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ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Тузенко Сергій, 

студент Петрівського аграрного  коледжу, 

Бакума Л.В., 

науковий керівник 

Сучасна підготовка майбутніх фахівців має бути спрямована на 

врахування тенденцій розвитку суспільства і науки, опанування змісту та 

професійних технологій сучасного управління, впровадження інновацій, 

уміння співвідносити проблеми свого навчального закладу із 

загальнодержавними пріоритетами, вмотивованість професійного зростання. 

Цей факт зумовлює необхідність упровадження в процес професійної 

підготовки нових педагогічних технологій. Оскільки результати такої 

підготовки ми вбачаємо у сформованості у майбутніх фахівців їхньої 

професійної компетентності, то виникає потреба в залученні спеціальних 

засобів щодо її формування – тренінгових. 

У довідковій та науковій літературі тренінг (з англ.training) 

визначають як «спеціальний тренувальний режим, тренування; процес 

отримання навичок у всіх галузях шляхом виконання послідовних завдань, 

дій або ігор, спрямованих на опрацювання й розвиток потрібних навичок» [1 

с.310]; як «спеціально організований комплекс методів навчальної діяльності, 

завдань і вправ, спрямованих на формування, удосконалення і розширення 

досвіду». На думку автора, головною метою тренінгу є очікувана поведінка 

майбутнього спеціаліста; не стільки набуття нових знань, скільки 

формування поведінкових навичок та вмінь через групову взаємодію [2, 

с.16]. 

І. Вачков характеризує тренінг як сукупність активних методів, що 

використовують для формування навичок самопізнання й саморозвитку. 

Вчений вважає, що тренінг за своїм змістом відображає певну 

парадигму, а саме: своєрідну форму дресуру, що дозволяє шляхом жорстких 
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маніпулятивних прийомів сформувати потрібні зразки поведінки й 

позбавитися непотрібних; тренування, внаслідок якого формують і 

відпрацьовують уміння й навички ефективної поведінки; форму активного 

навчання, спрямованого на передачу психологічних знань, розвиток певних 

умінь і навичок; метод створення умов для саморозкриття учасників і 

самостійного пошуку ними способів вирішення власних проблем [1, с.21-22]. 

Вченим (О. Прутченков) визначено завдання тренінгу, а саме є: 

опанування певними психологічно-педагогічними знаннями; корекція й 

формування соціально – психологічного буття серед людей; розвиток 

здатності до адекватного й повного пізнання себе та інших; оволодіння 

прийомами декодування психологічних повідомлень, що йдуть від 

оточуючих людей або груп; навчання індивідуалізованим прийомам 

міжособистісного спілкування; чуттєве пізнання групово-динамічних 

феноменів й усвідомлення своєї причетності до міжособистісних ситуацій, 

що виникають[3, с.6]. 

Л. Новікова розкриває функції, що виконують тренінги в процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців, а саме: цільова (передбачає 

вироблення управлінських рішень і господарських операцій у розрізі 

функціональних обов’язків персоналу змодельованої організації); 

інформаційна (пропускає надходження і регулярне оновлення інформації, що 

стосується змодельованих професійних процесів); комунікативна (має на меті 

обмін інформацією між учасниками тренінгу); симулятивна (передбачає 

імітацію різних професійних ситуацій для розробки й відтворення 

учасниками тренінгу різноманітних сценаріїв діяльності); методологічна 

(забезпечує професійну спрямованість тренінгового процесу з урахуванням 

індивідуальних потреб учасників тренінгу); мотиваційна (передбачає 

формування в учасників тренінгу усталеної мотивації до ефективної 

діяльності як у ролі працівників певної організації, так і в ролі її керівника); 

комплексна (передбачає вирішення певного професійного завдання та 

охоплює всі етапи життєвого циклу змодельованої організації, висунення й 
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обґрунтування ідеї, проєкту; розробка й обґрунтування концепції діяльності 

організації; здійснення необхідних заходів та підготовка документів на етапі 

заснування організації; робота у відділах організації – від виконання окремих 

операцій  до аналітичної оцінки діяльності в цілому) [2, с.9]. 

