроводжував процес навчання. 

Минулого року шкільна програма сусідньої Польщі вперше поповнилась 

комп'ютерною грою. Ініціатива належить Прем'єр-міністру Матеушу 

Моравецькому і стосується лише середньої школи. Популярність комп'ютерних 

ігор серед дітей не можна ігнорувати. 

Гра ThisWarofMine, створена польськими розробниками, заснована на 

реальних подіях. В Європі вона отримала рейтинг 18+, а отже, з цього віку буде 

використовуватися у шкільній програмі з літератури. Рішення польських 

чиновників є досить новаторським: незважаючи на свою популярність у світі, 

комп'ютерні ігри досі не входили до офіційної навчальної програми. 

Але не можна сказати, що викладачі повністю уникали їх у своїй роботі. 

Наприклад, комп'ютерна гра Minecraft популярна навіть серед молодших 

школярів, має окрему версію MinecraftEdu, яка вже багато років 

використовується в школах США, Європи та Австралії. Особливою 

популярністю вона користується на уроках географії, фізики, хімії, біології та 

історії. Інструменти гри дозволяють відтворювати міста, вивчати теорію 

ймовірності, проводити хімічні експерименти та моделювати будову людського 

тіла. Канадські дослідники зацікавилися цим феноменом і з'ясували, що під час 

гри діти розвивають навички командної роботи та вирішення проблем. 

Творці іншої популярної гри, Assassin's Creed, пішли ще далі. У 2018 та 

2019 роках вони випустили доповнення Assassin's Creed Discovery Tour: 



Стародавній Єгипет та Assassin's Creed Discovery Tour: Ancient  Greece - 

справжні інтерактивні підручники з історії Стародавнього Єгипту та Греції. За 

участю професійних істориків розробники гри підготували спеціальні короткі 

лекції, присвячені політичному устрою і філософії, повсякденному житті і 

побуту, війнам і міфам. В якості "гідів" виступають реальні та міфічні 

персонажі, а в кінці кожної екскурсії можна перевірити отримані знання. 

Мільйони гравців зіграли в "освітній" режим гри. [2] 

У березні 2020 року уряд Квебеку, як і багато інших адміністрацій по 

всьому світу, розпорядився про закриття шкіл і скасування шкільних поїздок. 

Пізніше були введені заборони на поїздки і закриття кордонів - все для того, 

щоб зупинити поширення коронавірусу, який на той час вже інфікував 2 

мільйони людей по всьому світу. 

Замість фізичної поїздки до Греції Кевін Пелокін, викладач історії з 

Монреаля, запропонував своїм учням не лише здійснити цифровий тур 

Грецією, а й дослідити її такою, якою вона була тисячі років тому. Спочатку він 

зважував можливості віртуальної реальності, але незабаром вирішив 

використати відеогру. 

Поряд з насиченою вигаданою сюжетною лінією, Assassin'sCreed: Одіссея 

включає в себе потужний освітній режим і науково обґрунтоване відтворення 

Стародавньої Греції. Протягом наступних тижнів студенти "Пелоквіну" 

індивідуально гратимуть з дому і використовуватимуть це як основу для своїх 

звітів.[3] 

Комп’ютерні ігри вносять істотну специфіку в діяльність викладача, 

студента, в перетворення змісту освіти, забезпечують формування нового, 

інформаційного способу подання і засвоєння матеріалу.  
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ В  УКРАЇНІ 

Національна економічна стратегія України ще у 2021 поставила в центр 

всіх рішень розвиток людського капіталу та інновації. І післявоєнний шлях 

України був — здивувати світ і самих себе спроможністю стрибнути в 

майбутнє, де держава є цифровою і сервісною. Де громадянин прагне розвитку, 

бере відповідальність, цінує свободу свою й інших. А щастя і добробут — 

стають результатом розвитку. [1] 

Після війни, у 2022 році, українці домовились про два рішення: 

✔ Будувати нову країну на новому суспільному договорі, де корупція 

неприйнятна, де права Людини і справедливість є найвищим благом; 

✔ Замість відбудовування старої інфраструктури і системи державного 

управління – створити дещо принципово нове: нову міську інфраструктуру, 

нову енергетику і промисловість, нову прогресивну систему освіти, нові 

адаптивні державні інститути – і так у кожній сфері. 

Отже, що вдалося Українцям і Україні. 
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1. Україна – простір свободи і творення. 

✔ Країна, в якій можна вільно висловлювати свої думки, працювати та 

розвивати бізнес, будувати власний добробут із користю для суспільного блага; 

✔ Країна, в якій створені всі умови для вільної самореалізації громадян, 

їх розвитку, творчості; 

✔ Країна – глобальний креативний хаб, де можна комфортно й безпечно 

жити, творити, розвиватися, вести бізнес, бути щасливим. Країна, яка 

допомагає молодим сім'ям і підтримує зростання народжуваності; 

✔ Світовий освітній центр, найкраще місце для самореалізації талантів. 

2. Україна – Фронтир Цивілізації. 

✔ Світовий центр кібер- і військової безпеки, протидії гібридним війнам: 

Нова світова архітектура безпеки сформована за активної участі України 

(глобальна система припинення збройних конфліктів у 24 години по світу). В 

Україні – полігон для підготовки нової Армії Світу. Створено світовий центр 

кібербезпеки; 

✔ Важливий учасник Європейської енергетичної безпеки; 

✔ Центр продовольчої безпеки і виробник екологічних продуктів; 

✔ В Україні інтегровані економічні інтереси глобальних лідерів: США, 

Великої Британії, Польщі, Канади, Німеччини, Франції, Китаю, Японії, Індії, 

СА, ОАЕ, Бразилії, ПАР. 

✔ Україна отримала безвізовий режим із США, ВБ, Японією і багатьма 

іншими країнами. Український паспорт – дає можливості вільного пересування 

майже в усіх країнах світу; 

✔ В Україні розміщують регіональні офіси глобальні організації.  [2] 

3. Країна розвинутого людського капіталу; світовий центр культури, 

освіти, науки 

✔ Україна – країна з високою якістю життя громадян. Країна добробуту і 

розвитку людського капіталу; 



✔ Україна – світовий центр розвитку культури, сучасної освіти і науки; 

4. Країна нової економіки, випереджального економічного зростання і 

бізнес-можливостей 

✔ Найбільш привабливе місце в Європі для ведення бізнесу і інвестицій, 

розвитку людини і інновацій; 

✔ Модернізовані традиційні галузі промисловості, проведена тотальна 

цифровізація. Україна є майданчиком для відпрацювання нових матеріалів і 

технологій в металургії, хімії, будівництві; 

✔ Країна стала експортером енергетичних ресурсів (реалізовані програми 

радикального збільшення видобутку газу, нафти, виробництво моторного 

палива, ядерного палива та водню), а також розвинута видобувна і переробна 

промисловість (літій, титан, рідкоземельні метали тощо). 

5. Країна сучасної Інфраструктури 

✔ Україна – світовий майданчик будівництва і інфраструктури 2030-х. В 

Україні відпрацьовуються нові технології будівництва і будівельні матеріали; 

У 2030 році Україна – країна економічно самостійних, освічених і 

критично мислячих громадян.  

Країна створює безпеку і рівність можливостей, дбає про тих, хто не 

може подбати про себе. Українці взяли на себе відповідальність за добробут, 

освіту і здоров’я сім’ї.  

Шлях України – забезпечити інноваційне економічне зростання. Для 

цього на першому етапі необхідно підготувати "плацдарм":  

– забезпечити верховенство права і захист власності, підвищити рівень 

економічної грамотності громадян; 

– модернізувати традиційні індустрії; 

– покластися на розвиток цифрової економіки; 

– забезпечити кращі умови для українського експорту; 

– забезпечити енергетичну незалежність, дерегулювати економіку і 

забезпечити бізнесу рівні умови; 



– створити умови для залучення в країну талантів з усього світу. 

І зрештою ми отримаємо те, чого прагнемо – безпеку, визнання, 

інвестиції, доступ до ринків і технологій, залученість до світових мереж, 

спроможність спільно з розвиненим світом опиратися глобальним викликам і 

головне – реалізації нашого потенціалу і підвищення добробуту. [3] 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ 

Цифровізація суспільства сприяла появі та розвитку нових форм грошей 

та механізму  проведення розрахунків. Такими є електронні гроші.  

Згідно закону України «Про платіжні послуги» від 30 червня 2021 року 

№1591-IX електронні гроші – це одиниці вартості, що зберігаються в 

електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання 

платіжних операцій (у тому числі з використанням наперед оплачених 

платіжних карток багатоцільового використання), які приймаються як засіб 

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/24/684560
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платежу іншими особами, ніж їх емітент, та є грошовим зобов'язанням такого 

емітента електронних грошей [1]. 

Так, у 2011 році журнал Forbes опублікував на своїх сторінках 

інформацію про валюту, яка не має аналогів у вигляді паперових банкнот або 

монет, давши їй назву «криптовалюта». 

У звітних матеріалах Світового банку та Європейського центрального 

банку «електронні гроші» – біткоін (Bitcoin, BTC) отримали назву 

«криптовалюта» або «віртуальна валюта» і пов’язано це з тим, що 

криптовалюта – це фінансова одиниця розрахунку, яка існує тільки у 

віртуальному просторі, має високий рівень захисту і створена була на базі 

технології блокчейн, що означає певний ланцюг блоків, функціонування яких 

здійснюється на підставі сучасних інформаційних технологій. 

Емісія криптовалюти носить назву «майнінг» і є процесом створення 

нових блоків, який здійснюється за допомогою програмного забезпечення з 

відкритим вихідним кодом. 

Відзначимо, що криптовалюти об’єднані в дві групи: 

− децентралізовані - немає центрального органу, який здійснює 

управління, контроль відбувається майнерами, тобто  різними вузлами зв'язку. 

− централізовані  - управляються їх безпосередніми розробниками. 

Лідируючі позиції серед електронної валюти займає біткоін (BTC) – це 

перші цифрові гроші в історії, де на  основі блокчейна постійно створюються 

нові технічні рішення. Біткоіни зберігають у «цифрових гаманцях», які можуть 

бути розміщені у хмарному сервісі, або на домашньому комп'ютері. Гаманець 

виступає віртуальним банківським акаунтом, що дає змогу надсилати, чи 

отримувати біткоіни за допомогою мобільних додатків, сплачувати за товари 

або послуги в мережі Інтернет. 

Всі віртуальні валюти, які з'явилися після біткоіна прийнято називати 

альткоінами, оскільки вони є альтернативним варіантом першої грошової 

онлайн одиниці. Існує ще таке поняття, як «токени» - вони виступають 

одночасною одиницею вартості та розрахунку. 



Сьогодні активно використовуються різні види криптовалюти: Bitcoin, 

Lifecoin, Рeercoin, Primecoin, Freicoin, Namecoin, Quark, WebMoney, Ripples, 

Stellar Nxt, Dogocoin, PPCoin та ін. (наразі їх більше 500) [2]. Серед такого 

різноманіття саме Bitcoin залишається найрозповсюдженішою криптовалютою, 

оскільки Bitcoin належить 77% капіталізації всіх світових криптовалют; частка 

Ripples складає 16%, а Lifecoin – 4,5%, а всі інші валюти розділяють лише 2,5% 

[3].  

Використання електронних грошей здійснюється в межах електронних 

платіжних систем. Першими електронними платіжними системами на початку 

1990-х років були американська eCash та європейська система PhonePaid 

(дозволяла робити транзакції за допомогою мобільних телефонів).  

За офіційними даними Національного банку України право здійснювати 

випуск електронних грошей в Україні мають 6 комерційних банків [4], що 

представлені в таблиці 1, а також діє кілька  електронних платіжних систем, 

серед яких найбільш відомі: ІнтернетГроші, ГлобалМані, LiqPay, iPay.ua; 

Portmone.com, MoneXy. 

Таблиця 1 

Банки, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з 

законодавством України [4] 

№

 

з/п 

Найменування банківської 

установи 

Найменування електронних 

грошей/найменування платіжної системи, 

з використанням якої здійснюються 

операції з електронними грошима 

1 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" "ALFA-MONEY", MasterCard, Visa 

2 ПАТ "БАНК ВОСТОК" ПРОСТІР 

3 ПАТ "ТАСКОМБАНК" "Максі" 

4 АБ "УКРГАЗБАНК" ПРОСТІР 

5 АТ "Райффайзен банк Аваль" MasterCard, Visa 

6 ПАТ "МТБ БАНК" MasterCard, Visa, XPAY 

На сьогодні кожен може стати власником віртуальних грошей і зробити 

це  можна кількома способами: 



− перший спосіб - майнінг – передбачає процес створення нових блоків 

на власному потужному комп’ютері спеціалістами, що мають предметні знання 

у цій сфері; 

− другий спосіб  - це підключення до хмарних сервісів для майнінгу. 

Таким чином, криптовалюти виконують усі функції притаманні грошам, а 

саме: функцію міри вартості, засобу накопичення, засобу обігу, засобу платежу, 

та функцію світових грошей. Використовуючи їх можна зберігати частину 

отриманих доходів з метою їх подальшого використання; розрахуватися за 

товари та здійснювати платежі за послуги в межах електронних платіжних 

систем. 

Список використаних джерел 

1. Про платіжні послуги: закон України від 30 червня 2021 року №1591-

IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text 

2. Обзор цифровых валют. URL: http://www. 

prostobank.ua/internet_banking/stati/obzor_tsifrovyh_kriptovalyut 

3. Демидов О. П. Связанные одним блокчейном: обзор международного 

опыта регулирования криптовалют. Индекс безопасности. 2014. № 2. С. 41– 56. 

4. Офіційний сайт НБУ URL: https://bank.gov.ua/ua/payments/nocash/bank-

elektron-grosh 

 

КОВАЛЕНКО Сергій, 

студент ІІ курсу 

Слов’янський енергобудівний фаховий коледж. 

Науковий керівник – РОМАНОВА Марина 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

БРЕНДИНГУ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Інформаційні технології займають важливе місце у втіленні освітянських 

завдань та рішень. Освіта завжди була, є і буде головним фактором досягання 

успіху в професії та кар’єрного зростання. В наш час розроблено фахову 
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передвищу освіту - для формування та розвитку певної освітньої кваліфікації, 

яка буде підтверджувати здатність працівника виконувати спеціалізовані 

завдання у певній галузі професійної діяльності.  

Здобувачі освіти, навчаючись у закладах фахової передвищої освіти 

(ЗФПО), отримують професійні навички та знання,формують свою певну 

систему цінностей, спрямовану на подальше підвищення освітнього та 

професійного рівнів, розвивають світогляд, прагнення та мотивації. 

За наявністю значного попиту на освітні послуги, з кожним роком 

посилюється конкурентна боротьба між навчальними закладами за абітурієнтів, 

тож, набуває актуальності тема брендингу ЗФПО як ефективного механізму 

створення репутації освітнього закладу, працюючого на формування та 

підвищення конкурентоспроможності та підсилювання довіри потенційних 

абітурієнтів. Від абітурієнту залежить майбутнє навчального закладу, його 

навчальний потенціал та планування розвитку.  

Визначень поняття брендингу існує велика кількість: як управлінську 

діяльність зі створення довгострокової переваги до товару, яка ґрунтується на 

спільній посиленій дії на споживача [5]. Музикант В.Л. характеризує  брендинг 

як управлінську діяльність по створенню позитивного іміджу товару, в основі 

якої лежить комбінація слів, символів, стильового рішення фірмового стилю, з 

метою вигідного виділення серед конкуруючих товарів [3] Або, на думку 

Райзберга Б.А., брендинг - це маркетингова діяльність зі створення 

довгострокової переваги товару фірми[4] .  

Брендинг для закладів освіти - це маркетингова діяльність зі створення 

позитивного іміджу навчального закладу, основу якої складає соціальна 

відповідальність всіх учасників процесу надання, одержання і використання 

освітніх послуг, включаючи формування довіри та визначення унікальних 

характеристик бренду, які сприяють позиціонуванню його на ринку. 

Конкуренція між навчальними закладами спонукає ЗФПО займати активну 

позицію по залученню абітурієнтів.  



Використання інформаційних технологій (ІТ) у профорієнтації надає 

ЗФПО можливість стверджувати свій бренд закладу освіти серед інших у місті, 

регіоні, країні. «Дні відкритих дверей» у СЕБФК завжди супроводжувалися 

показом презентацій спеціальностей; відеосюжети про коледж регулярно 

з’являються у Фейсбук, Інстаграм, Вайбер групах, Телеграм каналах тощо. 

Використання інтернет мереж дуже важливо в наш час: інформація про заклад 

освіти дістається до абітурієнтів або їхніх родичів, які обирають варіанти для 

навчання..  

Сторінки СЕФБК у Фейсбук, Інстаграм регулярно висвітлюють події у 

навчальної та суспільної діяльності студентів і викладачів, що відіграє бренду 

нашого коледжу як ЗФПО з творчим, активним, креативним колективом.  

Інформаційні технології допомогають висвітлити й проведення відкритих 

занятть та виховних години у коледжі. Використання інструментів ІТ оптимізує  

висвітлення напрямку роботи колективу, рівня відкритості - прозорість роботи; 

рівня використання сучасних засобів проведення занять в онлайн режимі та 

організації заходів та навчальних занять; комунікаційні риси колективу при 

організації щоденної роботи зі здобувачами освіти.  

Успішно працює сайт Слов’янського енергобудівного фахового коледжу, 

який інформує про новини освітнього життя, висвітлює актуальні проблеми, 

надає відомості про коледж. Робота сайту в значної мірі відіграє у бренді 

ЗФПО, як сучасного інструмента, адже звісно, що загальний ринковий образ 

закладу освіти складається з багатьох елементів: назва, логотип, якість надання 

освітніх послуг, викладацький склад, соціальні характеристики тощо. 

Найважливішим при цьому стає вираження унікальності навчального закладу, 

формування його власного іміджу. Це, мабуть, найцінніше -  коли приходять 

абітурієнти, твердо упевнені у своєму виборі майбутньої професії 

(спеціальності) і також твердо упевнені у закладі освіти, де ту професію мають 

здобувати; так працює бренд освітнього закладу, його репутація на ринку 

освітніх закладів країни. 



Таким чином, використання інформаційних технологій у брендингу 

закладів фахової передвищої освіти сприяє активізації взаємодії інформації з 

різних джерел, формуванню позитивного іміджу ЗФПО, політиці активної 

профорієнтації. Успішні комунікації в кінцевому підсумку підводять споживача 

до вибору навчального закладу. 
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ТЕОЕРТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В ринкових умовах, у процесі управління господарською діяльністю 

підприємства, кожна організація має потребу в аналізі фінансових показників, 

для того, щоб уникнути негативних наслідків. Адже найважливіше завдання 

будь-якої організації є забезпечення її фінансово-господарської діяльності 

грошовими коштами. Здійснити цю функцію можливо, за рахунок ведення 

постійної роботи з обліку, руху і аналізу основних операційних показників 

фінансової звітності. 

Проблематикою досконалого вивчення методики складання фінансової 

звітності підприємства займалися провідні вчені: Бланк І.А., Бутинець Ф.Ф., 

Гроппеллі А.,Е. Нікбахт, Загородної А. Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С., 

Кірейцев Г.Г., Коласс Б., Краменко Г.О., Краменко В.І., Але, враховуючи 

мінливість економічного середовища, методологічна база знаходиться на стадії 

розробки та потребує вдосконалення. 

Для того, щоб ефективно формувати фінансову стратегію підприємства, 

важливо мати достовірну інформацію про дані бухгалтерського обліку на 

підприємстві. Таку інформацію може надати правильно сформована фінансова 

звітність підприємства.  