Отже, основним змістом тренінгу є досвід поведінки учасників, що 

може охоплювати виконання посадових обов’язків, доручень; організація 

взаємодії з людьми в межах діяльності умовної організації чи її структурного 

підрозділу; проектування власної діяльності; самовдосконалення й 

опанування нових видів діяльності тощо. 

Вищевикладене свідчить про доцільність застосування тренінгових 

технологій для формування професійної компетентності майбутніх фахівців, 

оскільки тренінги дозволяють активізувати внутрішні приховані резерви 

особистості. Тренінговий процес спирається на рефлексію, що дозволяє 

кожному студенту за досить нетривалий строк одержати від групи 

якнайбільше зворотної інформації про власне «Я», та сприяє самопізнанню, 

самоконтролю й саморегуляції його особистості. Варто зазначити, що 

тренінгові навчання якнайкраще відповідає психологічним особливостям 

студентського віку і дозволяє забезпечити ефективне професійне 

становлення. 

Зауважимо, що запровадження тренінгових технологій у процес 

фахової підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності ні в якому 

разі не нівелює традиційних підходів щодо змісту, форм та методів реалізації  

цього процесу, а є його органічним доповненням, що дозволяє забезпечити 

цілеспрямоване формування професійної компетентності майбутніх фахівців. 

 

Література 

1. Вачков  И. В. Основы технологи групового тренинга. 

Психотехники: учеб. пособие / Игорь Викторович Вачков. – М.: Ось-89, 

2003.- 224, [2]с. 



7 
 

2. Новікова Л. М. Тренінг як засіб активізації навчання у вищій 

школі: навч. - метод. посібник / Л. М. Новікова. – Павлоград: Максимус – К, 

2008.-110с. 

3. Прутченков А. С. Социально – психологический тренінг 

межличностного общения/Александр Сергеевич Прутченков. – М.: Знание, 

1991.-48с. 

4. Словарь по социальной педагогике: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений/[авт.-сост. Л. В. Мардахаев].-М.: Академия,2002.-368с. 

 

 

ЯК ВИХОВАТИ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ 

Бандура Анастасія, 

студентка Луцького кооперативного коледжу  

Львівського торговельно-економічного університету, 

Цехош Н. О., 

науковий керівник 

Головна фішка готельно-ресторанного бізнесу полягає в тому, що все 

в ньому залежить від настрою гостя. Якщо гість вперше побував у закладі та 

відчув, що потрапив на маленьке свято, він не тільки сам сюди ще не раз 

повернеться, але прийде з друзями та знайомим розповість. Більш  

ефективної реклами, чим щирі вдячні відгуки клієнтів, ще не винайшли [3]. 

Отримувати задоволення і увесь спектр зручностей від перебування клієнт 

повинен як у звичайній їдальні так і у готелі будь-якої зірковості [1]. Аби 

персонал був завжди усміхненим, привітним до гостей і заряджав їх 

позитивом, доведеться змінити погляд на взаємовідносини у структурі 

керівник-підлеглий. Готелі та ресторани нічого не варті без людей, які 

працюють у закладі і роблять його особливим [2]. Талановите управління 

персоналом у готельно-ресторанному бізнесі - це головний ключ до його 

успіху. Чи можна якось виховати саме клієнтоорієнтований персонал? Одна 

із перших настанов: гості відчуватимуть турботу персоналу тоді, коли 
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останньому подобатиметься робоче місце, тож оточити турботою треба в 

першу чергу сам персонал, створити можливості для його розвитку. Отже, 

сприятлива робоча атмосфера вибудовується крок за кроком.  

Крок 1: Прийом на роботу. Майбутній працівник проходить 

співбесіду з кадровиком, а потім з керівником. Далі встановлюється 

випробувальний термін. Дуже важливо щоб людина мала бажання навчатися 

новому. Керівник не повинен втрачати нагоди, щоб налагодити контакт із 

новачком і не зайвим буде напередодні зустрічі написати підбадьорливе 

СМС чи привітати з першим робочим днем. Існує позитивний досвід 

назначати ментора (наставника), який допомагатиме новачку – адаптуватиме 

його на новому місці, а також допомагатиме пройти певні етапи – тренінг з 

безпеки, зробити медичну книжку тощо. 

Крок 2: Навчання. Ознайомлення новачків із готельно-ресторанним 

закладом, сервісом компанії проводять з урахуванням моментів: 1) навчити, а 

потім вимагати; 2) створити гнучку систему навчання; 3) навчати на кожному 

рівні. Обов’язкам персонал навчають скрізь: і поза робочим місцем, і на 

робочому місці та у режимі онлайн. Навчання персоналу враховує рівень 

його посади в закладі: того, хто не має підлеглих – вчать керувати собою, 

керівників підрозділів – як ефективно доносити знання до інших, а топів – 

мистецтву переконувати. У працівників, які вже працюють тривалий час, є 

можливість підвищувати свою кваліфікацію – як результат відкриваються 

нові знання, зростає зацікавленість роботою. 

Крок 3: Оцінювання. Персонал має відчувати себе частинкою 

компанії. Прикладом, проводять щорічну оцінку успішності співробітника, 

яка вираховується шляхом зіставлення його самооцінки з балом його 

менеджера, а в разі розбіжності – виставляється колективна оцінка керівників 

підрозділів, генерального менеджера. Від оцінки залежить можливе 

підвищення зарплати на рік. З метою покращення сервісу щомісяця  

генеральний менеджер зустрічається з усім персоналом для обговорення 

проєктів, фінансових питань, обговорення недоліків готелю (ресторану), на 
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які вказують відгуки гостей. Таким чином вдається швидко реагувати на 

скарги, оперативно їх ліквідовувати, а також заохочувати ініціативних 

працівників. Важливо, щоб керівник був відкритий у спілкуванні, а також 

враховував побажання працівників, вживаючи відповідні заходи.  

Крок 4: Визнання. Важливо запровадити культуру вдячності в 

компанії через визнання заслуг співробітників. Для цього потрібно щоб 

керівник безпосередньо зустрівся та подякував персоналу, який обслуговує 

гостей. А ще вдячність треба монетизувати.  

Крок 5. Мотивація. Грамотна мотивація кожного працівника - одне з 

найважливіших умов управління персоналом у ресторанному бізнесі, що 

дозволяє зберегти кадри. Персонал треба зацікавити, дати стимул для роботи, 

розпізнати їх життєві пріоритети і задовольнити частково їх потреби. Для цієї 

мети, окрім жорсткого регламенту, існують методи створення корпоративних 

легенд, формування ідеології, фінансової і не фінансової мотивації [4].  

Крок 6. Роль кожного члена колективу унікальна. Адже кожен гість 

приходить у ресторан (готель) за власними враженнями, а кожен член 

колективу-команди повинен це враження йому подарувати. Один хоче 

насолодитися кулінарним шедевром від шефа і кухар повинен створити для 

нього справжнє шоу. Інший, потягуючи коктейль, шукає спілкування за 

барною стійкою, бармен, вловивши це бажання, повинен підтримати розмову 

або виконати роль уважного слухача. Треті із задоволенням спостерігають за 

роботою офіціанта, який немов казкові «двоє зі скриньки» несподівано 

з’являється в потрібний момент і тихо, як тінь, що зникає, коли в ньому не 

має потреби [3]. 

Адміністратор повинен створити в закладі легку і невимушену 

атмосферу, в якій персонал працює чітко, злагоджено і безвідмовно, як 

швейцарський годинник. Колектив як згуртована команда, розуміючи один 

одного без слів, повинен створювати радісний святковий настрій клієнтам. 

Персонал повинен приходити на роботу, як до себе додому, і робити тут все, 
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як для себе. Людина має почуватися комфортно, не боятися запитати, якщо 

чогось не знає. [1]. 

Якість обслуговування – це вагома конкурентна перевага готельно-

ресторанного закладу. Це стратегія майбутнього, над якою потрібно 

працювати вже сьогодні. Готельно-ресторанний бізнес можна вважати 

клієнтоорієнтованим, якщо він пропонує якісний продукт, має професійний 

персонал, хороший сервіс, дотримується правил стандартів в обслуговуванні, 

ну і «вишенька на тортику» – щире ставлення до клієнта. Адже клієнт – чим 

далі, тим вибагливіший: потребує комфорту, затишку, зручності. 