Поточна інформація бухгалтерського обліку має містити різну операційну 

інформацію щодо особливості господарської діяльності підприємства. Для 

отримання інформативного навантаження про результативність діяльності, 

доцільними мають бути кроки щодо узагальнення даних поточного обліку у 



певну систему показників. Така необхідність досягається шляхом складання 

звітів, які стають завершальними етапами бухгалтерського обліку. [1].  

Варто визначити, що фінансова звітність є бухгалтерською звітністю, що 

повинна містити інформацію про фінансовий стан, результативність діяльності 

та особливості руху грошових коштів підприємства за звітний період [2].  

Сукупність показників звітності є вихідною обліковою інформацією, що 

дозволяє [3]:встановлювати стратегічний вектор діяльності, ціль і перспективні 

результати підприємства, оцінювати перспективи, які можуть бути відкриті для 

підприємства; приймати своєчасні та обґрунтовані управлінські рішення; 

скоординовувати діяльність різних структурних підрозділів, спрямовувати їх 

перспективи для досягнення поставлених цілей. 

Фінансовий звіт має стати одним із ефективних засобів управління та 

визначення перспективного розвитку економіки підприємства в цілому, якщо 

вона формується на підставі загальноприйнятих правил та відповідає 

нормативно встановленим вимогам [3]. 

Отже, основною метою формування та подання фінансової звітності 

підприємства є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої 

інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

суб’єкта господарювання (його структурних підрозділів) за визначений період 

часу для отримання можливостей оцінювати фінансовий стан, визначати на 

скільки виконано поставлені завдання та приймати відповідні рішення.  

Таким чином, розвиток бухгалтерського обліку підтверджує незмінність 

поставлених перед ним завдань – забезпечити об'єктивне визначення 

фінансового та майнового стану підприємства та фінансових результатів його 

діяльності за достовірними даними фінансової звітності. Складення фінансової 

звітності є невід'ємною частиною системи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності, здатної задовольнити інформаційні потреби різних категорій 

внутрішніх та зовнішніх користувачів. 
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ВПЛИВ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Під економічною ефективністю підприємства розуміють ту максимальну 

вигоду, яку можна отримати за мінімальних затрат у процесі економічної 

діяльності з урахуванням додаткових умов, які мають місце в момент 

визначення ефективності відповідного господарського заходу. Проблематика 
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підвищення ефективності діяльності торговельних підприємств полягає в 

забезпеченні максимально можливого результату на кожну одиницю 

затрачених трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.  

В даному контексті варто звернути увагу на соціальне та економічне 

значення охорони праці, яке можна представити у таких основних показниках: 

− зростання продуктивності праці; 

− збільшення фонду робочого часу; 

− скорочення цілоденних втрат робочого часу; 

− збереження трудових ресурсів; 

−  підвищення професійної активності працівників завдяки 

поліпшення стану здоров’я; 

−  підвищення професійного рівня працюючих [1].  

На ці показники впливає таке негативне явище, як виробничий 

травматизм.  

Моніторинг динаміки виробничого травматизму в Україні,  проведений 

фахівцями Державної служби України з питань праці, визначає стабільно високі 

його показники на підприємствах соціально-культурної сфери та торгівлі, до якої 

відносяться усі торговельні підприємства (рис. 1). 

 

Рис. 1 Стан виробничого травматизму на підприємствах соціально-

культурної сфери та торгівлі 
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Як показує проведений аналіз, питома вага виробничого травматизму у 

цій сфері нагляду становить більше 20 %, тобто п’яту частину від загального 

числа усіх травмованих працівників в Україні[2]. 

Аналіз причин виробничого травматизму виявив, що 79 % від загальної 

кількості загиблих на підприємствах галузі загинуло через організаційні 

причини, 8 % −через технічні причини, 13 % загинули внаслідок 

психофізіологічних причин. 

Найбільшу частку травмувань становлять причини організаційного 

характеру, до яких відноситься відсутність системи управління охороною праці, 

служб охорони праці, відсутність і недосконалість інструкції з охорони праці та 

іншої нормативної документації, невиконання посадових обов’язків та 

інструкцій з охорони праці, порушення вимог безпеки під час експлуатації 

обладнання, устаткування, машин, механізмів, транспортних засобів, 

порушення технологічного процесу [2]. 

Високий рівень травматизму призводить до зменшення продуктивності 

праці працівників та збільшення цілоденних втрат робочого часу. 

Як наслідок,ті торговельні підприємства на яких спостерігається це 

явище, несуть додаткові фінансові витрати.  

Додаткове фінансове навантаження зумовлене необхідністю 

відшкодування шкоди здоров'ю   тим працівникам, які зазнали травмування або 

членам сімей у разі їх смерті, збереження середнього заробітку за потерпілим 

працівником, навчання і перекваліфікація тих працівників, які після 

травмування потребують інших умов праці, оплата по листкам 

непрацездатності працівників, сплата штрафів, тощо [3].  

Усі ці наслідки впливають на економічну ефективність підприємства та 

на його прибуток в подальшому.  

Менеджменту торговельних підприємств необхідно приділяти належну 

увагу створенню цілісної системи управління охороною праці, вдосконалювати 

посадові інструкції та інструкції з охорони праці, системно проводити навчання 



працівників з охорони праці та інструктажі, запроваджувати превентивні 

заходи щодо запобігання травматизму. 

І ні в якому разі не варто ігнорувати встановлені законодавством України 

вимоги в галузі охорони праці, адже важливо пам’ятати, що за експертними 

оцінками західних фахівців з охорони праці, фінансові витрати на подолання 

наслідків травматизму втричі перевищують витрати на його попередження [1]. 
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цінується дане право з 24 лютого 2022 року, після повномасштабного 

вторгнення рф на територію нашої суверенної держави, оскільки є багато 

https://nov-rada.gov.ua/2021/12/10/okhorona-pratsi-v-ukraini-problemy-dosvid-perspektyvy/
https://nov-rada.gov.ua/2021/12/10/okhorona-pratsi-v-ukraini-problemy-dosvid-perspektyvy/
https://dsp.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text


поранених як військових, так і цивільних осіб, що потребують надання якісної 

медичної допомоги. Варто зазначити, що також право на медичну допомогу є 

закріпленим у статті  284  Цивільного  кодексу України й це додатково 

засвідчило про посилену увагу держави до суті цього права та гарантій його 

реалізації. 

У статті 49 Основного Закону встановлено, що кожний має право на 

охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона 

здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-

економічних, медико-санітарних та оздоровчо-профілактичних програм. 

Держава створює умови доступного  для всіх людей медичного 

обслуговування. У державних, а також комунальних закладах охорони здоров’я 

медична допомога надається безкоштовно, це особливо важливо, оскільки не 

всі мають фінансову можливість оплатити лікування й медичні послуги[1]. 

Досягнення новітньої медицини й розширення кола суб’єктів 

правовідносин, що є пов’язаними із наданням медичної допомоги, актуалізують 

проблему юридичних механізмів легалізації та врегулювання даних 

правовідносин цивільним правом. Також потрібно дати визначення терміну 

«медична допомога». У статті 3 Основ законодавства України про  охорону  

здоров’я вказано, що медична допомога – це діяльність професійно 

підготовлених медичних працівників, що є націленою на профілактику, 

діагностику та лікування у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями й 

патологічними станами, і ще й у зв'язку з вагітністю та пологами [2]. 

Права кожного з нас у сфері надання медичної допомоги можуть бути 

якісно здійснені завдяки різним механізмам правового регулювання. Звідси 

зрозуміло, що законодавство про охорону здоров’я й умови надання медичної 

допомоги є комплексним і цілісним правовим утворенням, яке охоплює норми 

конституційного, цивільного, адміністративного, кримінального права та права 

соціального забезпечення. 

У цивільно-правовому аспекті право на медичну допомогу складається з 

суб’єктивних цивільних прав, що є спрямованими на ефективну реалізацію 



певних складових права на медичну допомогу. Зауважимо, що дослідники по-

різному  намагалися  структуризувати зміст права на медичну  допомогу.  

Доцільно буде  звернути увагу на структуру права особи на медичну допомогу, 

яка є запропонована І. Сенютою. Остання відповідно до аналізу національних 

законодавчих  актів  пропонує  таку  структуру означеного права:1)  право  на  

якісне  й  доступне медичне обслуговування, в тому числі на безкоштовну 

медичну допомогу (частина 3 статті 49 Конституції України);2)  право на 

вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до рекомендацій 

лікаря й закладу охорони здоров’я (частина 2 статті 284 ЦК України, п. «д» 

статей 6, 34, 38 Основ);3)  право   на   медичну   інформацію (стаття 32 

Конституції України, стаття 285 ЦК України, п. «е» статей 6, 39 Основ);4)  

право на таємницю про стан здоров’я (стаття 32 Конституції України, стаття 

286 ЦК України, статті 39-1, 40 Основ);[3; 278]. 

Варто  зазначити, що надання медичної допомоги є комплексною 

системою суспільних відносин, в якій знайшли своє віддзеркалення закріплені в 

законі права громадян. А.Н. Пищи та стверджує, що суб’єкт конституційного 

права на охорону здоров’я, реалізовуючи на практиці це право, виступає 

суб’єктом медичних правовідносин, тобто – пацієнтом.[4]. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що кожна особа наділена непорушним й 

невідчужуваним правом на охорону здоров’я та надання кваліфікованої, якісної 

й швидкої медичної допомоги. Держава і суспільство відповідальні перед 

новітнім та майбутніми поколіннями за рівень здоров’я усіх громадян України. 

Потрібно постійно вдосконалювати правове регулювання права на медичну 

допомогу, що позитивно вплине на життя кожного з нас. 
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВНУТРІШНЬО-ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ПІД ЧАС 

АКТИВНИХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. 

В 2014 році перед Україною постало питання захисту своїх громадян, 

після анексії Криму та військової агресії в Донецької та Луганських областей. 

Кількість внутрішньо переміщених осіб з початку активних бойових дій 

збільшилася з 1,5 млн. до 4,6 млн. За неофіцінийми даними, їх може бути 

набагато більше.[1] Необхідність утворення дієвого механізму захисту прав 

громадян збільшується в результаті теперішньої війни. 

Внутрішньо переміщеною особою (далі - ВПО) є громадянин України, 

іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на 

законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили 

залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою 

http://medicallaw.org.ua/uploads/media/02_277.pdf
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уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 

повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного чи техногенного характеру. [3,  ст. 1] 

ВПО користуються тими ж правами і свободами відповідно 

до Конституції, законів та міжнародних договорів України, як і інші громадяни 

України, що постійно проживають в Україні. Забороняється їх дискримінація 

при здійсненні ними будь-яких прав і свобод на підставі, що вони є внутрішньо 

переміщеними особами.[3 ст. 14] Окрім цього, ВПО мають додаткові права: 

єдність родини; права у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили 

зв’язок внаслідок внутрішнього переміщення; інформацію про долю та 

місцезнаходження зниклих членів сім’ї та близьких родичів; безпечні умови 

життя і здоров’я; достовірну інформацію про наявність загрози для життя та 

здоров’я на території її покинутого місця проживання, а також місця її 

тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і 

свобод; створення належних умов для її постійного чи тимчасового 

проживання; права можливості безоплатного тимчасового проживання (за 

умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з 

моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; сприяння у 

переміщенні її рухомого майна; сприяння у поверненні на попереднє місце 

проживання; забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, 

визначених законодавством;  надання необхідної медичної допомоги; 

влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади; 

отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування; 

проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до 

актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем 

перебування; безкоштовний проїзд для добровільного повернення до свого 

покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського 

транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення; 

отримання гуманітарної та благодійної допомоги. [3 ч. 1 ст. 9 ] 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


Окрім прав, ВПО має обов’язки: дотримуватися Конституції та законів 

України, інших актів законодавства; повідомляти про зміну місця проживання 

структурний підрозділ з питань соціального захисту рад за новим місцем 

проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання; у 

разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою завідомо 

неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік 

відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих 

бюджетів у результаті реалізації прав, передбачених цим Законом. [3, ч. 2 ст. 9] 

Аналіз питань з якими стикаються особи, що змінили своє місце 

проживання в зв'язку зі збройною агресію росії, свідчать про те, що особи які 

станом на 24.02.2022 року вже мали статус ВПО, вимушені втрачати набагато 

більш часу на те, щоб отримати право на допомогу від державні в порівнянні з 

тими, хто такого статусу не мав. Так, вони не мають можливості подати заву на 

отримання допомоги через додаток Дія та повинні особисто звертатися до 

уповноважених органів, що по-перше, створює додаткове навантаження на ці 

органи, та створює черги, по-друге, це не завжди можливо зробити у зручний 

для таких осіб час та спосіб. В решті-решт це призводить до того, що допомогу 

таки особи отримують пізніше. [2] 

З 2014 року було прийнято велику кількість спеціальних законів та інших 

нормативно-правових актів, що стосуються захисту ВПО, але нажаль як само це 

законодавство так і практика його застосування виявились непослідовними, 

суперечливими та не забезпечили основоположних прав ВПО, які гарантовано 

Конституцією України та нормами міжнародного права. Протягом майже 

восьмі років ВПО постійно стикалися з безліччю проблем, серед яких можна 

визначити проблеми з житлом, неможливість відкрити рахунки в банківських 

установах або отримати кредит, негативне ставлення до таких осіб з боку 

роботодавців та мешканців не окупованих територій та ін. [2] Наразі деякі 

проблеми правом вирішені, але потрібен час для вирішення інших проблем 

ВПО, але для цього потрібен час і аналіз як європейського законодавства та 

його практику, так і ефективне впровадження змін в українське законодавство. 
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, 

відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні 

соціальних, виробничих та економічних завдань, яке потребує розвитку 

особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно здобувати 

нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватись у житті суспільства. Саме 
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ці пріоритети становлять основу реформування сучасної загальноосвітньої 

школи, головне завдання якої – підготувати компетентну особистість, здатну 

знаходити правильні рішення в конкретних навчальних, життєвих, а в 

майбутньому й професійних ситуаціях 

Інтелектуальний розвиток особистості визначається в наш час не обсягом 

знань, відомостей, які утримуються в пам’яті, а готовністю людини до відбору 

необхідних знань шляхом критичного аналізу, осмислення інформації та 

вмінням самостійно ухвалювати рішення. У цьому зв’язку розвиток критичного 

мислення є невід’ємною частиною модернізації сучасної школи загалом 

Критичне мислення — розумне рефлексивне мислення, сфокусоване на 

вирішенні того, у що вірити і що робити (Джуді А. Браус, Девід Вуд). 

Найчастіше під критичним мисленням розуміють процес оцінювання 

вірогідності, точності або цінності чого-небудь, здатність оцінки шукати та 

знаходити причини й альтернативні точки зору, сприймати ситуацію в цілому 

та змінити свою позицію на підставі фактів і аргументів. Його ще називають 

логічним або аналітичним мисленням.[1, с.53] 

Мета технології розвитку критичного мислення на уроках технологій 

полягає в розвитку розумових навичок, необхідних учням у подальшому житті 

(уміння приймати зважені рішення, працювати з інформацією, виділяти головне 

та другорядне, аналізувати різні аспекти явищ). Технологія дозволяє проводити 

уроки технологій в оптимальному режимі, підвищувати в учнів рівень 

працездатності, засвоєння знань на занятті відбувається в процесі постійного 

пошуку. 

Прийоми підвищення інтересу учнів до навчання засвідчили їхню високу 

ефективність не лише для якісного формування знань, але й для розвитку 

пізнавальних здібностей, їхніх загальнонаукових умінь і навичок, для 

підвищення мотивації їх діяльності, створення ситуації успіху та творчої 

активності. 



Таким чином, уміння мислити критично допомагає людині скоротити 

кількість вчинків, про які згодом довелося б шкодувати, а отже, збільшує наші 

шанси на успіх. 

Технологія розвитку критичного мислення являє собою систему 

стратегій, які поєднують прийоми навчальної роботи з видами навчальної 

діяльності незалежно від конкретного предметного змісту. 

Метод "Знаю -Хочу дізнатися - Дізнався" (ЗХУ). Мета даного методу - 

розвиток рефлексивності в процесі пізнання. Учні вчаться співвідносити відоме 

і нове, вчаться визначати свої пізнавальні запити, обґрунтовуючи їх відомої їм 

інформацією. 

Під час використання даного методу на уроках технологій: 

− згадують, що їм відомо по досліджуваному питанню, записують ці 

відомості в першій графі таблиці; 

− перераховують джерела інформації; 

− намагаються систематизувати наявні відомості до роботи з 

основною інформацією, виділяють категорії інформації; 

− ставлять питання до теми, що вивчається до її вивчення; 

− знайомляться з текстом (фільмом, розповіддю викладача); 

− дайте відповідь на питання, які самі поставили, запишіть свої 

відповіді в третю графу таблиці.[3] 

Метод «кошик ідей» доцільно використовувати під час індивідуальної та 

групової роботи на початку уроку, коли відбувається актуалізація опорних 

знань. Цей метод дозволяє з’ясувати все, що знають учні з обговорюваної теми 

уроку. На дошці кріплять значок кошика, до якого умовно збирають те, що учні 

знають про досліджувану тему. 

Алгоритм роботи: 

- кожен учень згадує та записує в зошиті все, що знає з теми4 

- обмін інформацією в парах або групах; 

- кожна група називає одне повідомлення або факт, але без 

повторення сказаного раніше; 



- всю інформацію коротко записують до «кошика ідей» навіть якщо 

вона помилкова; 

- всі помилки виправляють в міру засвоєння нової інформації.[2] 

Критичне мислення, тобто творче, допомагає людині визначити власні 

пріоритети в особистому та професійному житті. Воно передбачає прийняття 

індивідуальної відповідальності за зроблений вибір, підвищує рівень 

індивідуальної культури роботи з інформацією, формує вміння аналізувати та 

робити самостійні висновки, прогнозувати наслідки своїх рішень і відповідати 

за них, а також дозволяє розвивати культуру діалогу в спільній діяльності.[1, 

с.54] 
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ПРАВОСВІДОМІСТЬ – ОСНОВА І ЗМІСТ ПРАВОПОРЯДКУ У 

РОЗБУДОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ, НЕОБХІДНА УМОВА ТА 

СКЛАДОВА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 ХXXІ річниця незалежності України підбила підсумки визвольної 

боротьби українського народу, переконливо продемонструвала грандіозний 

розмах і глибину його переможного духу та вільно-демократичних звершень, 

накреслила шляхи дальшого просування вперед у розв’язанні завдань відбудови 

міст та містечок України, реконструкції усіх галузей життя вільного 

українського народу. 

 2022-2023 роки повинні стати новим важливим етапом у створенні 

матеріально-технічної, економічної та правової бази для вступ у склад країн 

Європейського Союзу, вдосконалені суспільних відносин і формуванні нової 

людини – незалежного та освіченого громадянина України, розвитку та 

утвердженню незалежного правового способу життя. 

 На нашу думку, розв´язання усіх цих завдань нерозривно поєднане з 

моральним і правовим вихованням української нації, особливо молоді. 

Оскільки, ніщо так не підносить особу, як активна життєва позиція, свідоме 

ставлення до громадського обов´язку, коли єдність слова і діла стає 

повсякденною нормою поведінки. Виробити таку внутрішню позицію -  

завдання морального виховання сучасної молоді. 

 Важливу роль у моральному вихованні підростаючого покоління 

відіграє ретельне вивчення курсу «Кримінальне право та процес», викладання 



якого запроваджено у кооперативних фахових коледжах з спеціальності 

«Право». 