 

Література 

1. http://www.coop.com.ua/visti/pdf/n4-2016.pdf 

2. http://georgpalace.com.ua/news/290/ 

3 http://adrian.com.ua/upravlinnya-personalom-u-restorannomu-

biznesi.html 

4.  http://www.healthy-food.org.ua 

 

 

СУЧАСНІ РЕСТОРАННІ ТЕНДЕНЦІЇ 

Гончаров Олександр, 

студент «Білгород-Дністровського економіко-правового  

коледжу  ПУЕТ», 

Крутько Г. В., 

науковий керівник 

Завдяки швидкому розвитку технологій, за останні роки відбуваються 

суттєві зміни у кулінарному світі. Час, коли похід в ресторан не був ніяк 

пов’язаний з технологіями, минув. Те, що раніше здавалося новаторством, 

наприклад онлайн замовлення з доставкою або безкоштовний Wi-Fi у закладі, 

тепер стало сервісом за замовчуванням.  
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Так, за даними результатів досліджень ресторанного ринку 

Національної асоціації ресторанів (NRA Show): 

71% відвідувачів закладів ресторанного господарства  надають 

перевагу їжі на виніс; 

52% відвідувачів закладів ресторанного господарства  розраховують 

на безкоштовний Wi-Fi; 

47% відвідувачів закладів ресторанного господарства  розраховують 

на те, що в закладі можна зробити попереднє замовлення за телефоном; 

78% міленіалів, шукають меню закладу в мережі Інтернет; 

32% міленіалів сплачують послугу  через ApplePay і GooglePay. 

Міленіали – це покоління, «народжене» в інтернеті, а покоління Z - 

перші «повноцінні» мешканці цифрової ери. 

Все це говорить про те, що зараз вже недостатньо просто відповідати 

стандартним критеріям ресторану, тобто гарантувати тільки чистоту, якість 

продукту і обслуговування. 

Тому сучасні ресторанні тенденції направлені на впровадження 

сучасних технологій,  автоматизацію  підприємств ресторанного 

господарства з метою залучення нових споживачів. 

Сервіси замовлення 

Щоб відповідати запитам своїх клієнтів, сервіси доставки їжі 

впроваджують нові технології. 

Онлайн-замовлення 

Онлайн – замовлення розвивається неймовірно швидкими темпами та  

є дуже важливим компонентом при виробленні стратегії бізнесу закладу. 

Згідно з останнім дослідженням найпотужнішого в світі магазину 

маркетингових досліджень ResearchAndMarkets, обсяг світового ринку 

доставки продукції закладів ресторанного господарства онлайн в 2019 році 

склав $84,6 млрд. За прогнозами аналітиків, активне зростання продовжиться 

і в майбутньому – в середньому на 9,8% – до 2026 року. 
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Замовити їжу можна в соціальних мережах, за допомогою віртуальних 

помічників та з навігаційної системи автомобіля. 

Наприклад в США піцу з PizzaHut  можна замовити та оплатити 

прямо з цифрового меню машини, а з Domino’sPizza - просто ретвітнути 

емодзі піци.  

 У тій же PizzaHut випустили цифрове меню, яке визначає 

фокусування очей клієнта і пропонує найкращі інгредієнти для піци з 4896 

можливих комбінацій всього за 2,5 секунди. 

Послуга доставки 

Доставка їжі з ресторану – найважливіший і актуальний тренд 

останніх років. Культура доставки їжі онлайн розвивається неймовірно 

швидкими темпами. Одні з найпопулярніших додатків доставки їжі в світі –

онлайн-додатки: Delivery.com, Raketa, Glovo.  

Крім доставки з звичайних закладів, зростає число замовлень з 

«віртуальних» ресторанів, які не приймають офлайн – гостей, а готують 

виключно для доставки.  

Одна з нових ідей на ринку – «хаби» для віртуальних закладів: це 

кухні різних ресторанів під одним дахом, між якими курсують автомобілі, що  

забирають замовлення та доставляють їх клієнтам. Це здешевлює витрати 

закладів та робить доставку більш доступною для відвідувачів. 

В  Україні  сегмент доставки  також  демонструє  зростання: за останні 

5 років обсяг ринку доставки виріс на 35%.  

Їжа на виніс – популярний тренд і додаткова послуга закладу, 

надавати її значно легше, ніж  організувати службу доставляння їжі. 

Корисне харчування 

Гості закладу харчування все частіше замислюються про здоровий 

спосіб життя, хочуть знати, де і які  продукти були вирощені, яким чином 

транспортувалися і як все це впливає на навколишнє середовище. 

На тлі таких змін у споживчій поведінці з’являються маркетплейси, 

що об’єднують фермерів та заклади  ресторанного господарства за 
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географічною прив’язкою. Наприклад, комплексна платформа Podfoods, що 

пов'язує роздрібних продавців з виробниками. 

Автоматизація процесу обслуговування 

Автоматизація - це підвищення швидкості та якості обслуговування 

гостей. Сьогоднішній тренд автоматизації - інтеграція технологій для 

оптимізації швидкості обслуговування та економії на оплаті праці.  

За даними Національної асоціації ресторанів (NRA Show)у 2021 році 

близько 41% закладів fast-food світу планують використовувати планшети, 

дисконтні системи замовлень, кіоски самообслуговування та автоматизовані 

програми для ресторанів.(Кіоски самообслуговування – тренд для форматів 

fast-food  та Fast casualre staurant – ресторан швидкого обслуговування).  

QR-коди 

У теперішній час більшість закладів ресторанного господарства 

відмовляються від використання паперових меню.  

Все більше ресторанів використовують технологію QR-коду.  Це дуже 

швидко та зручно, клієнту не потрібно чекати офіціанта для того щоб 

оформити замовлення.   

QR-код може містити різну інформацію: меню, умови доставки, 

історію ресторану або дані персональних карт лояльності. За допомогою коду 

також можна створити замітку в календарі з акцією або заходом, який буде в 

закладі, або можна просто перенаправити відвідувача на сторінку відгуків.  

Роботизація 

Британська компанія MoleyRobotics розробила кухню-робота 

MoleyKitchen. 

 Пристрій був представлений на виставці інформаційних технологій 

Gulf в Дубаї. 

Робот відтворює рухи людських рук і може діставати інгредієнти з 

"розумного" холодильника, регулювати температуру плити, використовувати 

раковину та тарілки. Також робот може прибрати за собою безлад, 

відзначають розробники. 
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Showkitchen - (англ.: показати, представити кухню) справжній 

кулінарний спектакль, на якому шеф - кухар готує страви на очах у глядачів  

з метою  залучення нових клієнтів.   

Flaring - (англ.: талант, стиль) - артистичне приготування змішаних 

напоїв, під час якого бармен перевертає, обертає, підкидає, ловить пляшки, 

шейкер, лід та інші барні приналежності з використанням елементів 

флейрингу і при цьому виготовити коктейль максимально вірно, ефектно та 

результативно. 

Висновок 

Отже, кулінарне мистецтво та сучасний ресторанний бізнес мають 

свої тенденції, що постійно змінюються в залежності від уподобань 

споживачів. Відстеження інтересів та смаку клієнтів має велике значення для 

усіх працівників індустрії  харчування з метою впровадження новітніх  

технологій та інновацій,  сервісів, що змінюють  ресторанний ринок; таких, 

які вже доступні та  широко розповсюджені, і таких, що не прижилися. 
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2. Електронний ресурс–Режим доступу: 
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ПРИЧИНИ УНИКНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА 

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ 

Горкавенко Михайло, 

студент  Навчально-наукового інституту 

економічних та соціальних відносин УБС, 

к.е.н., доцент Литвин О. Є., 

науковий керівник 

За даними НБУ, найбільшим іноземним інвестором в Україну є Кіпр. 

Компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну 15,494 млрд 

доларів. На другому місці – Нідерланди (10,261 млрд. доларів), на третьому – 

Швейцарія (3,083 млрд. доларів). Серед топ сфер, куди інвестують іноземці в 

Україні: промисловість - 32,9%, оптова і роздрібна торгівля - 16,2%, 

фінансова та страхова діяльність - 12,9%, операції з нерухомістю - 12,9%, 

професіональна, наукова і технічна діяльність - 6,5%. 