 Вважаємо, що курс «Кримінальне право та процес» - предмет 

багатоплановий. Він охоплює як загальні відомості про державу Україна та 

право, про їх місце і роль в житті суспільства, їх значення для розв´язання 

завдань будівництва сучасної правової держави, так і відомості про 

взаємозв’язок цієї дисципліни з іншими галузями права, які у своїй взаємодії 

покликані регулювати різні сторони суспільного життя та різні сфері 

суспільних відносин від протиправних посягань. 

 Так, на нашу думку, вивчення курсу «Кримінальне право та процес» є 

невід’ємною складовою частиною правового виховання «молодого покоління» 

громадян, яке зумовлює їх громадянську зрілість, ідейну загартованість і 

переконаність. І це зрозуміло. Адже у Конституції України [1],принципах та 

нормах вітчизняного кримінального права та процесу [2, 3] відбито державну 

волю всього українського народу, його колективний досвід незалежно-

визвольної боротьби та будівництва демократичної держави. Втілено науково-

обґрунтовану політику безпеки та мирного співжиття з усіма народами. 

Засвоєння норм кримінального права, що закріплюють правила суспільної 

поведінки людей, сприяє формуванню і піднесення рівня правосвідомості 

громадян України, вихованню у них поваги до закону і законності. Сучасна 

правосвідомість, яка спирається на демократичну ідеологію та мораль, 

допомагає громадянам України чітко усвідомлювати і виявляти своє ставлення 

до Вітчизни, до миру, праці, власності, до суспільства та окремих його членів. 

Саме правосвідомість дає їм змогу правильно оцінювати навколишні події, 

сприймати певні дії як дозволені чи заборонені, справедливі чи несправедливі. 

Саме вона сприяє формуванню в громадян найважливіших «соціально-

правових» звичок – звичок боронити мир та свободу, охороняти 

загальнонародне добро, працювати на благо свого населення та держави, 

додержувати правил мирного співжиття, виконувати правові норми. 



 Здобувачі освіти повинні зрозуміти, що різні сфери суспільного життя 

регулюються різними правовими нормами, а також у загальних рисах засвоїти 

найважливіші норми дисципліни «Кримінальне право та процес» та інших 

галузей права. Тому що, право, законодавство – це діловий важіль, що 

використовується українською державою для розв´язання найважливіших 

завдань у побудові правової держави, створенні відповідної матеріально-

технічної бази, формуванні нових суспільних відносин, вихованні нової 

людини. Але для того, щоб закони відіграли свою позитивну організуючу роль, 

вони повинні беззастережно виконуватися, виконуватися всіма, незалежно від 

становища, чину і рангу. Повага до права, до закону повинна стати особистим 

переконанням кожної людини. 

 Саме тому навчальні питання дисциплін спеціальності «Право» між 

собою тісно пов´язані і в своїй сукупності становлять систему правових знань, 

тих знань, які потрібні кожній людині в її повсякденному житті. Адже жодного 

дня не буває без того, щоб людина, спілкуючись з іншими людьми, не вступала 

з ними в певні, унормовані правом, відносини. Скажімо, вона зайшла до 

крамниці і купує якийсь предмет широкого вжитку чи то одержує ділянку під 

індивідуальне житлове будівництво, або вступає до житлово-будівельного 

кооперативу,одружується або розлучається, вступає до вузу чи влаштовується 

на роботу – в усіх цих випадках людина вступає з іншими людьми 

(організаціями) у певні врегульовані правом відносини – правовідносини. 

 У багатьох випадках, не знаючи правових норм, вона не помічає цього. 

Нерідко людина діє, як того вимагає закон, лише тому, що запозичує досвід 

інших людей. Але ж можна запозичити (іноді це трапляється) і неправильну 

поведінку. 

 Тому курс «Кримінальне право та процес» озброює юних громадян 

знанням норм поведінки в сучасному українському суспільстві, знанням своїх 

прав і обов´язків. Повне використання цих прав і неухильне додержання 

обов´язків перед суспільством – основа і зміст правопорядку, необхідна умова 

та складова успішної діяльності в сучасних умовах. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

За останні роки активно обговорюється питання щодо ролі та місця 

дистанційного навчання, його наслідків для системи освіти країни в цілому.  

Метою даної статті є обґрунтування важливості і перспектив 

дистанційного навчання у закладі вищої освіти. Впровадження альтернативних 

форм навчання вимагає глибокого роздуму і привертає до себе увагу багатьох 

вчених теоретиків. Українські вчені Биков В. Ю., Десятов Т. М., Олійник В. В. 

та російські дослідники Бухаркіна М. Ю., Джаліашвілі З. О., Полат Е. С., 

вказують на те, що дистанційне навчання – перспективний шлях до розвитку 

професійної освіти і досліджують його розвиток у закладах вищої освіти. При 

низькому рівні організації освітнього процесу, спробі «прив’язати» очне 

навчання до нових комп’ютерних технологій, може здатися, що дистанційне 



навчання – це сидіння перед комп’ютером і багатогодинні лекції (в записі або в 

реальному часі) в режимі відео конференції, в Zoom, в Skype. Існує думка, що 

дистанційне навчання – це відсутність соціального спілкування і, як наслідок, 

невміння здобувача освіти вийти за межі квартири і спілкуватися з 

навколишнім світом. Вживається поняття «цифрового аутизму». 

Швидше за все, цей міф ґрунтується на повному нерозумінні, чим же 

повинен займатися здобувач освіти в процесі дистанційного навчання. Якщо 

дистанційне навчання вибудувано вірно, студент набагато більше спілкується 

зовні, налагоджує зв’язки, розширює коло контактів, отримує правильні «софт» 

навички, а крім того дитина-дорослий-студент-слухач перемагає свої внутрішні 

страхи і комплекси, що заважають активно соціалізуватися. За умови 

методично правильної організації, дистанційне навчання, навпаки, змушує 

слухача ще активніше соціалізуватися. 

Наступним важливим моментом є те, що здобувачам освіти необхідні 

навички читання довгих матеріалів (книг, наукових робіт і т.д.). У сучасному 

світі процес читання та аналізу легко можна віддати в «аутсорсинг» Інтернет 

аналітикам, які прочитають та проаналізують роботу за здобувача освіти. Що 

повинен вміти студент – це визначити, якому джерелу можна довіряти і чому. І 

найголовніше – як на основі його аналізу і знання того, якої точки зору 

дотримується конкретний аналітик, декомпозувати його аналіз і зрозуміти 

першоджерело. Важливо вміти робити це з декількома джерелами паралельно. 

Існує думка, що не всі напрямки можна вивчати в дистанційному 

форматі. Однак, при правильному підборі принципів організації дистанційного 

навчання вчити можна все, включаючи медицину, природничі науки і 

напрямки, пов’язані з мистецтвом.  

За будь-якої тематики в будь-якому місті на Інтернет майданчиках 

проходить безліч онлайн і оффлайн заходів, лекцій, семінарів, майстер класів. Є 

відео та аудіо матеріали, є інтерактивні матеріали, є матеріали на різних мовах, 

зроблені в різних країнах. Функцію викладача тепер виконують саме ці джерела 

знань. В принципі замість лекції одного викладача можна швидко, протягом 



лічених годин, зібрати лекції та майстер класи досвідчених, яскравих та цікавих 

лекторів з усього світу – як в оффлайн, так і в онлайн. Цей в рази ефективний 

мікс і буде основою дистанційного навчання. 

Завдання ж викладача в ДН – не викладати, а бути штурманом, вчити 

здобувача освіти витися самому за потрібним напрямком. На самому початку – 

показати траєкторію навчання, пояснити студенту, куди йому треба рухатися, 

які перед ним стоять цілі і чим досягнення цілей допоможе йому в 

майбутньому. На перших етапах викладач може орієнтувати студента за 

наявними цікавими джерелами інформації (як онлайн, так і оффлайн), зародити 

інтерес, а потім навчити студента самому шукати контент, фільтрувати його, 

знаходити цікаве, будувати на знайденій інформації аргументовану позицію.  

Дистанційне навчання не передбачає постійного сидіння за комп’ютером. 

Є аудіо матеріали, майстер-класи та лекції, є маса заходів у вільному доступі, 

участь у яких надає студентові змогу щодо засвоєння даної тематики. Однією з 

ключових навичок викладача ДН є вміння орієнтуватися в усьому їх 

різноманітті, збирати по крихтах інформацію в Інтернеті і за межами, вміти на 

цій основі вибудувати траєкторію навчання студента, давати завдання і 

контролювати їх виконання. 

Тому, крім штурмана-викладача, в кожному освітньому закладі повинні 

бути психологи і коучі, які повинні індивідуально відстежувати динаміку 

навчання кожного студента, на ранніх стадіях визначити психологічні 

проблеми, комплекси, внутрішні проблеми, оперативно вирішувати їх. Ці коучі-

психологи повинні допомагати кожному студенту засвоювати навички тайм-

менеджменту, освоювати велику кількість матеріалу за короткий термін. Існує 

маса вправ, як індивідуальних, так і групових, які дозволяють вирішувати ці 

проблеми. 

Дистанційне навчання поступово буде просуватися уперед, витісняючи 

класичні технології викладання, зустрічаючи певний опір і робити його будуть, 

швидше за все, технологічні компанії (Google, Microsoft та інші). 
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BANCASSURANCE ЯК ДРАЙВЕР РОЗВИТКУФІНАНСОВОГО 

РИНКУ 

Сучасну економіку неможливо уявити без взаємодії банківських та 

небанківських фінансових інститутів. Серед науковців відсутняі однозначність 

у визначенні основних причин, які зумовлюютьі необхідність взаємодії 

фінансових інститутів. Найрозповсюдженішою на практиціі формою взаємодії є 

інтеграція банківського та страховогоі бізнесу. В міжнародній  практиці цей 

процес діставі назву «bancassurance» («банкострахування»). 

Вважаємо, що до питання дефініції «банкострахування» варто підходитиі 

в вузькому розумінні, як до продажу страховихі продуктів через банківські 

канали збуту (дистрибуційний підхіді) та широкому – як до форми банківсько-

страховоїі інтеграції, метою якої є отримання синергетичного ефектуі від 



розробки, просування та продажу комплексних банківськостраховихіпродуктів 

спільній клієнтській базі [1]. 

Перелікі форм взаємодії банків та страхових компаній безперечноі є 

доволі ґрунтовним та детальним, і відображаєі різноманітність форм відносин, 

їх складність, та існуванняі інтеграційних процесів між даними фінансовими 

посередниками, протеі також не позбавлений дискусійних моментів (рис. 1). 

Клієнтські відносини є початковою формою відносин зі відсутніми 

зв’язками капіталів. Вона обмежується наданням страховоюі компанією послуг 

клієнтам банку і самому банкуі на договірних засадах, в свою чергу банкі 

забезпечує ефективне інвестування тимчасово вільних грошових коштіві 

страхової компанії. 

Створення договірного альянсу між банкомі та страховою компанією 

щодо спільного продажу страховихі і банківських послуг, використовуючи 

клієнтську базу таі філіальну мережу один одного свідчить про існуванняі 

вищого рівня відносин – партнерських. Такі відносини потребуютьі спільної 

координації діяльностей на довготерміновій постійній основі, але вони не 

містять інтеграції капіталу, оскількиі поєднуються та координуються лише 

послуги, маркетингові стратегії, робота персоналу, клієнтська база та ІТ-

технології.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Форми взаємодії банківі і страхових компаній 

Джерело: побудовано автором наі основі [2] 
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Перехресна участь в капіталі дозволяє застосування механізмуі контролю, 

за допомогою якого банк чи страховикі має можливість досягнути своїх 

стратегічних цілей. Поглинанняі шляхом купівлі пакета акцій, достатнього для 

участіі в управлінні страховою компанією чи банком, даєі можливість 

ефективно використовувати канали продажу, розширити іі диверсифікувати 

продуктовий ряд і клієнтську базу. Інтеграціяі банківського та страхового 

капіталів, яка виникає піді час такого виду відносин, дає можливість 

фінансовимі посередникам отримати переваги від синергії, коли сумарнийі 

ефект спільної діяльності двох взаємоузгоджених фінансових установі набагато 

більший, ніж коли вони працюють окремо. 

І останній тип взаємодії, найвищий рівень відносин, «апогей 

співробітництва» банків та страхових компаній – різногоі рівня інтеграція. 

Даний вид включає в себеі створення спільних фінансових продуктів з 

мультиатрибутивними якостями, організація банкострахових груп, створення 

банків страховими компаніями, фінансових супермаркетів, технологічних 

об’єднань тощо. 

Отже, перелікі послуг, які розповсюджуються через банківську мережу єі 

дуже вузьким і  не сприймається  потенційними  страхувальникамиі  як 

додаткова  корисна  послуга,  якої  вони  потребують, а  як одна з  умов надання  

кредиту,  або  додатковий  обов’язковий  платіж. Для  покращення ситуаціїі 

необхідно збільшувати фінансову та страхову грамотність населенняі і 

змінювати  позиціонування  банківського  страхування на ринкуі страхових 

послуг [3]. 

Проведений аналізі наукових досліджень дозволив дійти висновку, 

інтеграція діяльностіі банківських установ і страхових компаній обумовлена 

спільністюі та поєднанням основних виконуваних функцій обох фінансовихі 

інститутів – функцією капіталізації для банку, та ризиковоюі функцією для 

страхової компанії, при обов’язковій умовіі взаємної вигідності таких відносин.  

Bancassurance є відносно новою моделлю взаємодії страхових компанійі 

та банків  та новим каналом  збуту  страховихі  послуг  на  ринку  фінансових  



послуг.  Завдяки постійномуі  вдосконаленню, вироблені  різноманітні  моделі  

співпраці на  основіі  банківського  страхування,  аби  якнайкраще  

пристосуватися  до особливостейі фінансового ринку окремої країни. 
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РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ КОМТЕПЕНТНОСТІЯК ЗАПОРУКА 

РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА 

Євроінтеграція та майбутні процеси відновлення економіко-правового 

поля України вимагає чіткої та якісно спрямованої траєкторії з максимальним 

вимогами до підготовки фахівців всіх галузей діяльності. Серед усього переліку 

галузей діяльності, однією з найбільш затребуваних виступає галузь права. 

Правові професії вважаються «лінгвоінтенсівними», а юридична діяльність 

відноситься до сфери підвищено мовної відповідальності1. Це пов'язано з тим, 

що спілкування для майбутніх юристів є вагомою складова діяльності, яка в 

значній мірі має процесуальний,самодостатній характер, а отже, виступає 

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/vestnik
http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/017.htm


базою його професійного становлення, подальшої самореалізації, забезпечує 

суспільне визнання. 

Майбутнім правникам в їхній професійній діяльності прийдеться 

зіштовхуватися з людьми різних професій, рівнів освіченості та вмінням 

комунікувати. Відповідно правники зобов’язані систематично розвивати власну 

мовленнєву компетентність, яка є перед умовою ефективності професійної 

діяльності, показником професійної компетентності та професійного 

самовдосконалення та частиною його професійного «портрету»  

Мовленнєва компетенція визначається як вміння адекватно й правильно 

використовувати мову на практиці (висловлювати свої думки, бажання, наміри, 

прохання тощо), послуговуватися при цьому як мовними, так і позамовними 

(міміка, жести, рухи) інтонаційними засобами виразності мовлення2. 

В процесі розвитку мовленнєвої компетентності її поділяють за 

змістовними характеристиками представленими на рисунку 1. 



 

Рис. 1. Характеристики мовленнєвої компетентності сформовано автором на 

основі 3 
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Лексична 

компетенція 

запас слів, здатність до адекватного використання 

лексем, правильне вживання образних виразів, 

фразеологічних зворотів 

Фонетична 

компетенція 

правильна вимова всіх звуків рідної мови, 

звукосполучень відповідно до орфоепічних норм, 

наголос; добре розвинений фонематичний слух; 

опанування інтонаційних засобів виразності мовлення 

Граматична 

компетенція 

усвідомлене вживання граматичних форм згідно із 

законами та нормами граматики, чуття граматичної 

форми, наявність корекційних навичок щодо 

правильності вживання граматичних норм 

Діамонологічна 

компетенція 

розуміння зв’язного тексту, вміння відповідати на 

запитання та звертатися із запитаннями, підтримувати 

та розпочинати розмову, вести діалог, тощо 

Комунікативна 

компетенція 

комплексне застосування мовних і немовних засобів з 

метою комунікації, спілкування у конкретних ситуаціях, 

уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, 

ініціативність спілкування 

здатність до розв’язання будь-якого завдання творчо, 

бажання й уміння діяти оригінально, інноваційно  

Креативна 

компетенція 

уміння будувати доцільне, змістовне, виразне 

висловлювання.  
Риторична 

компетенція 

здатність працювати з різноманітною інформацією, 

уміння застосовувати здобуті знання в нестандартних 

ситуаціях; високий рівень розвитку пізнавальних 

процесів, тощо 

Інтелектуальна 

компетенція 

використання в спілкуванні усного мовлення і 

письмових текстів зі спеціальною функціональною 

метою; уміння спілкуватися. 

Функціональна 

компетенція 

уміння стилістично забарвлювати мовлення; 

аналізувати мовний матеріал; створювати власні 

висловлювання різних типів і жанрів; удосконалювати 

текст, посилювати виразність мовлення. 

Стилістична 

компетенція 



сприймати, розуміти, оцінювати і відтворювати почуте чи прочитане, здатністю 

до мовленнєвої творчості, здатністю планувати, готувати майбутнє 

висловлювання в різних жанрах, виступати з повідомленням, здатністю 

реалізовувати задум у процесі мовленнєвої діяльності, уміння аудіювання, 

читання, говоріння, письма, гнучке вміння використовувати засоби мови 

залежно від типу, стилю мовлення, постійним відпрацювання навичок 

красномовства, умінням редагувати власне та чуже мовлення, здатністю до 

контролю, самоконтролю результатів мовленнєвої діяльності. 

Отже, під мовленнєвою компетентністю майбутнього правника варто 

розуміти уміння, які дозволяють розвивати контакти між людьми в усній формі 

у процесі створення, тлумачення і реалізації правових текстів, які виникають 

внаслідок спільної діяльності і містять обмін інформацією, сприйняття і 

розуміння один одного, формування єдиної стратегії і тактики взаємодії у 

професійній юридичній діяльності. Іншими словами, це уміння за допомогою 

мовних засобів організувати ефективну взаємодію учасників спілкування, обмін 

словами, думками, а в подальшому і вчинками4.З огляду на все вищевказане, 

формуванню і розвитку мовленнєвої компетентності необхідно відводити 

вагому частку в освітньому процесі майбутнього юриста. 
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ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 

Безробіття - це соціально-економічне явище, при якому частина робочої 

сили (економічно активне населення) не зайнята у сфері економіки.  

Загалом, феномен безробіття – найбільш гостра проблема, з якою 

стикається населення України. Причиною такого розповсюдженого явища є 

неефективність використання робочої сили у минулому і відсутність 

економічних умов, які б дали змогу людям застосовувати свої навички у 

продуктивній роботі за пристойну плату. Рівень безробіття в країні напряму 

залежить від стану економіки країни. Всі країни світу прикладають зусилля для 

подолання безробіття, але ще не вдалося ліквідувати його повністю [1,с.76].  

Проаналізувавши динаміку безробіття населення України (за 

методологією МОП) за причинами незайнятості у 2017–2021 роках 

спостерігаємо збільшення відсотку звільнених за власним бажанням з 2017 

року по 2020 рік, у якому він сягнув відмітки у 39,6%, але вже у 2021 році 

відбувається зниження відсотку звільнених за власним бажанням до 34,1%. 