Згідно з українським законодавством, Кіпр належить до держав, 

операції з контрагентами яких є «контрольованими». Відповідно, до них 

можливе застосування принципів податкового коригування. Відбувається, 

уникнення податків - це легальний шлях зменшення податкових зобов’язань, 

який ґрунтується на використанні законодавчо наданих можливостей у сфері 

податкового законодавства шляхом зміни своєї діяльності. Воно пов’язане з 

такими поняттями, як податкове планування, податкова оптимізація, 

мінімізація податків. 

Як наслідок кіпрські компанії присутні у майже 30% юридичних осіб 

із іноземними засновниками і є найпопулярнішим місцем серед інших 

юрисдикцій. Майже один відсоток (а точніше 0,86%) товариств з обмеженою 

відповідальністю (ТОВ) різних форм участі має серед засновників чи 

бенефіціарів кіпрську компанію. 

Офшор (англ. offshore поза берегом) - термін, що застосовується для 

позначення специфічних світових фінансових центрів, а також деяких видів 

банківських операцій. У світі не існує єдиної класифікації країн як офшорів. 
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До критеріїв, які визначають офшорний статус країни чи території, зазвичай 

належать: низькі або нульові податкові ставки, мінімальні стандарти 

розкриття публічної інформації про компанії та їх власників, легкість 

реєстрації компаній нерезидентами. 

За різними визначеннями, до офшорів належать Швейцарія, 

Кайманові острови, Сейшельські острови, Ірландія, Сінгапур, Кіпр. Згідно з 

Індексом фінансової секретності, який публікує TaxJusticeNetwork, США 

посідають друге місце у світі в рейтингу найпривабливіших країн для 

уникнення податків і відмивання грошей. 

Не існує чіткої відповіді на питання, чи є Кіпр офшорною зоною чи ні. 

Річь в тому, що податкове законодавство Кіпру засноване на резидентності й 

територіальності. Підприємства, зареєстровані в країні, але керовані з-за 

кордону, звільняються від сплати податків з прибутку, отриманого за межами 

юрисдикції цієї країни. Податки стягуються тільки з прибутку, отриманого з 

джерел на території Кіпру. 

При цьому країна має хороший рейтинг у Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР) і внесена нею в список держав з високими 

податковими стандартами. Таким чином, хоча формально Кіпр не офшор, він 

володіє основною привабливою рисою таких територій – можливістю 

оптимізованого оподаткування. Багато бізнесменів переводять компанії в 

офшори, тому що їм так простіше і безпечніше вести бізнес. Наприклад, 

якщо вони вважають, що в їхній рідній країні підприємництво занадто 

забюрократизоване. Або бояться, що в разі рейдерської атаки на їх фірму, 

держава не зможе її належним чином захистити. 

Експерти наголошують, що довіра до судової системи – це не просто 

внутрішня справа України. І не дивно, що судова система стала перепоною 

номер один для іноземних інвесторів. Тому що можуть бути різні податкові 

системи, їх можна вивчити, до них можна підлаштуватися, але кожен 

потенційний інвестор повинен бути впевнений, що якщо, не дай боже, щось 
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піде не так, він доб'ється справедливості. Сьогодні Україна не дає 

упевненості в такому результаті. 
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ПЕРСПЕКТИВИ  ЕКОНОМІЧНОГО ТА ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ 

РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ 

Гунько Наталія, 

студентка Петрівського аграрного коледжу, 

Сікорська С. Л., 

науковий керівник 

Ринок землі можна визначити, як сукупність юридично-правових і 

економічних відносин, що виникають між суб'єктами такого ринку в процесі 

ринкового обігу прав власності на земельні ділянки, у результаті якого 

відбувається в умовах конкуренції зміна їх власника або землекористувача. 

Для зниження рівня соціально-політичної напруги у сфері 

сільськогосподарського землекористування необхідно розробити науково 

обґрунтовану систему заходів, спрямованих на впровадження ринкового 

обігу земель на засадах правової визначеності, прозорості та справедливості, 

а також нівелювати будь-які негативні соціально-економічні наслідки у 

зв’язку із лібералізацією земельних відносин. З огляду на зазначене, питання 

запровадження та розвитку ринку землі сільськогосподарського призначення 

в контексті реалізації проєвропейського стратегічного вектору розвитку 

України є актуальними та потребують свого вирішення. [1, с.21-22] 
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Приватна власність на землю в будь-якій країні стимулює її 

економічне зростання завдяки ефективному використанню наявних 

земельних ресурсів. Переваги приватної власності стають очевидними, коли 

існує ринок землі, який діє. Де першочерговим є стабільність прав власності, 

можливість передачі їх від однієї особи до іншої, відповідність ціни за землю 

до її реальної вартості. Адже запровадження повноцінного ринку земель 

сільськогосподарського призначення означає обіг земельних ділянок для 

забезпечення вільного руху капіталу. [2,с.202] 

1 липня 2021 року набирає чинність закон про відкриття ринку землі, 

на який багато хто чекав майже двадцять років. Однак, думки щодо його 

доцільності розділились, а суперечки не вщухають і досі. Нагадаємо, що до 

набрання чинності законом, в Україні діє мораторій на продаж земель 

сільськогосподарського призначення, що означає заборону будь-якого 

відчуження таких земель. Однак, не є забороненим користуватись землею 

сільськогосподарського призначення на умовах довгострокової оренди, 

емфітевзису, заповіту, застави, доручення, зміни цільового призначення 

ділянки, судового відчуження через борги, тощо. Закон передбачає, що 

набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення зможуть: громадяни України, юридичні особи України, 

учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або 

держава, та/або територіальні громади, держава, банк (лише в порядку 

звернення стягнення на земельні ділянки як на предмет застави). Такі 

земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах 

протягом двох років з дня набуття права власності. Введення змін буде 

поступовим і передбачає декілька етапів. Однак, законодавцем ще не 

визначені конкретних дат щодо всіх запланованих змін. Нижче наведені дати 

запланованих змін: 

 І етап: 01 липня 2021 року – землі сільськогосподарського 

призначення зможуть набути тільки фізичні особи, що є громадянами 
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України. Максимальний розмір земельної ділянки, встановлений 

законодавством – 100 га на людину. 

 ІІ етап: 01 січня 2024 року – крім фізичних осіб, право власності на 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть набувати і 

юридичні особи. У випадку якщо вони створені і зареєстровані за 

законодавством України, учасниками  яких є лише громадяни України та/або 

держава, та/або територіальні громади, територіальні громади та 

держава. Максимальний розмір земельної ділянки, встановлений 

законодавством 10 тис. га. 

До 1 липня 2021 року необхідно прийняти ряд законопроєктів. 

Йдеться про законопроекти: №2194 (проєкт Закону про внесення змін до 

Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо 

удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 

відносин), №2195 (проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності 

або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні 

аукціони) і №3205 (проєкт Закону про Фонд часткового гарантування 

кредитів у сільському господарстві). Законопроєкт №2194 допоможе досягти 

декількох цілей: він дозволить передати державну землю місцевим громадам, 

щоб створити основу для справжньої децентралізації. Вона захистить права 

землекористувачів і поліпшить роботу фінансових ринків, дозволивши 

використання договорів емфітевзису (права на використання чужої земельної 

ділянки для сільськогосподарських потреб), як забезпечення надання 

кредитів. Законопроєкт також захищатиме відповідні екологічні та культурні 

об'єкти, чим забезпечить захист спадщини країни. Законопроєкт №2195 

дозволить прозоро реалізувати права оренди державних земель через 

електронний аукціон, а №3205 передбачає створення відомства, яке, шляхом 

надання часткових гарантій за кредитами, забезпечуватиме стійке 

фінансування сільськогосподарського сектора і полегшуватиме доступ до 

кредитів для дрібних і середніх фермерів.  
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З огляду на зазначене, питання запровадження та розвитку ринку 