Проаналізувавши 2020-2021 р.р., бачимо тенденцію до збільшення звільнених з 

економічних причин із 21,5% до 22,9% та зменшення звільнених за станом 

здоров’я, через оформлення пенсії з 3,4% до 3,0%  [2].  

За 2019-2021 роки більшість безробітних за статтю становили чоловіки, 

хоч і з невеликою різницею. Проаналізувавши структуру безробітних за 

причинами незайнятості, можна стверджувати, що у 2020 році в Україні 

найчастіше населення ставало безробітним через звільнення за власним 



бажанням або за угодою сторін та звільнення з економічних передумов (34,1% і 

22,9% відповідно від загальної кількості безробітних).  

Рівень безробіття в Україні в 2021 р. становив 10.3 %, тобто зріс  на 0.4 % 

порівняно з 2020 році та на 1.7 % порівняно з 2019 роком. Це явище перш за все 

зумовлено поширенням коронавірусу та карантинних заходів, котрі сприяли 

призупиненню або взагалі припиненню діяльності значної частки бізнесу. 

Найбільша чисельність безробітного населення у ці роки спостерігалась у 

Дніпропетровському, Донецькому, Запорізькому та Львівському регіонах 

України. А найменша у Чернівецькому, Сумському, Рівненському та Івано-

Франківському регіонах. Приріст безробітного населення в 2021 році проти 

2019 відбувся по всіх регіонах країни. А ось у Харківському та Київському 

регіонах спостерігається найменший рівень безробіття в Україні (6,2% та 6,9% 

відповідно) [2].  

Безробіття у нашій країні набуло масового характеру і складає реальну 

загрозу для державного та суспільного благополуччя. В умовах воєнного стану, 

окрім смертей і страждань, завдано величезний удар по економіці країни. 

Внаслідок війни 41% громадян України припинили працювати. Серед тих, хто 

продовжує працювати – 24% працюють частково або віддалено  [3].  Отже, 

безробітнім став майже кожен другий українець. Значна частина населення 

втратила роботу внаслідок різкого падіння економічної активності та міграції в 

прифронтових районах. За даними  Державної служби зайнятості, станом на 

початок серпня кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні 

становила лише 293 тис., що на 7% менше, ніж на 24 лютого. 

На національному ринку праці наразі очікувано спостерігається значна 

конкуренція за робочі місця. За різними оцінками, кількість вакансій в Україні 

зменшилась у 20 разів у порівнянні з довоєнним часом. 

Зусилля держави на економічному фронті в таких умовах мають бути 

спрямовані на вирішення проблеми безробіття, адже українці без роботи не 

зможуть забезпечувати себе і свої сім’ї. Одним із важливих кроків держави 

було ухвалення Верховною Радою закону про нестандартні форми зайнятості 

https://ratinggroup.ua/research/ukraine/devyatyy_obschenacionalnyy_opros_socialno-ekonomicheskie_problemy_vo_vremya_voyny_26_aprelya_2022.html


(фріланс), згідно з яким працівник зможе поєднувати легально роботу на 

кількох роботах і матиме базові соціальні гарантії. Важливим напрямком для 

підтримки вітчизняної економіки є розвиток нових видів бізнесу, що 

автоматично означає і створення нових робочих місць. Для стимулювання 

громадян  щодо відкриття своєї справи, уряд розпочав реалізацію проекту з 

грантової безповоротної підтримки, який отримав назву "єРобота". Акцентом 

програми є створення нових робочих місць та можливість онлайн-оформлення 

заяв через "Дію". 

Також для зниження безробіття в Україні держава може стимулювати 

попит на робочу силу шляхом формування державного замовлення по 

важливим напрямкам. Це може бути зведення об’єктів інфраструктури, 

будівництво мостів, ремонтно-відновлювальні роботи, будівництво захисних 

споруд, вантажні, сільськогосподарські роботи, заготівля дров до 

опалювального сезону тощо. 

Необхідно розвивати державний сектор економіки. Адже потрібно 

нарощувати обсяги виробництва на підприємствах оборонного комплексу, 

енергетики та інших пріоритетних галузей. Однак для фінансування цього 

необхідні міжнародні гранти, допомога, кредитування [4].   

Тільки цілеспрямоване активне підвищення рівня зайнятості населення на 

діючих і на новостворених високоефективних робочих місцях допоможе 

вивести економіку з безвихідного становища, дати простір розвитку ринкових і 

соціальних перспектив. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО У 

ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

Перехід до сервісної економіки кардинально змінює вектор 

спрямованості розвитку від задоволення матеріальних потреб до задоволення 

людських потреб. Крім того, на противагу кількісним та вартісним 

характеристикам факторів виробництва посилюється роль якісних 

характеристик не грошового змісту, таких як комфорт, увага, доброзичливість 

тощо. На думку Д. Белла [1,с. 48] перехід до сервісної економіки обумовлений 

появою такого феномену як «кастомізація» (від англ. customer – споживач), 

який передбачає індивідуалізований підхід до задоволення потреб споживачів. 

Наслідком змін у процесі становлення і розвитку сервісної економіки на рівні 

господарюючих суб’єктів став клієнтоорієнтований підхід у філософії, 

стратегії, управлінні, обслуговуванні.  

Вивченню понять “клієнтоорієнтованість” та “сервіс”, їх практичному 

застосуванні у ресторанному бізнесі, останнім часом посвятили свої публікації 

багато фахівців. Одним із самих відомих за кордоном вважається консультант у 

сфері сервісу Джон Шоул, праці якого активно використовуються і 

українськими рестораторами. Досвід Джона Шоула достатньо вагомий: 

практичні дослідження проблем сервісу більше 25 років, є власником 

міжнародної компанії Servise Quality Institute (Інститут якості сервісу) зі штаб-

https://www.unian.ua/economics/finance-11946903.html


квартирою в Міннеаполісі і офісами в більше чим 40 країнах світу. Джон Шоул 

виділяє якість, культуру, швидкість обслуговування як ключові фактори 

конкурентоздатності підприємства і стверджує, що більшість ресторанів світу 

пропонують ресторанний сервіс низького рівня, не говорячи вже про 

клієнтоорієнтований сервіс [2, с. 379]. 

Термін “клієнтоорієнтованість” стає все більше популярним у бізнесі не 

лише за кордоном, а й в Україні. Розглядаючи підхід до визначення 

“клієнтоорієнтованость” зі стратегії ведення ресторанного бізнесу, варто 

відзначити трактування Д. Лінга, Д. Йена – “це клієнтоорієнтована ділова 

стратегія, що вимагає активного поглиблення знань про клієнтів, використання 

цих знань для задоволення їхніх індивідуальних потреб” [3, с. 88]. На думку Ю. 

Кареєвої, для підвищення конкурентоспроможності та прибутковості, 

підприємство має мобілізувати всі наявні ресурси на виявлення, залучення 

споживачів та утримання найбільш прибуткових із них за рахунок підвищення 

якості сервісу і задоволення їхніх потреб [4, с.18]. А Н. Тишина вважає, що 

клієнтоорієнтованість є способом ведення ресторанного бізнесу, за якого 

споживач – це жива людина зі своїми бажаннями та потребами, які можуть і 

повинні бути почуті та задоволені [5, с. 29]. 

Цікавим з позиції ресторанного господарства є визначення І. Манна, який 

визначає клієнтоорієнтованість як ініціалізацію позитивних емоцій і захвату 

існуючих споживачів, що веде до повторного відвідування закладу 

ресторанного господарства і здобуття нових клієнтів за рахунок рекомендацій 

існуючих; стратегія ведення бізнесу, відповідно до якої заклад робить 

нестандартні та індивідуальні дії, спрямовані на задоволення потреб споживача, 

з метою перетворення його на лояльного [6, с.2]. За твердженнями Ткачової С. 

С., Іванової Т. П., додатковий прибуток найоптимальніше можна отримати за 

рахунок глибокого розуміння й ефективного задоволення потреб споживачів [7, 

с. 265].  

Влучним на нашу думку є визначення О. Юрчак, що 

клієнтоорієнтованість “як генетичний код закладу, тобто набір цінностей, 



створюваний роками, код, який не можливо змінити за кілька місяців, але 

неможливо і зруйнувати, якщо він є” [8, с. 15].  

Враховуючи, усі дискусії вчених по визначенню клієнтоорієнтованості, 

спільним є те, що обов’язковими складовими являються споживач з його 

побажаннями та очікуваннями і стратегія функціонування та розвитку закладу 

ресторанного господарства, важливою складовою якої є управління 

персоналом, оскільки людський фактор в ресторанному бізнесі поки що 

залишається одним із найважливіших критеріїв успіху. Тому саме побудова 

клієнтованого сервісу у закладі ресторанного господарства дозволить мати 

конкурентну перевагу та стане чи не єдинним дієвим способом ефективних 

продажів у ресторанногму бізнесі. 
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ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД КІБЕРАТАК 

Кібератака – це замах на дані комп'ютерної мережі. Випад спрямований 

на порушення системи і доступу до інтернету абсолютно всіх структур: 

приватних, юридичних і державних [1] 

В травні 2014 року змінами до закону «Про Державну службу 

спеціального зв'язку та захисту інформації України» був закріплений офіційний 

статус команди реагування на кіберзагрози в Україні CERT-UA.  

У звʼязку з повномасштабним вторгненням росії в Україну від 24 лютого 

2022 року в Україні запроваджений воєнний стан. Водночас російські військові 

здійснюють агресію проти України і у кіберпросторі. Кількість кібератак на 

державні інформаційні системи та обʼєкти критичної інформаційної 

інфраструктури зросла втричі. 90% атак здійснюють військові хакери рф та 

білорусі, діяльність яких фінансується владою [1] 

Ще до початку вторгнення російські хакери завдавали атаки на 

інформаційні системи, від початку повномасштабного вторгнення кількість і 

різноманіття кібератак тільки збільшилась. Основною метою цих кібератак є 

отримання інформації про фізичних та юридичних осіб, їх персональні дані, 

інформацію про положення тощо. Дані атаки координуються із іншими видами 

атак, в тому числі і фізичними.  

http://b2b-insight.management.com.ua/tag/danfoss-ukrayna/


Існує безліч засобів які допоможуть як користувачам так і підприємствам 

забезпечити захист своїх даних від кібератак без допомоги відповідних органів. 

До таких засобів можемо віднести: 

1. 3D Secure (рис 1) 

 

Рис 1. Система захиступлатежів3D Secure 

Коли ви робите покупки, переказуєте гроші або оплачуєте рахунки в 

інтернеті, ваші особисті та фінансові дані можуть бути розкриті або навіть 

украдені. [3]. Саме протокол 3DSecure якісно забезпечує безпеку фінансових 

операцій за рахунок цілого ряду механізмів. Якщо коротко то система захисту 

будується навколо взаємодії банків та детальній ідентифікації платника та 

одержувача.  

2.  Надійний пароль та логін (рис 2) 

 

Рис 2. Приклад надійного логіну та паролю 



Як правило надійний пароль забезпечить збільшення захисту ваших 

даних на 20 %, під надійним потрібно розуміти, що його елементи повинні бути 

різносторонніми з використанням як букв і цифр так і символів, при цьому 

букви повинні бути різного типу, саме різноманіття викличе труднощі при 

підборі вашого паролю. Головне не забути сам пароль) 

3. Антивірусний захист  

Ще однією альтернативою захисту можна вважати децентралізований 

Інтернет. Децентралізований Інтернет - той, який не потребує державних і 

корпоративних серверів, може допомогти в конфіденційності та в деяких інших 

факторах, таких як запобігання дроселюванню та прискорення швидкості 

з'єднання [2] 

Одним із прикладів децентралізованого інтернету, який наразі на рівні 

тестування є Меганет. Навіть попри те що дана система має безліч переваг, які 

забезпечують повну конфіденційність роботи в Інтернеті, дана система так і не 

отримала признання серед уряду, через низку неприємних моментів. Меганет 

це Інтернет, що уряд не може контролювати і корпорації не зможуть подумати 

над тим, що роблять користувачі.  

Якщо спробувати впровадити технологію децентралізованого інтернету 

на прикладі України, звісно з певними корективами та можливістю 

централізовано регіонального обслуговування, то можна забезпечити 

відокремлення кожної області в інформаційному просторі, що в свою чергу 

зробить можливість кібератак майже рівною 0. При впровадженні дана модель 

могла б мати вигляд захищеної фортеці із заходами та протоколами, яка має 

усередині безліч незалежних фортець. Кожен користувач матиме можливість 

інкогніто працювати з доступними можливостями без страху за безпеку. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження 

та опрацювання даних дедалі швидше змінює світоглядні орієнтири сучасного 

суспільства. Особливого значення набуває використання інформаційно-

цифрових технологій в освітньому процесі. Створення ефективного 

інформаційного освітнього середовища є ключовим завданням в умовах 

діджиталізації суспільства. Підвищується попит на активну, творчу особистість, 

здатну самостійно приймати рішення і особисто відповідати за їх реалізацію.  

Нині вкрай важливим є освітнє середовище, яке забезпечує гармонізацію 

інтелектуальних, емоційних та духовно-моральних сил майбутнього фахівця, 

формування культу навчально-пізнавальної діяльності, професійного 

саморозвитку, самоствердження особистості.  

У закладах фахової передвищої освіти функціонує інформаційне 

середовище, яке забезпечує раціональне використання усіх видів ресурсів для 

удосконалення та підвищення ефективності освітньої діяльності. 

В умовах цифровізації освітнього процесу роботодавці вимагають нового 

педагога, який би не тільки транслював знання, а й орієнтував на вдумливе 

ставлення до розвитку індивідуальності, довкілля, здатності до самореалізації, 

легкої адаптації та вміння навчатися впродовж усього життя 2. Таку освіту 
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може надавати тільки висококваліфікований, творчий, соціально активний і 

конкурентоспроможний педагог, орієнтований на національні цінності. Завдяки 

стрімкому розвитку онлайн-освіти, бути «в тренді» тепер нескладно абсолютно 

всім, головне – наявність мотивації. У процесі навчання необхідно шукати нові 

підходи та технології оптимізації навчання задля побудови адекватного стилю 

навчання сучасного покоління, яке не уявляє свого життя без усіляких ґаджетів. 

Важливу роль у вирішенні дидактичних проблем дистанційного та 

змішаного навчання мають електронні освітні ресурси для підтримки навчання 

здобувачів освіти, а саме: електронні підручники, електронні копії звичайних 

друкованих посібників, мультимедійні презентації, системи комп’ютерного 

тестування, відеолекції, комп’ютерні тренажери та ін. Електронні освітні 

ресурси дають можливість здобувачам освіти отримати необхідний обсяг 

навчальної інформації, довідкові матеріали, надають більшу свободу вибору, 

принципово нові можливості для дистанційного та самостійного навчання. 

Дистанційний формат навчання, як і будь-який новий формат – це експеримент, 

і вимагає гнучкого підходу.  

Задля ефективної взаємодії педагога та здобувача освіти слід активізувати 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, 

включаючи електронне навчання, інформаційну та кібербезпеку. Сучасний 

педагог повинен узяти на озброєння такі інструменти: вебінари, відеолекції, 

вебквести, інтерактивні підручники. 

Викладач має не тільки ґрунтовно володіти своїм предметом, а й 

втілювати у процесі викладання професійні компетентності. Виділяють чотири 

ключові компетентності, які необхідні освітянам для роботи у змішаному та 

дистанційному навчанні: інтеграція технологій, використання даних, 

персоналізація, онлайн-взаємодія3.  Основою для цих чотирьох 

компетентностей є цифрова грамотність, готовність та вміння педагога 

використовувати онлайн-технології та опановувати нові. 

Педагоги нині, як ніколи, намагаються забезпечити максимальне 

впровадження інформаційних технологій в освіту, щоб майбутній фаховий 



молодший бакалавр мав можливість для виявлення своєї індивідуалізації, 

розвивати самостійне мислення та власну активну пізнавальну діяльність. 

Дистанційне навчання відбувається по-різному з урахуванням технічних 

можливостей (наявність комп’ютера, доступ до Інтернету) як викладачів, так і 

здобувачів освіти. Дистанційне навчання студентів визначається такими 

можливостями в навчанні: комфортні умови (робоче місце, свобода вибору часу 

на самоосвіту), ефективність (мультимедіа, інтерактивність, комунікативність), 

але потенціал нових технологій залишається поки недостатньо реалізованим. 

Саме через викладачів відбувається змістовне наповнення та взаємодія 

студентів 1. Щоб взаємодія зі здобувачами освіти під час дистанційного 

навчання була ефективною, сучасному викладачеві треба бути обізнаним в 

роботі з Google- сервісами, активізувати використання ІКТ як в освітньому 

процесі загалом, так і в дистанційному навчанні зокрема, мати компетентнісний 

підхід до організації занять, підвищувати власний рівень майстерності через 

електронні сервіси, реалізовувати власні інформаційні потреби та запити, 

спілкуватися  з колегами, студентами, розміщувати матеріали в мережі, вести 

освітній блог чи сайт, мати власні методичні надбання, тематичну інформацію, 

що доповнює текст підручника; вправи різного характеру від тренувальних до 

творчих. Педагог має навчатися упродовж життя, має стимулювати здобувача 

освіти до відкриттів, досліджень, пошуків, успішного професійного 

становлення та залишатися в активному діалозі зі студентською молоддю.  
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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ У СУЧАСНОМУ 

СВІТІ 

Сьогодні у медіа часто вживають фразу “цифрове покоління”. 

Поширювати її почав американський письменник та дослідник у сфері освіти 

Марк Пренскі. Саме він вперше «Цифрове покоління”, як таке, що з’являється 

сьогодні і не тільки вміло використовує новітні технології, але й очікує на їх 

постійну доступність у всіх аспектах життя. Сучасні здобувачі освіти хочуть 

навчатися швидко, ефективно та мобільно. Один із способів надати їм таку 

можливість — запроваджувати систему змішаного навчання. Під змішаним 

навчанням розуміють поєднання традиційних форм навчання з інноваційними, 

зокрема й з мережевими та дистанційними; поєднання різних форматів 

навчання в межах одного класу, що забезпечує персоналізацію навчання 

шляхом надання права вибору умов та контролю над процесом оволодіння 

необхідними компетентностями; гібрид між онлайн- та офлайн-заняттями. При 

змішаному навчанні матеріал, який здобувач освіти  опрацьовує онлайн (чи то у 

формі самостійного прочитання матеріалів, чи при перегляді демонстраційних 

відео, чи при перегляді відеозапису лекції викладача, чи у формі гри), 

остаточно засвоюється офлайн (тобто під час занять). Навчання онлайн 

передбачає цілеспрямований, спеціально організований процес взаємодії 

здобувачів освіти  і викладача, із засобами інформаційних і комунікаційних 

технологій (ІКТ) та між собою. Він некритичний у просторі, часі й конкретній 



освітній установі і протікає в специфічній педагогічній системі, елементами 

якої є мета, зміст, засоби, методи і форми. [1] 

З огляду на вищевикладене робимо висновок про те, що змішане 

навчання містить два складники, які постійно взаємодіють та утворюють єдине 

ціле: офлайн/очне навчання (формат занять у класі) та онлайн/електронне 

навчання (заняття з використанням цифрових інструментів). 

На перший погляд, основна відмінність змішаного навчання від звичайної 

системи – активне використання технологій, щоб знайти матеріал і отримати 

нові знання. Так, технології стають повноцінною частиною навчального 

процесу. Проте йдеться також і про поєднання різних підходів, способів подачі 

матеріалу, видів роботи. [2] 

Аналіз теоретико-дидактичних засад змішаного навчання дав змогу 

виділити низку переваг цієї форми організації навчання, які пов’язані 

насамперед із можливістю використання цифрових освітніх ресурсів. Отже, 

серед переваг науковці та практики називають такі:  

• Гнучкість: є можливість навчатися в синхронному та асинхронному 

режимі, згідно з індивідуальним графіком; навчатися можна з будь-якого носія 

(комп’ютера, планшета, смартфона).  

• Персоналізація/індивідуалізація: за рахунок використання 

цифрових ресурсів є можливість вибору останніх, темпу навчання, часових меж 

тощо. 

• Варіативність та надлишковість навчального контенту: викладач 

перестає бути єдиним джерелом інформації; доступ до неї є варіативним за 

рахунок її розміщення на електронних носіях або в онлайн-середовищі; 

надлишковість інформації дає змогу сформувати навички роботи з нею.  

• Інтерактивність: досягається за рахунок використання мультимедіа, 

підкастів, форумів тощо.  

• Чіткість освітньої траєкторії, можливість спостерігати за кожним, 

корегувати й адаптувати навчальну діяльність.  



• Створення умов для розвитку навичок творчої та пошукової 

діяльності.  

• Прозорість системи оцінювання, особливо за умови автоматичної 

перевірки результатів виконання завдань.  

• Зняття логістичних обмежень за рахунок можливості працювати 

дистанційно. 

Водночас, попри очевидні переваги, змішане навчання має також низку 

суттєвих недоліків та ризиків:  

• Зменшення особистісної взаємодії між викладачем та студентами, 

студентів поміж собою.  

• Висока імовірність зниження мотивації навчання за рахунок низької 

самодисципліни та відсутності зовнішнього контролю, що може стати 

причиною зниження рівня оволодіння змістом освіти. 

• Можливість вирішення лише заздалегідь формалізованих 

дидактичних ситуацій і неможливість оперативної зміни заздалегідь 

спланованого процесу навчання.[3] 

Отже, змішане навчання має ряд переваг: доступність та зручне 

використання; гнучкість; врахування індивідуальних можливостей студента 

тощо. Водночас, ця форма організації навчання має певні недоліки: висока 

імовірність зниження мотивації навчання за рахунок низької самодисципліни та 

відсутності зовнішнього контролю; недостатнє розроблення онлайн-ресурсів 

для забезпечення можливості організації навчання з усіх навчальних предметів; 

технічні труднощі у разі відсутності доступу до цифрових ресурсів тощо. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В 

УКРАЇНІ 

Реформування пенсійної системи на сьогодні набуває все більшої 

необхідності, тому що це стосується  не тільки нинішніх пенсіонерів, а також 

працездатного населення, яке вже розуміє необхідність впровадження 

справедливої пенсійної системи щодо підвищення рівня їх життя. 

Для програмування успішного майбутнього суспільного розвитку та 

стратегічного планування необхідно вивчати аналіз міжнародного досвіду 

побудови пенсійних систем та врахування результатів досліджень науковців з 

метою визначення власного шляху в питанні побудови справедливої пенсійної 

системи. 

Стратегія соціальної політики - це план пріоритетних напрямів подолання 

соціальних проблем на кожному етапі. Перший крок - зосередитись на випадках 

приховування трудових відносин, забезпеченні реалізації права на працю 

особам, не здатним конкурувати на ринку праці, легалізації заробітної плати 

відносини з повним фондом оплати праці[1].  

Можливості реформування української пенсійної системи були закладені 

нормами пенсійного забезпечення, які вона успадкувала від радянської 

системи. Країнам Центральної та Східної Європи відмовитись від спадщини 

соціалізму було простіше через однозначно негативну її інтерпретацію та 

потужну громадську підтримку реформ. До того ж для багатьох з них 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf


перспективи входження в ЄС задавали новий вектор розвитку. В Україні ці 

умови були відсутні, а пенсійне законодавство, з яким вона увійшла в 1990 рр. 

багато в чому зберігало правила пенсійного забезпечення, що діяли в СРСР [2].  

Відповідно до пенсійної реформи 2003 року в Україні мали запрацювати 

три рівні пенсійноїсистемі.2003 рік ознаменувався такими подіями для 

Пенсійного фонду України: у другому читанні Верховна Рада України схвалила 

проект закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; 

Постанова Кабінету Міністрів; Закон про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування був прийнятий і набув чинності 1 січня 2004 р [3].  

Фонд, створений за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджету та 

інших ресурсів, і регулює створення накопичувального пенсійного фонду та 

його фінансування за рахунок видатків на договори страхування життя або 

одноразові суми для страхувальників, їх сімей та інших осіб [3].  

З прийняттям українського Закону «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування» Україна практично перейшла до пенсійного 

страхування, запровадивши в Україні трирівневу пенсійну систему: солідарну, 

накопичувальну, недержавну.  

На сьогодні правове регулювання пенсійного страхування здійснюється 

на основі понад 20 нормативно-правових актів, а саме законів України «Про 

пенсійне страхування», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування»; «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсії за звільненням на 

військову службу та деяких інших осіб», «Про державну службу», «Про 

прокуратуру», «Про судоустрій та статус Суддів», «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про пенсії спеціальним службам України» та 

інші. 

Але досі, протягом 16 років, другий рівень пенсійної системи – 

обов’язкові пенсійні накопичення – не запроваджений, а солідарна система 

вичерпала свої можливості і не зможе забезпечити гідне життя.  



Можна виділити наступні причини неефективності солідарної пенсійної 

системи: 

1. Демографія. Зараз за рахунок внесків до Пенсійного фонду України 

на користь менше ніж 13 мільйонів осіб сплачуються пенсії 11,2 мільйонам 

пенсіонерів. Солідарна пенсійна система може нормально працювати, якщо 

внески сплачують принаймні вдвічі більше людей, ніж отримують пенсії. Далі 

буде складніше. Народжуваність падає, тривалість життя збільшується. Тому з 

часом кількість працюючих по відношенню до кількості пенсіонерів буде 

зменшуватись.  

2. Недостатність джерел фінансування. Несистемне зниження ставки 

ЄСВ у 2016 році майже вдвічі не призвело до детінізації ринку праці, але 

призвело до скорочення фінансових можливостей солідарної пенсійної 

системи. Планувалось частину цього зниження направити на внески до 

накопичувальної пенсійної системи, але її не запровадили. Таким чином, 

знизивши навантаження на бізнес, держава отримала недофінансовану 

солідарну пенсійну систему і не запропонувала людям пенсійні накопичення як 

компенсатор. 

3. Низькі пенсії у більшості. Через наведені вище причини сьогодні 

пенсії низькі: майже 60% пенсіонерів отримують пенсію нижче 3 000 гривень. 

Коефіцієнт заміщення заробітку пенсіями складає менше 29%. Саме стільки 

середня пенсія становить по відношенню до середньої зарплати. Фактично, це 

означає, що людина, яка виходить на пенсію, починає отримувати втричі менше 

доходів, і повинна відповідно зменшити свої витрати. 

Накопичувальне пенсійне страхування — це накопичення пенсійних 

коштів за договором страхування, що сплачуються учасником системи 

загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення до 

досягнення ним пенсійного віку авторизованій страховій організації. 

Суть такої системи полягає у тому, що частина обов`язкових внесків до 

пенсійної системи (солідарний рівень не дотримуватиме частини пенсійних 

відрахувань, які спрямовуватимуться до другого рівня) має накопичуватися у 



Накопичувальному фонді і обліковуватися на накопичувальних пенсійних 

рахунках громадян, які сплачуватимуть такі внески. Ці кошти мають 

інвестуватися в економіку України з метою отримання інвестиційного доходу і 

захисту їх від інфляційних процесів [4]. 

Пенсійний фонд України здійснює адміністрування накопичувальної 

пенсійної системи та створює Накопичувальний пенсійний фонд, вищим 

органом управління якого є колегіальний орган – Рада Накопичувального 

фонду. 

Управління пенсійними коштами мають здійснювати компанії з 

управління активами (для яких ця діяльність є професійною і буде 

ліцензуватись), обраними на конкурсній основі Радою Накопичувального 

фонду. При інвестуванні пенсійних активів компанії будуть діяти згідно з 

вимогами щодо напрямків інвестування. Безпосереднє зберігання пенсійних 

активів буде здійснювати банківська установа – зберігач, яка буде нести 

відповідальність за зберігання та обслуговування цих активів. 

Кошти, що обліковуватимуться на накопичувальних пенсійних рахунках 

громадян, будуть власністю цих громадян, і вони зможуть скористатись ними 

при досягненні пенсійного віку (або, у випадках передбачених законом, раніше 

цього терміну, наприклад у випадку інвалідності). Виплати з Накопичувального 

фонду будуть здійснюватися додатково до виплат із солідарної системи [5]. 

В звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) дос

ліджуються 77 країн, в яких є накопичувальні пенсійні системи. У шести з них  

активи накопичувальних фондів перевищують за розмірами річний ВВП. В сере

дньому за країнами ОЕСР активи накопичувальних пенсійних фондів складают

ь близько 70% від ВВП. 

Це свідчить проте, що дійсно запровадження системи 

накопичувальна пенсійна система наддасть можливість урізноманітнити 

джерела одержання пенсії та забезпечити прийнятний її рівень; посилити залеж

ність розміру пенсії від трудового взносу особи; успадковувати працвниква, обл

іковані на накопичувальному пенсійному рахунку, родичам померлої застрахов



аної особи; створити потужне джерело інвестиційних ресурсів для зростання на

ціональної економіки. Тому дослідження питань пенсійного збереження має 

вирішуватись у взаємозв’язку з питаннями фінансового, бюджетного 

податкового, цивільного, господарського, адміністративного права. 
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ПРАВА ДИТИНИ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 

Мета: Визначити права дітей які порушені під час військового стану, та 

визначити захист цих прав. 

В умовах війни порушуються основні права дитини: на життя, на здоров'я 

та розвиток особистості, бути з сім’єю, а також право на турботу і захист, тощо.  

Під час військового стану порушуються права дітей. Зокрема потрібно 

виділити: 

1. Викрадення та незаконне утримування дітей України російськими 

військовими. 

2. Захист дітей, які залишилися без батьківського піклування 

внаслідок війни. 

3. Соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів. 

4. Захист прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, під час військового стану. 

5. Актуальність судового процесу щодо повернення дітей на 

територію України, який був розпочатий до воєнних дій і триває у період війни. 

6. Право дитини на безпеку в умовах збройного конфлікту. 

Слід зазначити про підстави для надання статусу дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування. Зокрема це батьки які: 

— не виконують свої обов’язки з виховання та утримання дитини з причин 

перебування батьків на територіях, які розташовані в районі проведення воєнних 

(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) / 

тимчасово окупованій території; 



— перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин або 

визнані такими, що зникли безвісти за особливих обставин; 

— є військовополоненими (перебувають у полоні держави-агресора); 

— позбавлені особистої свободи (затримані, взяті у заручники) органами 

влади держави агресора. 

В умовах військового стану постало питання про можливість реального 

захисту прав дітей, які стали жертвами російської агресії і залишилися без 

піклування батьків чи перебувають у складних життєвих обставинах.  

Також потрібно зазначити про тимчасове влаштування дітей до дитячого 

будинку сімейного типу, а саме: 

Постановою № 349 встановлено, що пункт 2 Положення про дитячий 

будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 квітня 2002 № 564 доповнюється новим положенням наступного змісту:  

"Під час дії на території України надзвичайного або військового стану до 

дитячого будинку сімейного типу можуть влаштовуватися діти, які залишилися 

без батьківського піклування, на умовах тимчасового влаштування в межах 

передбаченої граничної чисельності дітей у дитячому будинку сімейного типу". 

Відповідно до ч. 2 ст. 256-7 Сімейного кодексу України на влаштування 

дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого 

будинку сімейного типу потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та 

рівня розвитку, що може її висловити. 

Про тимчасове влаштування дітей у прийомні сім'ї: 

Також внесені зміни передбачають можливість тимчасового влаштування 

дітей, які залишилися без батьківського піклування, у прийомні сім'ї.  

Постанова № 349 визначає, що пункт 2 Положення про прийомну сім’ю, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 № 

565, після абзацу другого доповнюється новим абзацом такого змісту: 

«Під час дії на території України надзвичайного або військового стану у 

прийомні сім’ї можуть тимчасово влаштовуватися діти, які залишилися без 



батьківського піклування, на умовах тимчасового влаштування в межах 

передбаченої граничної чисельності дітей у прийомній сім’ї».  

Згідно із приписами ст. 256-3 Сімейного кодексу України на влаштування 

дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до прийомної 

сім'ї потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що 

може її висловити. 
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ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У 

ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 

Стрімкий розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

неминуче призводить до інформатизації освіти та суспільства в цілому, 

необхідності підвищення якості підготовки фахівців з новим типом мислення і 

культури, що відповідають вимогам сучасного інформаційного суспільства й 

комунікаційного простору. Впровадження сучасних технологій у педагогічний 

процес ставить перед викладачами завдання переходу на новий рівень 

організації навчального процесу.  

Дистанційне навчання (ДН) – це процес інтерактивного спілкування 

викладача та слухача між собою і з віддаленими ресурсами, це форма навчання, 

що базується на використанні ІТ, які застосовуються для обміну навчальним 

матеріалом та його вивченням. Процес навчання не залежить від їх 

розташування у просторі та взаємодії з часом, від конкретної установи 

освіти [1, с.96].  

Технології в організації дистанційного навчання 

ДН будується за аналогією з планами та змістом очного навчання, але 

обсяг, форма подання навчального матеріалу, види взаємодії учасників 

змінюються. Навчальний процес в ДН реалізується за підтримки Інтернет-

технологій, ІТ-сервісів та онтологій [2, с.111].  

Діяльність викладача в системі ДН можна розділити на 2 етапи: 

організація навчальної діяльності у дистанційній формі (викладач вирішує 

низку методичних та організаційних питань); підготовка змісту та реалізація 

дистанційного курсу (вирішення технічних питань, розробка програми 



навчання, наповнення теоретичного матеріалу, підбір завдань для здобуття 

практичного досвіду, реалізація процесу навчання). 

Після вивчення теорії слухач виконує практичні та лабораторні роботи, 

набуваючи практичних навичок. Теоретичні знання засвоюються легше, а 

формування практичного досвіду реалізується у процесі вирішення завдань та 

розбору ділових ситуацій, з використанням різних онлайн-сервісів 

та ІТ [3, с.138]. 

Різновиди онлайн-сервісів у ДН 

Чат-заняття здійснюються з використанням діалогу (чат-технології). Вони 

проводяться синхронно, всі учні мають одночасний доступом до сервісу (чату). 

В деяких дистанційних навчальних закладів діє чат-класи, в яких через чат-

спілкування організується діалог викладачів та учнів.  

Веб-заняття – дистанційні уроки, семінари, ділові ігри, лабораторні 

роботи, практикуми, які проводяться за допомогою інфокомунікацій та засобів 

Інтернету. Для цього використовуються веб-форуми – спілкування учасників з 

обраної теми чи розділу за допомогою письмового спілкування через сайт із 

встановленою спеціалізованою програмою [3, с.132].  

Телеконференція – проводиться на основі спеціальної техніки, є формою 

групової роботи, дозволяючи організувати обговорення та обмін інформацією 

слухачів між собою та з викладачами. Розрізняють заочні телеконференції 

(офлайн) та очні (онлайн), що дозволяють проводити обговорення у реальному 

режимі часу. 

Відеоконференції – надають можливість організації сеансів відеозв'язку, 

однією з яких є телеприсутність на двох або більше майданчиках.  

Мультимедіа – поєднують ІТ, що використовують різні засоби 

відображення інформації: текст, звук, малюнки, схеми, фотографії, відео, 

анімацію, 3D-зображення.  

Веб-сервіси – це програмне забезпечення, що надає доступ до даних та 

програм у розподіленому середовищі. Значно полегшує вирішення складних 

завдань для користувачів за рахунок автоматичного об'єднання матеріалів щодо 



їх опису [4, с.344]. Для розвитку ДН ці онлайн-сервіси дозволять автоматично 

об'єднувати різні фрагменти курсів, особливо в галузі навчання ІТ-

спеціальностям: програмування, інформатика, обробка інформації, 

обчислювальні машини, системи та мережі. 

ІТ в організації дистанційного навчання. 

Мережева технологія – використання навчальних програм та електронних 

підручників, які розміщуються на серверах ВНЗ. Через Інтернет можна 

зв'язатися з викладачем, пройти проміжні та підсумкові тести. Іспити та заліки 

проводяться також дистанційно. Мережеве навчання може бути організоване як 

автономно, так і на основі Інтернету.  

Хмарні технології. «Хмарна обробка даних» – це парадигма, у якій 

інформація постійно зберігається на тисячах серверів дата-центрах і кешується 

на клієнтській стороні, наприклад, на персональних комп'ютерах, ноутбуках, 

смартфонах тощо [4, с.152]. Розвиток ДН - це оренда обчислювальних ресурсів, 

зберігання великих обсягів навчальної інформації та у перспективі – створення 

інтелектуальних віртуальних навчальних центрів.  
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Нині завданням закладів фахової передвищої освіти є якісна підготовка 

фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці. Збільшення обсягу наукової 

інформації, нові підходи до трактування явищ і понять, недостатня комплексна 

загальноосвітня підготовка здобувачів освіти приводять до певних 

суперечностей між традиційними формами організації освітнього процесу та 

сучасними вимогами до професійної підготовки [1]. Соціально-економічний 

розвиток суспільства вимагає нового підходу і до змісту фізичного виховання, а 

саме фундаментального обґрунтування та запровадження  в освітній процес 

таких педагогічних засад, які б сприяли формуванню у здобувачів освіти 

здорового способу життя. Формування здорового способу життя є соціально-

педагогічною проблемою освітнього процесу закладів фахової передвищої 

освіти [2]. 

Піднесення ролі фізичної культури у зміцненні здоров’я  населення є 

сьогодні одним  з головних завдань України. 

Фізична культура виступає як необхідна частина життя здобувачів освіти, 

тому що вона являє собою частину загальнолюдської культури, є областю 

задоволення життєво необхідних потреб в руховій діяльності, виконує 

необхідну роль у вирішенні проблеми використання вільного часу [4]. 

Фізична культура допомагає здобувачам фахової передвищої освіти 

адаптуватися в новому середовищі, а саме підвищує працездатність, 



розширюючи діапазон рухливих вмінь і навиків, фізична активність благодійно 

впливає на підвищення розумової працездатності, раціональну організацію 

навчальної праці, що в кінцевому результаті впливає на покращення освітньої 

діяльності [3]. 

Процес перебудови фахової передвищої освіти передумовлює активізацію 

і збільшення об’єму самостійного навчання, а це потребує всецілого 

оздоровлення і зміцнення здоров’я, яке відбувається лише при умові організації 

здорового способу життя. 

Тому, викладачам фізичного виховання необхідно впроваджувати заняття 

фізичною культурою і спортом в різних формах в повсякденне життя 

здобувачів освіти. А це може відбуватися під час занять з  фізичного виховання, 

спортивних секцій, участь в спартакіаді коледжу, в змаганнях різних рівнів. І 

звичайно, потрібно перш за все працювати над мотивацією, зацікавленістю 

здобувачів освіти займатися фізичними вправами. 

На заняттях – це: 

1. Новизна, різновид методів і способів організації здобувачів освіти на 

заняттях; 

2. Забезпечення якісного і конкретного розуміння кожним здобувачем освіти 

значення освітнього компоненту в цілому і кожного розділу програми; 

3. Гарний результат дає включення до занять елементів гри, створення 

ситуації, яка потребує прояву вольових якостей; використання ігрового методу 

на етапі вдосконалення навиків у виконанні певних вправ; 

4. Постійне намагання виховувати звичку здобувачів освіти до самостійних 

занять фізичними вправами; 

5. Регулярний контроль над досягненнями здобувачів освіти в засвоєнні і 

формуванні рухливих умінь і навиків, розвитку основних рухливих якостей; 

6. Індивідуальний підхід і диференційне вивчення. 

В позааудиторний час здобувачі фахової передвищої освіти  працюють в 

спортивних секціях (волейбол, настільний теніс, баскетбол, атлетична 



гімнастика). Беруть активну участь в районних змаганнях, де займають провідні 

місця. 

Отже, зазначені проблеми і напрями роботи з фізичного виховання є 

найбільш актуальними і перспективними для оптимізації процесу формування 

здорового способу життя у закладах фахової передвищої освіти. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ WORDWALL ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

ОНЛАЙН-ЗАНЯТЬ 

В Україні онлайн викладання стало необхідністю через соціально значущі 

обставини, такі як пандемія та війна. Отже, в допомогу викладачам були 



розроблені різноманітні онлайн ресурси, які значно полегшують створення 

навчальних матеріалів для онлайн занять. Одним з таких інструментів є 

Wordwall. 

Wordwall - це онлайн-платформа, за допомогою якої викладачі можуть 

створювати інтерактивні завдання для онлайн або очних занять. Ресурс 

пропонує різноманітні шаблони для розробки матеріалів (наприклад, вікторина, 

підбір пар, анаграма, сортування, відповіді на запитання, тощо). Студенти 

можуть виконувати вправи онлайн за посиланням від викладача, як 

інтерактивну частину заняття в аудиторії або як домашнє чи індивідуальне 

завдання. В свою чергу, викладачі можуть відстежувати результати діяльності 

студентів. [1, ст. 1] 

Wordwall ідеально підходить для використання на заняттях з вивчення 

іноземних мов. Він переносить мовні ігри в цифровий світ та особливо 

корисний для груп змішаного рівня. Функція гри для кількох гравців дозволяє 

вам проводити вікторини в режимі реального часу для студентів, які можуть 

приєднатися за допомогою власного пристрою з підтримкою Інтернету. 

Як додаткова навчальна діяльність, мовні ігри можна призначити тим, хто 

закінчує виконувати основне завдання раніше інших. Wordwall дозволяє 

влаштовувати групові змагання, призначати вправи для самостійного 

опрацювання окремим студентам, надавати завдання створити власні вправи 

для виконання одногрупниками, тощо. Wordwall надає можливість розробляти 

мовні вправи з вивчення нових слів, правопису, групування слів за категоріями, 

комбінації слів у словосполучення та речення, тощо.[2, ст. 2-3] 

Wordwall має багато переваг для створення навчального контенту, а саме: 

1. економія часу викладача на підготовку до заняття (наявність 

взаємозамінних шаблонів, які змінюють зовнішній вигляд вправи без 

повторного введення змісту); 

2. інтерактивна взаємодія (залучення студентів до спільної роботи 

онлайн); 



3. діджиталізація освітнього процесу (заміняє необхідність друкувати 

матеріали та оцінювати роботу на папері); 

4. індивідуальний підхід до навчання студентів (кожен може навчатись на 

рівні своїх здібностей, мати можливість виконувати вправу в своєму темпі, 

переробити завдання у разі отримання низького результату або з метою 

повторення); 

5. відстеження успішності студентів (інтерактивні вправи мають сторінку 

статистики, де викладач може отримати інформацію про час виконання вправи, 

кількість правильних відповідей та підсумкову оцінку). 

Серед недоліків ресурсу Wordwall можна зазначити такі: 

1. відсутність функції контролю темпу навчання (студенти закінчують 

виконання вправи не одночасно); 

2. обмежена кількість безкоштовних завдань (5 завдань; повний арсенал 

можливостей платний); 

3. відсутність функції «імпорт» (немає можливості імпортувати зміст 

вправи в програму з Word документу); 

4. обмеження формату для тесту з вибором відповідей (такі функції 

шрифту, як підкреслення, напівжирний або курсив, не дозволені). 

Будь-який навчальний контент, який створюється на Wordwall, за 

умовчанням є «приватним»; щоб зробити його загальнодоступним, потрібно 

вибрати цю опцію під час редагування змісту. Таким чином, викладач можете 

легко поділитися створеними заняттями з колегами, зробивши їх 

загальнодоступними на веб-сайті Wordwall або опублікувавши в соціальних 

мережах[3]. 

Таким чином, сучасний онлайн ресурс Wordwall може бути корисним 

елементом у методичній скарбничці викладача, привносити цікавинку в онлайн 

заняття, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу студентами у 

зв’язку з поданням вправ в ігровому чи змагальному форматах. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УСПІШНИХ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ 

Стартап - це тільки що створена компанія (іноді навіть ще не юридична 

особа), яка знаходиться на стадії розвитку і будує свій бізнес або на основі 

нових інноваційних ідей, або на основі тільки що винайдених технологій[1]. 

В Україні стартапи розвиваються або з допомогою краудфандингу 

(«фінансування громадою») або удосконалюються та консультуються на 

різноманітних стартап-платформах. Безліч українських стартапів зуміли вийти 

на міжнародні ринки та стати успішними компаніями (табл. 1). 

На дискусії «Технологічні стартапи: якою є конкурентоздатність 

українського продукту» було заявлено, що вітчизняні технологічні стартапи 

нічим не поступаються європейським і американським та мають шанс на успіх і 

завоювання ринку, але поки що – поза Україною. Попри стрімкий розвиток ІТ-

https://linkthings.org/2021/08/23/reviewwordwall/
https://thedigitalteacher.com/reviews/wordwall#description
https://www.youtube.com/watch?v=9GmTmMV87Ws&t=1s


індустрії, стартапам бракує середовища, експертизи, менторства, підтримки з 

боку держави й бізнесу. Відповідно до цього, було виокремлено п’ять 

складових, які творять екосистему стартапів – середовище, яке допомагає 

новим компаніям зростати: людський капітал, фінансовий капітал, 

інфраструктура, підтримка з боку держави, бізнес-середовище[2]. 

Таблиця 1 

Відомі у світі  українські стартапи 

№

з/п 

Назва 

стартапу 
Суть стартапу 

1 AjaxSyst

ems 

Унікальне поєднання розумної системи безпеки та датчиків для 

будинку. Серед розробок компанії – бездротові віконні та дверні датчики 

відкриття та руху. Перший транш становив близько 1 мільйона доларів 

2 Petcube Гаджет, який допомагає підтримувати теплі стосунки з домашнім 

улюбленцем: це невеличкий куб, за допомогою якого можна дистанційно 

спостерігати за котиком або песиком і навіть грати з ними. Куб має 

вебкамеру, динаміки, мікрофон і лазерний промінь. Проєкт одразу ж 

зібрав 250 тисяч доларів інвестицій на платформі Kickstarter. 

3 Gramma

rly 

Онлайн-сервіс, який допомагає ефективніше писати англійською 

мовою. Програма за допомогою штучного інтелекту аналізує тексти 

англійською мовою і пропонує як їх поліпшити. Сьогодні сервісами 

Grammarly щодня користуються 30 мільйонів людей в усьому світі та 

понад 30 000 команд бізнес-клієнтів. 

4 Settle Застусонок, платіжний інструмент для закладів, дає змогу зробити 

замовлення та розрахуватися за нього за допомогою смартфона. Замість 

виклику офіціанта, очікування рахунку – кілька кліків у застосунку. 

Інвестори вже вклали в розвиток додатка 1,3 мільйона доларів. 

5 Preply Платформа, яка допомагає в кілька кліків знайти потрібного 

викладача або репетитора для онлайн- та офлайн-навчання. Сервіс 

допомагає розмістити заявку про пошук фахівця з іноземних мов для хобі, 

шкільної програми або бізнесу. Однією з переваг платформи є можливість 

вибору педагога з іншої країни. 

6 BitFury Блокчейн-компанія, інвестором якої виступала гонконгська фінтех-

компанія CreditChinaFintechHoldings. Сторони домовилися про створення 



спільного підприємства, яке буде продавати в Китаї обладнання для 

майнінгу, розроблене в BitFury 

7 DMarket Великий глобальний маркетплейс, де можна купити контент для 

ігор. DMarket залучив приблизно $25 млн доларів через ICO. Цей аукціон 

токенів став найбільшим в історії українських стартапів. 

Джерело: сформовано автором на основі [3] 

Звертаючи увагу на звіт StartupBlink (об’єднання світової стартап-

спільноти) за 2021 р., можна навести наступні факти про розвиток українських 

стартапів[4]: 

• серед 100 країн з найбільшим стартап-потенціалом Україна посіла 34 

місце. Це на пʼять позицій нижче, ніж у 2020 році; 

• 74% стартапів працюють на ринку не більше трьох років, а 87% – 

менше пʼяти років; 

• майже чверть стартапів не мали організаційно-правової форми. Що 

свідчить проне дуже динамічний і специфічний напрям їх розвитку. 

• майже кожен другий стартап на момент опитування перебував на 

початковій стадії розвитку (pre-seed). 

• для 84% засновників стартапів основним джерелом фінансування є 

власні кошти, 31% має гранти державного Українського фонду стартапів. 

• 51% стартапів не отримують доходу, що робить їх залежними від 

зовнішніх джерел фінансування і надзвичайно чутливими до перешкод. 

• популярні індустрії: програмне забезпечення як послуга, медтехніка та 

охорона здоров'я, штучний інтелект, енергетика, сільське господарство. 

• 63% стартапів націлені на міжнародний і внутрішній ринки, 24% – на 

міжнародний, 12% – на український. 

• зовнішній вплив на розвиток проєктівмають: обмежений доступ до 

зовнішніх джерел фінансування (39%), проблема з пошуком клієнтів (18%) та 

бізнес-партнерів (16%), зайва бюрократія (19%).Суттєвою перешкодою для 

розвитку проєкту 81% засновників стартапів вважають негнучкість трудового 

законодавства та розмір податків на оплату праці. 

https://www.startupblink.com/


• внутрішні перешкоди на шляху до успішного розвитку: відсутність 

коштів на розширення команди (48%), труднощі з фінансуванням розвитку 

працевлаштованих працівників (26%). 

Для стимулювання створення і розвитку стартапів в Україні потрібно 

підтримувати їх на усіх стадіях розвитку, систематично на основі перевірених 

даних, а не загальноприйнятих в економіці чи галузі. Важливу роль в 

успішному розвитку стартапів відіграють перешкоди, пов'язані з нестачею 

знань та навичок членів команди і невмінням фінансувати розвиток компетенції 

працівників. Через те для стартапівзнання і компетенції є їх основними 

ресурсами[4].Тому ідея стартапу може бути прибутковою та успішною на 

папері, але для того щоб вона дійсно запрацювала і отримала перші інвестиції 

та прибуток потрібно безупинно працювати та удосконалювати її, адаптувати 

до зовнішнього середовища та залучати ефективну підтримку ззовні. 
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ В УПРАВЛІНСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Актуальність конфліктологічних проблем ніколи не втратить своєї 

значимості, оскільки саме конфлікт лежить в основі розвитку. І сучасне 

суспільство дійшло до свого рівня цивілізаційного розвитку саме через певну 

якість суперечностей, які воно вирішує і по сьогоднішній час. В управлінській 

діяльності ця тема набуває особливо важливого значення тому, що ця сфера є 

специфічною, основними властивостями якої є вплив на функціонування 

конфлікту.  

 Конфлікт, класично, ми розуміємо як зіткнення певних протирічних 

цінностей, поглядів, позицій і т.п. соціальних суб’єктів. Наукове розроблення 

теми досить розгалужене, однак ми зробимо акцент на вчених, які 

досліджували цю проблему в управлінській діяльності. Саме дослідження таких 

вчених як І. Лопушинський, М. Несмелова, Н. Коряк, Ф. Бородкіна присвячено 

вивченню конфліктів як засобу, за допомогою якого можливе управління 

організацією.  

 Сучасні підходи дослідження конфліктів добре розкрито в теоріях 

М.Дойча – теоретико-ігровий напрям, Р.Блейка, Дж.Мутона – теорія 

організаційних систем, Д.Рубіна, Р.Фішера – теорія і практика переговорного 

процесу. Соціальний психолог М.Дойч домінуючу проблему протиріччя вбачає 

в мотивації суб’єктів конфлікту, а саме: в конструктивному чи деструктивному 

руслі спрямовано досягнення цілі. Конструктивними вважаються конфлікти, які 

призводять до позитивних наслідків, які можуть перекривати тимчасові 

емоційні невдоволення і укріплюють соціальну організацію. І навпаки, 



деструктивними – вважаються ті, які створили ще більш негативні наслідки як 

для організаційної структури, так і для учасників конфлікту. Однак, практична 

цінність цієї наукової ідеї полягає в можливості штучного створення ситуації, в 

якій програються певні сценарії – кооперації чи конкуренції. Іншим підходом, 

альтернативним теорії ігор, її представники вважають за доцільне визначити 

конфліктний стиль поведінки людей в реальних умовах. Автори визначають 

п’ять стратегій поведінки – суперництво, пристосування, уникнення, компроміс 

і співробітництво. Третій напрям присвячено переговорному процесу як 

структурної частини конфліктної взаємодії. Дослідження ведуться на 

вирішення двох проблем: 1). Виявленні сукупності умов, що сприяють 

прийняттю конфліктуючими сторонами рішення приступити до переговорів; 2). 

Вивченні процесу переговорів, коли конфліктуючі сторони вже прийняли 

рішення йти на пошук взаємних угод [1]. 

Теорій дослідження конфлікту в різних сферах життєдіяльності 

суспільства та наукових напрямках досить багато. Основними з них виділяємо 

наступні: психоаналітичний напрямок, напрямок теорії групової динаміки, 

поведінковий (біхевіористичний) напрямок, соціотропний, соціометричний, 

інтеракціоністський напрямки та ін. 

Аналізуючи великий пласт науково-теоретичного матеріалу, все ж таки 

варто зазначити на його практичній користі. Власне, дослідження природи 

конфліктів, їх динаміки та типологічної характеристики необхідне для 

практичного і конструктивного їх вирішення. Тому вироблення певних 

підходів, методів, методик, різноманітних способів і технологій розв’язання 

конфліктів – одна з провідних задач як вчених-теоретиків, так і менеджерів 

різноманітних соціальних організацій та рівнів. 

Практичними методами в вивченні та аналізі конфлікту, в першу чергу, є 

з’ясування того, як конфліктуючі сторони особисто оцінюють конфлікт за 

допомогою таких методів як експеримент, спостереження, аналіз документів, 

бесіда та інтерв’ю. Важливо зазначити, що не існує поганого чи хорошого 

методу дослідження і розв’язання конфлікту, а є підбір адекватного методу під 



конфліктну ситуацію, поставлену мету чи завдання. В професійній діяльності 

менеджера також не можна говорити про правильну чи неправильну стратегію 

управлінської поведінки, а варто – про доречні чи недоречні стратегії існуючим 

реаліям. 

Саму управлінську діяльність нерідко сприймають як конфліктну, 

оскільки вона сповнена інноваційними елементами, які не завжди охоче 

приймає колектив. Однак, процеси управління конфліктами потребують 

наявності двох істотних умов, а саме: 1) зміни ставлення до конфлікту, 

формування позитивного ставлення до конфліктних ситуацій та вміння вбачати 

в цьому перспективу конструктивних змін, розвитку організації; 2) формувати 

вміння здійснювати аналіз конфліктних ситуацій, керувати ними, 

вдосконалювати технології вирішення конфліктів, а також дотримуватися 

принципів, котрі сприяють врегулюванню конфліктів [2].  

Зазначений підхід розуміння конфліктних ситуацій ми характеризуємо як 

сучасну технологію, орієнтовану на врегулювання конфліктів в конкретних 

конфліктних ситуаціях, в процесах реалізації інноваційних проектів під назвою 

«конфлікт-менеджмент». Саме цей сучасний підхід у вирішенні управлінських 

конфліктів може бути запорукою вдосконалення професійного управління, яке 

виводить організацію на новий якісний рівень конкурентоспроможності в 

глобальних реаліях сьогодення. 
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МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

Фахівці виділяють п'ять основних вимог успішної діяльності в сучасних 

умовах: 

• знання справи; 

• здоровий глузд; 

• впевненість у власних силах; 

• високий загальний рівень розвитку; 

• здатність доводити розпочате до кінця. 

Кожна з перелічених вимог на скрізно пов’язана з математичною 

компетентністю. 

Математична компетентність – важлива складова кожної професії. Аналіз 

даних, звіти, розрахунки та ведення фінансової документації – усі ці дії 

присутні в діяльності кожного фахівця.  В сучасних умовах недостатньо 

володіти тільки теоретичною основою, важливо  не тільки вміти порахувати, 

але і грамотно подати інформацію[ 1, c. 7]. 

Відповідно до стандарту підготовки фахівці готельно-ресторанної справи 

повинні володіти певними загальними та спеціальними компетентностями. Для 

забезпечення успішної діяльносі, потрібно володіти математичною 

компетентністю, так як вона присутня фактично у кожному аспекті цієї 

професії. 

Посилаючись на стандарт фахової передвищої освіти спеціальності 

«Готельно – ресторанна справа», звернемо особливу увагу на такі спеціальні 

компетентності: 



СК 2. Здатність застосовувати знання теорії і практики готельно-

ресторанного обслуговування для розв’язання типових спеціалізованих задач 

професійної діяльності. 

СК 5. Здатність здійснювати підбір технологічного устаткуваннями та 

обладнаннями для закладів готельного та ресторанного господарства з метою 

раціонального використання просторових і матеріальних ресурсів. 

СК 7. Здатність планувати, аналізувати і контролювати власну роботу і 

роботу обслуговуючого персоналу. 

СК 10. Здатність застосовувати  інноваційні технології виробництва і 

обслуговування споживачів для покращення результатів власної діяльності  і 

роботи інших. 

СК 11. Здатність здійснювати документальне оформлення господарських 

операцій у закладах готельного і ресторанного господарства [2, c.3]. 

Перелічені компетентності тісно пов’язані з математикою.  

Такі виробничі задачі як калькуляція страви, облік втрати ваги продуктів 

у процесі обробки, підрахунок продукції і порцій необхідних для бенкету, 

розрахунок собівартості продукції, необхідної потужності виробничого 

обладнання, визначення виробничих площ приміщень вимагають застосування 

математичних дій та функцій. 

Не можна забувати і про аналіз даних, адже практично усі заклади 

ресторанного господарства широко застосовують опитування та моніторинг 

якості своєї діяльності. Саме математична статистика відповідає за аналіз усіх 

зібраних даних. Слід також зауважити, що правильний аналіз діяльності 

підприємства допомагає звернути увагу на недоліки не тільки в процесі, але і в 

структурі. 

Отже, математична компетентність це така компетентність, яка активно 

застосовується у сфері готельно-ресторанної справи.  

Для успішної діяльності в сучасних умовах не достатньо мати теоретичну 

основу, необхідно дотримуватися точності в записах та грамотно презентувати 

інформацію. Тісні зв’язки математики та інформаційних технологій дають 



змогу не тільки вдало планувати майбутні дії, але й точно прораховувати 

прибутки та збитки діяльності підприємства. 
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Успіх – що це? 

Для кожного із нас це слово означає по-особливому щось різне. 

За словами відомого Вінстона Черчилля (прем’єр-міністра Великої 

Британії у1940—1945 і 1951—1955 роках):«Удосконалюватися – значить 

змінюватися, бути досконалим – означає змінюватися часто». 

Що означає змінюватися і як воно взаємопов’язане із особистим 

прогресом? 

Саме слово зміна уже містить в собі формулу успіху, адже лише завдяки 

якісним змінам власної особистості та постійному вдосконаленню можна 

перейти із первинної стадії – «я хочу», у вторинну стадію – «я можу» та досягти 

того самого заповітного успіху. 

10 принципів успішності від Ткаченка Андрія Олеговича – 

Керівника студентського самоврядування Хмельницького 

кооперативного торговельно-економічного інституту, депутата Молодіжної 

Ради Хмельницького, лідера та управлінця: 

1. НАПОЛЕГЛИВІСТЬ– кожен із нас чув вислів: «Без бажання ціль не 

досягти», але самого бажання мало, потрібно мати величезний рівень 

вмотивованості та здатність вирішувати проблеми різних масштабів –   і це все 

можливо реалізувати, лише завдяки наполегливості. 

2. РІШУЧІСТЬ – для того щоб перемогти, варто володіти рішучістю, 

ця риса людини необхідна тому, хто дійсно бажає бути успішним, адже в житті 

трапляються випадки коли рішучість відіграє вирішальну роль у становленні 

людської долі. 

3. ПРИНЦИПОВІСТЬ – важко не погодитися, що кожна сформована 

успішна особистість, має власні принципи, дотримуючись котрих, вона і 

досягла своєї успішності. Що конкретніше означає принциповість? Звичайно, 

що кожна людина, здатна помилятися, а отже коли Ви відстоюєте власну точку 

зору, то повинні цілком і повністю бути впевненими у своїй позиції, але 

принциповість це не тільки про точку зору, а в першу чергу – це про життєві 

пріоритети, які і визначають Вашу успішність. 



4. ПРАЦЕЛЮБНІСТЬ – лише той, який відданий своїй справі на 

повну, лише той, потенціал якого перевищить усі другорядні фактори,лише той, 

який готовий працювати безупинно для досягнення своєї мети–досягне 

найбільшого успіху. 

5. ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ – перш ніж йти до успішності, потрібно 

усвідомлювати точну ціль та мету, побачити їх, розуміти подальші серйозні 

кроки, стратегію та планування – і ось коли це все вже визначено, починайте 

діяти за наступним принципом: «Бачу ціль – не бачу перешкод». 

6. САМОРОЗВИТОК – успішність не приходить сама собою, її 

можуть здобути лише ті– хто постійно працює над собою, першочерговий 

різносторонній розвиток особистості в усіх сферах життєдіяльності – це 

запорука успішності. 

7. ВИЗНАЧЕНІСТЬ – досягти успіху можна лише тоді коли на меті 

ключовими – є добрі наміри, адже, чому тоді дорівнює успіх, якщо він не 

заради добра?  

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – якщо людина знає чого вона хоче, 

прикладає до цього всі свої зусилля, ставиться до цього серйозно та має 

високий рівень самодисципліни – то не сьогодні чи завтра але ця людина 

обов’язково стане успішною. 

9. ЛЮДЯНІСТЬ – крокуючи до успішності і врешті ставши успішним, 

варто пам’ятати, що завтра може змінитися усе. До людей ставтеся так, як 

хочете, щоб вони ставилися до Вас. В першу чергу потрібно поважати людину, 

за те, що вона людина, все інше: статус,повноваження, гроші – відкинути, адже 

– все це ніщо, в порівнянні із людяністю. 

10. ВДЯЧНІСТЬ –  ставши успішним потрібно пам’ятати про людей, 

які допомагали Вам на шляху до успішності та варто розуміти, що усі 

намагання без віри в Бога – марні, будучи успішним, говоріть: «Все, що я маю – 

це завдяки Богові». 



Висновки: Отже, успіх – це дійсно щось особливе для кожного із нас, 

дотримуючись цих 10 ключових принципів, зробивши їх правилами свого 

життя – Ви обов’язково досягнете своєї найзаповітнішої успішності. 
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ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ «ДИЗАЙН І ТЕХНОЛОГІЇ» 

Стратегія Нової Української школи передбачає надання усім учням 

можливості для різностороннього розвитку, реалізації творчого потенціалу. 

Перед системою шкільної освіти стоїть завдання навчити дітей вчитися по-

новому, сформувати у них способи діяльності, які можна буде використовувати 

для вирішення будь-якої виникаючої перед ними проблеми. Підготовка учнів 

початкових класів, навчання їх навичкам дослідницького пошуку стає у ряд 

найважливіших завдань сучасної освіти. Отже, перед студентами педагогічного 

коледжу постає завдання використання навчально-дослідницьких прийомів і 

методів у навчанні для поглиблення інтересу учнів до пізнавальної та творчої 

діяльності, для формування в них відповідних знань, умінь, навичок і науково-

дослідницької позиції в сприйнятті, осмисленні світу.  



Досліди на уроках «Дизайн і технології» передбачають: ознайомлення з 

будовою різних матеріалів; можливість визначати властивості оброблюваних 

матеріалів; формування вміння порівнювати властивості різних матеріалів, за 

потреби змінювати їх, робити узагальнення та висновки; ознайомлення з дією 

певних інструментів на різні матеріали; формування знань про прийоми 

розробки раціональних конструкцій виробів, що виготовляються на уроці. 

Цінність дослідів на уроках «Дизайн і технології» полягає у сприянні 

розумінню виробничих процесів; накопиченню учнями політехнічних уявлень 

про різні виробничі процеси і явища; матеріали і знаряддя праці, конструкцію 

виробів, працю дорослих тощо. 

Досліди, що виконуються на уроках «Дизайн і технології» учнями 

початкових класів, основані на одночасному комплексному використанні всіх 

аналізаторів кожного учня. Це дозволяє молодшим школярам з кожним роком 

більш впевнено і точно відповідати на важливі для вирішення практичних 

завдань питання про властивості матеріалів, а також про особливості опору 

кожного матеріалу при обробці його інструментами. 

Цілеспрямовані спостереження, досліди, прості лабораторні роботи 

допомагають розвивати пізнавальну активність учнів, яка стимулює пошук 

дітьми найкращих варіантів вирішення практичних завдань конструювання, 

виготовлення і опорядження виробу. 

Чому для виготовлення простої моделі  планера необхідно взяти щільний 

і пружний креслярський папір, а для моделі парашута - тонкий і легкий? Як  

звести до мінімуму короблення картонних деталей при оклеюванні їх папером? 

Успішне самостійне вирішення подібних практичних питань приносить учням 

задоволення і тим самим стимулює їх пізнавальну активність, інтерес до 

об'єктів, процесів, результатів праці. 

До змісту програми 1 класу включені досліди і спостереження, які 

уточнюють і розвивають знання дітей з властивостей матеріалів і дії 

інструментів, з якими вони працюють. Так при роботі з папером і картоном 

учні знайомляться з властивостями паперу: товщиною, кольором, зовнішнім 



виглядом, міцністю, шорсткістю, відношенню до вологи. Починаючи з 2 класу 

при роботі з тканиною і волокнистими матеріалами проводять спостереження і 

досліди по співставленню ниток різних за призначенням (швейні, в’язальні 

вишивальні); за товщиною, міцністю і будовою; порівняння тканини і паперу: 

за будовою, товщиною, міцністю, відношенню до вологи, та інші. 

В 3-4 класах проводять порівняння тканини і паперу: за будовою, 

товщиною, міцністю, відношенню до вологи; досліди по співставленню 

властивостей паперу, картону, тканини; різних видів дроту, фольги, пластмаси: 

за зовнішнім виглядом, міцністю, твердістю, гнучкістю, опором обробці. 

Таким чином, правильна організація найпростіших дослідів і 

спостережень приносить велику користь, розширюють уявлення дітей про 

особливості будови матеріалів, їх важливіших властивостях, також в цій роботі 

важливий не тільки кінцевий результант, отримання нових знань, але й 

постійне вдосконалення вміння цілеспрямованого спостереження [ 3, с. 95]. 

Дослідницький метод відповідає сучасним вимогам НУШ у розвитку 

творчої особистості дитини. За формою і змістом досліди повинні бути 

різноманітними, дотепними, цікавими. 

Пошуково-дослідна діяльність учнів – одна із прогресивних форм 

навчання в сучасній школі. Вона дозволяє в повній мірі виявити й потім 

розвивати як інтелектуальні, так і творчі здібності учнів. Важливо саме в 

початковій школі створити умови для реалізації вікової потреби в пошуковій 

активності. Основу дослідницької діяльності складають: розвиток пізнавальних 

умінь і навичок учнів; уміння орієнтуватися в інформаційному просторі; уміння 

самостійно конструювати свої знання; уміння інтегрувати знання з різних 

галузей наук; уміння критично мислити. У практиці освітнього процесу 

сучасної початкової школи оволодіння молодшими школярами на доступному 

рівні дослідницькою діяльністю зумовлює необхідність формування в них 

дослідницьких умінь [2, с. 26]. 

Тому сучасний учитель початкових класів повинен включити молодших 

школярів у самостійне розв’язання навчальних завдань і допомогти відчути 



задоволення від дослідної діяльності, цілеспрямовано формувати наскрізні 

вміння учнів.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ. ПРОБЛЕМИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. 

Заклади освіти європейських країн та США активно впроваджують 

новітні педагогічні технології, популярними серед яких є дистанційне навчання 

(distance learning), електронне навчання (e-learning), мобільне навчання (m-

learning), змішане навчання (blended learning), навчання із залученням 

інтерактивних методик, навчання за технологією тренінгу та ін. Це відбувається 

у зв’язку з наявністю високошвидкісного Інтернету, високим рівнем 

комп’ютерної грамотності суб’єктів навчання та технічним (комп’ютерним) 

оснащенням вищих навчальних закладів. У вітчизняній системі освіти  ці 

фактори ще кілька років тому ще мали недостатньо високий рівень порівняно з 

вищезгаданими країнами. Однак, це зовсім не означає, що вітчизняні заклади 

освіти  не робили кроки в цьому напрямку. А з введенням карантину змішана 

форма навчання стала невід’ємною частиною нашого життя. З початком 



повномасштабного вторгнення більшість закладів вищої, фахової передвищої, 

середньої освіти працює дистанційно. Невелика частина закладів освіти 

використовує змішану форму навчання.  

Однією з інновацій в сучасній освітній галузі України є впровадження в 

освівтній процес технологій змішаного навчання (blended learning). За 

свідченням наукових публікацій, фахівці найчастіше зупиняються на тому, що в 

системі вищої та фахової передвищої освіти найоптимальнішою є модель, яку 

запропоновано Sloan Consortium (США): змішаний курс – це результат 

інтегрування on-line курсів (до 70% навчального процесу) з традиційними 

аудиторними заходами. [1, ст. 3] 

Згідно опитування, проведеного Центром навчальних та інноваційних 

технологій Українського католицького університету у 2017 році у рамках 

реалізації проекту «Простір освітніх ініціатив», в якому взяли участь викладачі 

28 вищих закладів освіти України, Канади, Швеції та Нідерландів, переважну 

більшість змішаних курсів розроблено для гуманітарних та технічних 

дисциплін.[1, с.18] 

 На перший погляд, складається враження, що змішане навчання в 

освітньому процесі вищих навчальних закладів – це вже давно не інновація, а 

вимога часу, яка поєднала системи дистанційного та традиційного навчання, 

взявши все найкраще з кожної з них. Але, на жаль, реальна ситуація не 

настільки райдужна – існують як об’єктивні, так і суб’єктивні проблеми, які 

обумовлюють інертність процесу впровадження змішаного навчання в систему 

освіти. [2, ст. 13] 

Розглянемо позитивні аспекти змішаного навчання [3, ст. 6], які 

покращують процес викладання:  

− Здобувач освіти вчиться готуватися до заняття; 

− підвищується мотивація здобувачів освіти; 

− ефективне використання часу; 

− гнучкість навчання; 

− розширені засоби діагностики; 



− інтерактивність; 

− навчання в командах; 

− робота вдома; 

− різноманітні можливості для навчання. 

  На даний час існують проблеми впровадження змішаного навчання: 

- технічні проблеми (Technology challenges):  

- організаційні проблеми (Organizational challenges): 

- навчальні проблеми (Instructional/design challenges): [4, ст.17]: 

Основною причиною повільного впровадження технологій змішаного 

навчання в галузях технічної та технологічної освіти є специфіка викладання 

навчальних дисциплін професійного спрямування, яка полягає у необхідності 

ознайомлення здобувачів освіти з реальним устаткуванням, вимірювальною 

апаратурою, обчислювальною технікою, отримання навичок роботи з ними; 

потребі врахування особливостей вивчення методики експериментальних 

досліджень в конкретній предметній галузі; потребі у зовнішніх програмних 

додатках для роботи з ними. 

Змішане навчання сприяє підвищенню ефективності навчання, оскільки 

відбувається не тільки аудиторна навчальна діяльність здобувача освіти, а й 

постійна та регулярна самостійна робота з використанням сучасних програмних 

та технічних засобів в області ІКТ, що веде до неперервності освітнього 

процесу. Таке навчання активізує аналітичні здібності здобувачів освіти та 

розвиває критичне мислення за рахунок того, що здобувачі освіти отримують 

навчальний матеріал не тільки від викладача на лекції, але й самостійно 

повинні шукати, обирати та обробляти необхідний матеріал. [2, с. 26] 
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЯКОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

АДВОКАТА 

Питання вимог до особистісних якостей адвоката і на сьогодні є досить 

актуальною. Ніхто не застрахований від того, що деякі його особистісні якості 

можуть стати головною перешкодою у професійному розвитку. Тому вкрай 

важливо хоча б розуміти той факт, що треба помічати та корегувати в 

позитивну сторону негативні морально-етичні якості, одночасно при цьому 

необхідно розвивати позитивні якості, які є у адвоката та які він застосовує у 

професійній діяльності. 

Насамперед відмітимо основи адвокатської діяльності. Основи 

адвокатської діяльності вміщають в себе вивчання питання організації 

інституту адвокатури і діяльності адвокатів[1, с. 10]. Відповідно до ч. 1 ст. 4 

Закону адвокатура України може здійснювати свою діяльність за наступними 

принципами: 
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– верховенства права, сутність якого полягає у тому, що ніхто не 

може бути вище права, а також всі рівні перед ним. 

–  законності, у якому говориться про те, що всі накладанні 

обмеження на людину повинні бути чітко і однозначно зазначені з їх межами. 

–  незалежності, завдяки якому у адвоката  є захист проти будь-яких 

поза правових обмежень під час виконання обов'язків з надання правової 

допомоги. 

–  конфіденційності, який допомагає зберігати анонімність будь-якої 

інформації.  

–  уникнення конфлікту інтересів, що проявляється здебільш у 

конституційних завданнях адвокатури щодо забезпечення права на захист від 

обвинувачення та надання правової допомоги. 

Щодо особистісних якостей, адвокат повинен мати не тільки ті якості, які 

можуть показати його емоційну зрілість, стабільність та високу соціальну 

відповідальність (чесність, соціальна терпимість, прагнення до саморозвитку), 

але і інтелектуальні, комунікативні і емоційно-вольові якості.  

Бути адвокатом – дуже складна праця, бо саме адвокат повинен бути тим 

щитом, який оберігає приватний інтерес від надужиття держави й помилок 

правосуддя [1, с. 9]. Але що робити, якщо адвокат хоче відмовитися від справи 

та захисту окремої людини через його особистісні погляди, але не може це 

зробити? Якщо є конфлікт між «потрібно» і «не можу» або «не хочу»?   

У подальшому треба зазначити три положення, що допоможуть 

подивитися на цю проблему з іншого боку.  

По-перше, задача адвоката – встановити істину, захистити людину, яку 

звинувачують, бо не завжди звинувачення є оправдані. Навіть сам 

звинувачений може взяти на себе вину не тільки тому, що він насправді скоїв 

злочин, а ще тому, що є пряма загроза йому або його близьким. І саме адвокат 

може знайти ту істину, завдяки якої можна уникнути незаслуженого покарання. 

По-друге, якщо хірург береться за рятування життя, він не цікавиться 

особистою справою цієї людини. Він, можна сказати, всліпу виконує свій 



обов’язок. Так і адвокат, котрий усвідомлено вибирав цю професію, повинен 

захищати людину, не заглиблюючись у свої моральні переживання, інакше він 

може загубити професіоналізм. У адвоката не може бути ярликів «вбивця» або 

«ґвалтівник», перед ним лише громадянин, який потребує захист. І саме ці 

навішані ярлики можливо стануть цілим нічим, бо навіть презумпція 

невинуватості говорить про те, що кожен являється невинним, поки його вина 

не буде доказана у передбаченому законом порядку і встановлена рішенням 

суду. 

По-третє, кожен спеціаліст має розрізняти професійне і особистісне. Це 

торкається багатьох професій, але зараз зазначимо лише сферу адвокатської 

діяльності, в якої кожен спеціаліст повинен чітко розмежувати свої робочі та 

особисті погляди. В житті він може бути будь-якою людиною, але саме на своїй 

роботі він повинен відповідати всім вимогам щодо особистісних якостей 

еталонного адвоката. 

У заключенні хочу відзначити, що первинною ціллю кожного адвоката є 

обов’язок дотримуватися парадігми про захист прав і свобод будь-якої людини, 

що потребує допомоги.  
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЦИВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ В УМОВАХ 

ОКУПАЦІЇ 

У статті 3 Конституції України зазначено: «Людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави».  

Сімдесят років тому в Женеві сталася подія, що заклала підвалини 

сучасного міжнародного гуманітарного права. 12 серпня 1949 року було 

ухвалено Женевські конвенції – міжнародні договори, які забезпечують захист 

жертв війни (а саме поранених, військовополонених, цивільного населення), 

містять обмеження стосовно жорстокості під час збройних конфліктів. Ми 

стали свідками послідовного нехтування Російською Федерацією обов’язками, 

які вона несе як держава-учасниця цієї  конвенції. 

Права людини – комплекс свобод і юридичних можливостей, 

обумовлених існуванням людини в суспільстві; це те, чого не можна відібрати 

чи обмежити. Проте, на сьогоднішній день ми бачимо, як Росія розв’язавши 

війну в Україні, щодня порушує природні права населення. 

Конституція України, як її Основний закон, встановлює та охороняє 

низку прав людини, які належать від народження і не можуть бути обмежені. 

Таким чином, стаття 25 Конституції України встановлює найголовніше і 

невід’ємне право на життя кожної людини, яке трактується наступним чином 

«Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя». І як ми бачимо, з першого 

дня війни окупанти нещадно порушують це право. 



Стаття 28 Конституції України відображає право кожного на повагу його 

гідності, тобто, ніхто не може підданий катуванню, жорстокому, нелюдському 

або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню, а стаття 29 

– право на свободу і особисту недоторканність, тобто, ніхто не може бути 

заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням 

суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Проте, російські 

окупанти незаконно заарештовують громадян України, використовують 

катування під час допитів, фіксуються випадки жорсткого поводження із 

цивільним населенням і тд. Дуже важливо вказати на порушення права на 

статеву недоторканність, оскільки вже є зареєстрована велика кількість 

випадків зґвалтування російськими окупантами українських жінок та дітей. 

Статтею 47 Конституції України встановлено право на житло, а стаття 30 

гарантує право кожного на недоторканність житла, яке порушується шляхом 

руйнування домівок бомбами або ракетами, незаконного проникнення 

окупантів до житла, а також нерідких випадків викрадення майна із такого 

житла. 

Із засобів масової інформації ширяться новини, про те, як на окупованих 

територіях росіяни не дають можливості цивільному населенню евакуюватись, 

порушуючи тим самим право на свободу пересування, вільний вибір місця 

проживання, а також право вільно залишати територію України, встановлене 

статтею 32 Конституції України. Також на російських блокпостах часто 

перевіряють телефони громадян України на наявність будь-якої інформації, що 

вказуватиме на проукраїнську позицію особи, тобто, тим самим порушуючи 

статтю 31 Конституції, яка встановлює право на таємницю листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також статтю 34 

Конституції - право на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і 

переконань. 

Повертаючись до проблем українців, які залишаються на тимчасово 

окупованих територіях, варто також зазначити гуманітарні проблеми, такі як 

нестача медикаментів та лікарських засобів, продуктів харчування, екологічних 



проблем внаслідок руйнування хімічних заводів, я також великої кількості 

трупів, які хаотично розкидані про вулицях міст. Цим самим росія порушує 

право на достатній життєвий рівень (ст. 48 Конституції України), право на 

охорону здоров’я та медичну допомогу (ст. 49 Конституції), право на безпечне 

для життя і здоров’я довкілля (ст. 50 Конституції). 

Як уже було зазначено, на тимчасово окупованих територіях в 

українських громадян також немало проблем. Таким чином, населення 

проводить мирні мітинги для висловлення свого бажання залишитися в складі 

України, проте російські окупанти використовують проти них зброю, 

порушуючи надане статтею 39 Конституції України право збиратися мирно і 

проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.  

Варто зазначити, що також внаслідок війни величезна частка українців 

втратила можливість працювати, що порушує право кожної людини на працю, 

встановлене статтею 43 Конституції України. Також, внаслідок російської 

агресії навчання в багатьох регіонів України неможливо було проводити через 

загрозу життю та здоров’ю осіб, що порушує право на освіту, яке визначено в 

ст. 53 Конституції України. 

Таким чином, аналізуючи вищесказане, ми бачимо, що внаслідок 

російської агресії порушується велика кількість прав людей, що стосується 

різних сфер їх життя.  
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Сучасний стан розвитку  суддівської етики в Україні. Етична рада – 

незалежний орган перевірки відповідності критеріям професійної етики та 

доброчесності  
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛІВВ СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

Готельна сфера є однією з найбільш привабливих як для бізнесу, так і для 

споживачів, проте й найбільш ризиковою.  

В сучасних умовах для індустрії гостинності характерними є наступні 

тенденції розвитку: утворення готельних ланцюгів;  поєднання фінансових 

ресурсів готельних комплексів з ресурсами інших сфер економіки; розвиток 

невеликих приватних  готельних підприємств, зорієнтованих на створення 

цікавої концепції. У цьому контексті значна увага приділяється новим 

напрямкам, для яких  характерним є поглиблення спеціалізації, екологізація та 

концептуалізація готельних послуг.  

Напрямки розвитку індустрії гостинності висвітлені у працях провідних 

вітчизняних вчених, зокрема: В. Апопія, М. Бойка, А. Виноградської, І. 

Єгорової, В. Карсекіна. 

Проте дана тема завжди буде доволі актуальною з огляду на свою 

специфіку та клієнтоорієнтований підхід. 

«Готель майбутнього – це спеціалізований готель», – запевняють 

дослідники,що вивчають проблеми та перспективи розвитку готельної 

індустрії. Підвищену привабливість та цікавість у гостей викликають послуги, 



що виділяють це готельне підприємство з поміж інших, залишаючи при цьому 

основною послугу розміщення. [1] 

Підтвердженням цьому є готелі для гостей, які надають перевагу 

відпочинку від щоденної рутини з пригодами, а не відпочинку у стандартних 

розкішних готелях, зокрема: пряма комунікація з жирафами, які завдяки своїм 

довгим шиям зазирають у вікна номерів, очікуючи на частування 

(GIRAFFEMANOR, Кенія); обслуговування гостей у номерах готелю, які 

замасковані підвісними на висоті 4-6 м дзеркалами (TREEHOTEL, Швеція); 

побудований на краю скелі готель, що є спеціально розробленим круїзним 

судном (SUNCRUISERESORT, Південна Корея); підводна вілла-готельє 

тріумфом сучасного дизайну та технологій, забезпечуючи справжню 

трансформуючу подорож (CONRADRANGALIISLAND, Мальдіви); перший у 

світі готель з льоду та снігу (ICEHOTEL, Швеція). [2] 

Спеціалізація і диверсифікація готельних підприємств знаходить своє 

відображення в концептуалізації діяльності у форматі цілісної концепції, що 

червоною ниткою проходить крізь всі види діяльності готелю – від 

стратегічних завдань до інтер’єру закладу. 

Екологізація є однією з інноваційних політик готельного бізнесу зокрема 

й в Україні. Характерним для еко-готелів є гармонійне поєднання «благ 

цивілізації» та природи. Найчастіше такі готелі розташовують у природних 

заповідних зонах, лісових масивах. В таких готелях використовують лише 

органічну постільну білизну та не токсичні миючі засоби. Меблі виготовлені з 

природних матеріалів: дерева та каменю.[3] 

Аналізуючи сучасні реалії готельних послуг, доцільно виділити  виклики, 

що знижують темпи розвитку українських готелів, зокрема: Covid 19, військова 

агресія. Проте готелі не планують припиняти свою діяльність та розробляють 

все нові положення для адаптування до нових реалій. Так, наприклад, готель 

PremierHotelRus, розробив «Протокол безпеки готелю під час воєнного стану». 

До цього протоколу входять: посилена охорона, заходи безпеки, укриття 

цивільного захисту. 



Нажаль, не всі готелі України достатньою забезпечені фінансовими 

можливостями для функціонування у таких надзвичайно складних умовах, та, 

незважаючи на це, для усіх готелів на даний час пріоритетом є допомога та 

надання житла, обладнання безпечного сховища, а не звична всім комерційна 

вигода. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ОСВІТУ В УМОВАХ ВІЙНИ НА ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ 

Всі ми бачимо ситуацію яка склалася в нашій країні під час війни, але 

ніхто не відміняв навчання, навчання у школах, коледжах, інститутах. Згідно 

статті 53 Конституції України Кожен має право на освіту. А що ж робити коли 

військовий час не дає в повному плану реалізувати це право? Більшість 

https://hotelrus.phnr.com/ua/safety-protocol


навчальних закладів перейшли на дистанційну та змішану форму навчання, аби 

хоч якось забезпечити подачу інформації. Під час пандемії COVID-19 ми уже 

зіштовхувалися з цією проблемою, тому діти та викладачі були підготовлені. 

Питання  ж залишається відкритим. Великий відсоток здобувачів освіти, 

викладачів та працівників робота яких пов’язана з освітою виїхали за кордон 

або були внутрішньо переміщені заради порятунку. Деякі так і залишаються на 

окупованих територіях або живуть в постійних обстрілах. Усі ці люди 

потребують підтримки, як від держави так і підтримки за кордоном. Підтримки 

– яка гарантує можливість продовжити безпечне навчання в умовах воєнного 

стану.  

В умовах війни усі громадяни потребують вчасної і зрозумілої 

комунікації між учасниками освітнього процесу. Існують питання щодо 

організації навчання в дистанційній формі, щодо оплати праці, навчання в 

окупованих територіях та навчання за кордоном. 

Дистанційна форма навчання допомагає вирішити частину проблем і має 

характерні позитивні і негативні сторони.  

З позитивних:  

- Ми всі знаходимося у зручному та безпечному для себе місці; 

- Маємо можливість в реальному часі спілкуватися з викладачем; 

Негативні сторони: 

- Не існує достатньої кількості безкоштовних сервісів для 

розміщення підручників; 

- Погіршується стан нашого здоров’я; 

- Низька комунікація між однолітками; 

Навчаючись дистанційно не кожен учень та викладач забезпечений 

належною кількістю пристроїв або обладнанням, які б забезпечили рівноцінне 

навчання. Також слід не забувати про дітей за кордоном, адже в деяких країнах 

вони зобов’язані навчатися в їхніх школах, також проблемою є різниця в часі. 

Змішана форма навчання. Учні та студенти отримують матеріал онлайн, а 

практичні завдання виконуються в очній формі. Ця форма досить оптимальна 



адже немає великого скупчення людей в певний час на території навчального 

закладу і є можливість в повній мірі засвоїти навчальний матеріал. Для того 

щоб забезпечити безпеку перебування в навчальному закладі під час повітряної 

тривоги усі заклади освіти повинні мати бомбосховище, яке розраховане на 

кількість студентів і персоналу які в момент тривоги будуть перебувати на їх 

території. Вони мають бути відповідно оснащені та повинні пройти перевірку. 

Але навіть під час повітряної тривоги українці і українки не розгублюються, в 

соціальних мережах ми бачимо купу відео де усі гуртуються і дружно співають 

пісні. 

Разом з навчанням в умовах війни стає актуальною проблема 

психологічного стану учнів і студентів. Батьки та викладачі повинні 

забезпечити психологічну допомогу вдома і в школі. Батьки повинні зацікавити 

дітей повернутися до навчання або певним чином мотивувати їх. Викладачі 

можуть залучати учнів до позашкільної діяльності або відновити діяльність 

гуртків та секцій. 

Але незважаючи на всі перешкоди які з’являються на нашому шляху ми 

долаємо їх, робимо себе сильнішими і витривалішими, сподіваюся найближчим 

часом ми повернемося до нашого звичного а головне безпечного навчання. 

Тому я вважаю, що реалізація права на освіту в наш час має високий рівень, 

незважаючи на усі перешкоди. 
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ЧИ МОЖЛИВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ, ЯКІ 

ВЧИНИЛИ РОСІЙСЬКІ СОЛДАТИ? 

24 лютого Росія розпочала широкомасштабне військове вторгнення в 

Україну, оголосивши проведення "спеціальної військової операції" в Україні. За 

кілька хвилин після оголошення війни Росія запустила крилаті та балістичні 

ракети по аеродромах, військових штабах і складах майже по всій території 

України. Сотні тисяч українців вимушені були залишити свої домівки, десятки 

тисяч – втратили своє майно, тисячі українців стали жертвами злочинів 

російської армії. 

На сьогоднішній день у звʼязку із вторгненням Російської Федерації до 

України зареєстровано  тисячі злочинів, які вчиняють російські солдати  проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, які включають 

порушення законів та звичаїв війни, планування, підготовку або розвʼязання та 

ведення агресивної війни, застосування зброї масового знищення(хімічна, 

біологічна, ядерна), виготовлення, поширення комуністичної, нацистської 

символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів. 

Окрім цього зареєстрована велика кількість злочинів проти основ 

національної безпеки: посягання на територіальну цілісність і недоторканність 

України, державна зрада, диверсія. Також відкриті кримінальні провадження за 

відповідними статтями проти міністрів, депутатів, військового командування, 

інших посадовців, керівників правоохоронних відомств, пропагандистів 

Російської Федерації.  Кількість проваджень постійно оновлюється.  



Росія скоює проти дітей в Україні всі шість серйозних порушень під час 

збройних конфліктів, визначених Організацією Об'єднаних Націй. Українська 

прокуратура вже розпочала понад тисячу кримінальних проваджень щодо 

скоєння воєнних злочинів проти дітей. Росіяни незаконно вивозять українських 

дітей з окупованих територій під виглядом «евакуації». Наразі більшість 

вивезених дітей – це діти, яких вивезли разом з дорослими примусово. Деякі з 

них втратили батьків. Це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. 

Росія робить все, аби українські діти не поверталися на Батьківщину. Для цього 

росіян спонукають всиновлювати депортованих дітей. Таким чином країна-

агресор Росія порушує міжнародне право.  

Місця катувань та розстрілів цивільних, масові поховання людей зі 

слідами насильницької смерті, знищена цивільна інфраструктура — саме це 

відкривається при звільненні українських територій від тимчасової окупації 

Російської Федерації. 

          Вчинені Росією та її військовослужбовцями злочини в Україні можуть 

розглядати: 

• Міжнародний суд справедливості ООН (Гаага, Нідерланди); 

• Міжнародний кримінальний суд (Гаага, Нідерланди); 

• спеціальний трибунал; 

• національні органи. 

Якщо військові, виконуючи наказ, вчиняють воєнний злочин, чи несуть 

вони відповідальність у разі очевидної злочинності такого наказу? 

 Факт виконання ними наказу при цьому не може бути виправданням 

вчинення ними воєнного злочину. За Римським статутом є виключення, коли 

одночасно співпадають такі критерії: особа була юридична зобовʼязана 

виконувати наказ, вона не знала, що наказ був незаконним, наказ не був явно 

незаконним. При цьому, накази про вчинення геноциду або злочинів проти 

людяності є автоматично явно незаконними. Українське законодавство 

передбачає відповідальність за злочини, вчинені російськими військовими,  

разом з окремими військовими злочинами, які за своїм складом співпадають з 



воєнними злочинами (мародерство, насильство над населенням у районі 

воєнних дій, погане поводження з військовополоненими, незаконне 

використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 

Кристала та зловживання нею). 

Україна в 2015 році визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального 

суду. Саме він уповноважений вести розслідування і судити осіб, які вчинили 

міжнародні злочини, і який у встановлених випадках доповнює діяльність 

національних органів кримінальної юстиції. проводити розслідування та судити 

осіб, які скоїли відповідні злочини на її території. Проте юрисдикції щодо 

злочину агресії, який вчиняється посадовими особами Російської Федерації, 

Міжнародний кримінальний суд не має (оскільки Російська Федерація - не 

учасниця Римського статуту). Відповідно, для того, щоб притягнути 

керівництво Російської Федерації до відповідальності за злочин агресії, 

альтернативним засобом є створення спеціального трибуналу, статут якого 

надав би можливість судити керівництво Російської Федерації за злочин агресії. 

Якщо ж мова йде про національне законодавство, то в рамках 

кримінального провадження можна подати цивільний позов про відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди, як це передбачено Кримінальним 

процесуальним кодексом України. 

Будь-якій особі, яка визнана винною у скоєнні злочину, передбаченого 

Римським статутом, суд може призначити одну із таких основних мір 

покарання: позбавлення волі на певний строк, що не перевищує максимальний 

строк у 30 років; або довічне позбавлення волі в тих випадках, коли це 

виправдано виключно тяжким характером злочину та індивідуальними 

особливостями особи, визнаної винною у його вчиненні. 

Отже, війна чи будь-яка інша військова агресія – це завжди негативне 

явище, яке приносить людству лише біль та страждання. І хоч, здавалося б, 

дане твердження є аксіомою, що не потребує доведення, але війни існують в 

наш час й досі. Саме для захисту цивільних та інших вразливих категорій 

населення цивілізованим світом був впроваджений такий термін, як 



«Міжнародне гуманітарне право», у тому числі сюди можна віднести Женевські 

та Гаазькі конвенції про права людини.  

Відповідальність за військові злочини регулюється нормами 

міжнародного гуманітарного права які передбачають планування, підготовка, 

розв’язування та ведення агресивної війни; перетворення цивільного населення, 

окремих цивільних осіб або демілітаризованих та безпечних зон в об’єкти 

нападу (позбавлення волі до 30 років або довічне ув’язнення); умисні напади на 

цивільне населення як таке або окремих цивільних осіб, які не беруть 

безпосередньої участі у воєнних діях; напад на незахищені і не військові цілі 

міста, села, житла або будівлі або їх обстріл із застосуванням будь-яких засобів 

та інші. 
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ІМІДЖ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ 

Вплив окремої людини на інших людей залежить не тільки від її розуму, 

сили волі, культури, а і від того, яке враження вона справляє на оточення, 

наскільки у неї привабливий вигляд. Велике значення має і те, як образ людини 

сприймають в її оточенні. Створення позитивного образу (іміджу) відіграє 

визначну роль у досягненні успіху, спочатку в студентські роки, а пізніше і в 

практичній діяльності, оскільки у грамотно створеному іміджі узгоджено всі 

деталі – не тільки зовнішні атрибути (стиль одягу, зачіска, аксесуари), а й голос, 

манери поведінки. Відповідність ділового іміджу професійній діяльності фахівця 

– це довгостроковий внесок у професійний і особистий успіх [4, с.250]. 

Термін «імідж» (англ. іmage – образ, престиж, репутація) – враження, яке 

особистість (бізнесмен, менеджер, політик) або організація (фірма, навчальний 

заклад) справляють на людей і яке фіксується в їх свідомості у формі певних 

емоційно забарвлених стереотипних уявлень. 

У психології під іміджем розуміють характер стереотипу, що склався в 

масовій свідомості і має емоційно забарвлений образ кого-небудь або чого-

небудь. Імідж відображає соціальні очікування певної групи. Формування іміджу 

відбувається стихійно, але частіше воно є результатом роботи фахівців [1, с.219]. 

Формування іміджу може бути цілеспрямованим, і тоді спеціалісти з іміджу 

(іміджмейкери) свідомо підсилюють потрібні (необхідні) якості і послаблюють, 

затушовують, роблять спробу приховати небажані характеристики, які 

створюють імідж людини. На цій основі виокремлюють такі складові іміджу:  

- зовнішній вигляд; 

- інтелектуальне враження; 



- психологічні характеристики; 

- соціально-психологічні характеристики;  

- соціальні характеристики; 

- статусне сприйняття [2, с.11]. 

Зовнішній вигляд, який візуально сприймають оточуючі, охоплює природні 

зовнішні дані та вміле їх використання, з метою створити гарне враження на 

оточення за допомогою одягу, зачіски, косметики, аксесуарів.  Деякі спеціалісти з 

іміджу вважають, що 55–85% враження від людини залежить від її зовнішнього 

вигляду. Зауважимо, що зовнішній імідж особливо важливий для нетривалих 

контактів. Уявлення про одяг прямо співвідноситься з уявою про моду, модні 

цінності.  

Інтелектуальне враження – особистісні характеристики, які виявляються 

під час комунікації, насамперед це стосується навичок, здобутих унаслідок освіти 

та виховання. 

Психологічні характеристики: комунікабельність, рефлективність, культура 

мови, як вербальної, так і невербальної. Поряд із цим, важливими 

характеристиками іміджу на сучасному етапі є коректне написання та 

оформлення ділових документів. 

Соціально-психологічні характеристики – стосуються як індивідуума, так і, 

більшою мірою, його оточення (сім’я, друзі, знайомі, колеги). Особливе значення 

має особистісний вияв власних цінностей та чеснот, ставлення до власних 

помилок. 

 Соціальні характеристики: забезпечують бездоганність репутації людини. 

Вони відображають моральні цінності, манери поведінки, мотивацію, реальні 

вчинки в різних життєвих ситуаціях (звичайних та екстремальних, прояви 

соціальної поведінки). 

Статусне сприйняття (практична діяльність) – професія, посада, становище 

у суспільстві, відповідність вищезазначених окремих характеристик статусному 

сприйняттю в діловій сфері  [4, с.90]. 



Таким чином, формування іміджу може відбуватися стихійно, але 

найчастіше здійснюється цілеспрямовано. Правильно сформований імідж 

забезпечує суб‘єктові успіх у професійній і особистісних сферах у сучасних 

умовах. Частини зовнішнього і внутрішнього іміджу невід’ємні одна від одної і 

знаходяться в тісному зв’язку, це цілісна об'ємна картина, тому створювати 

стиль, треба спираючись на внутрішні і зовнішні особливості людини.  
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