землі сільськогосподарського призначення в контексті реалізації 

проєвропейського стратегічного вектору розвитку України є актуальними та 

потребують свого вирішення..[3] 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖЕЛАТИНУ 

Іванченко Вероніка, 

студентка «Білгород-Дністровського економіко-правового  

коледжу ПУЕТ», 

Прусакова А. С., 

науковий  керівник  

1. Вступ 

При вивченні дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» ми 

ознайомилися з новими поняттями, а саме дізналися більше про гелі та 

драглі, впевнена, що кожен, хто безпосередньо пов'язаний з харчовими 

технологіями не раз зустрічався з такими поняттями. Що ж це таке? Де 

застосовується? Відповіді на ці питання  ви почуєте в моїй доповіді. 

https://www.eurointegration.com.ua/
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Мета: практично ознайомитись з різними зразками (від різних 

виробників) желатину, визначення часу набухання, загустіння розчинів 

желатину, обрати  найкращий зразок за фізико-хімічними властивостями. 

Вважається, що гелі утворюються з колоїдних розчинів, а драглі – з 

розчинів високомолекулярних сполук (ВМС). Однак різниця між гелями та 

драглями умовна. Для драглів (гелів) відмінно від розчинів не характерна 

текучість, вони займають провідне положення між розчинами і твердими 

тілами. Драглі одержують із полімерів або обмеженим набряканням.  

Найпопулярнішим прикладом драглів  є желатин. Желатин – білковий 

продукт тваринного походження, який являє собою суміш лінійних 

поліпептидів з різною молекулярною масою, отримують його виварюванням 

(тривалим кип'ятінням з водою) кісток, хрящів та сухожиль, сполучної 

тканини, в основному свинячі і яловичі, отриманий розчин випарюють (з 

сировини одержують екстракт, який освітлюють й висушують), освітлюють і 

охолоджують до перетворення в желе, яке розрізають на шматки та 

висушують. Виготовляють листовий желатин і подрібнений. У своїй роботі я 

використовувала подрібнений. 

2. Значення желатину в харчовій промисловості 

Желатин харчовий широко застосовується в кулінарії для 

приготування желеподібних мас і складів типу холодців, м'ясних і рибних 

желе, різних солодких страв, десертів і кондитерських виробів. При 

додаванні води і деяких рідких середовищ: відварів, бульйонів, соків, 

молочних продуктів – желатин відновлюється, набухає, вбираючи рідину, 

при подальшому нагріванні перетворюється в рідкий розчин з середовищем 

розчинення, а при подальшому охолодженні утворює драглеподібну масу. Ці 

особливі властивості желатину обумовлюють його широке застосування в 

кулінарії. Крім того, желатин сприяє утворенню і сталого утриманню піни 

при введенні в збиті яєчні білки, вершки, сметану, що дозволяє 

використовувати його для приготування пишних десертів (мусів, кремів і 

т.д.). 
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3. Експериментальна частина 

Ми використовували 2 зразки желатину «Мрія» - зразок 1 та «Еко» - 

зразок 2. 

Дослід 1. Набухання желатину. 

Хід роботи 

Взяли однакову наважку желатину (по 5 г), вміщуємо в бюкси з 

притертими корками, в які налили однакову кількість води(10 г). Через 

годину желатин виймаємо, висушуємо і зважуємо. Спостерігаємо набухання 

різних зразків желатину. 

Висновок: після висушування ми отримали такі результати 

зважування,  

зразок 1 – 14,54 г 

зразок 2 – 14,03 г 

набухання відбувається швидше і якісніше у зразку 1. 

 

Дослід 2. Розмір частинок желатину. 

Хід роботи 

За допомогою штангенциркуля виміряли розмір частинок желатину. 

Висновок: розмір частинок у зразку 1 не перебільшують 5 мм, а у 

зразку 2 5 частинок по 5, 5 та 6, 2 мм, що є порушенням норми. 

 

Дослід 3. Визначення часу загусання. 

Хід роботи 

Приготували розчини желатину, пробірки з розчинами поставили в 

стакан з водою (t=10◦C) пробірки періодично збовтуємо та спостерігаємо за 

рухомістю розчину. Час загусання визначаємо за секундоміром з моменту 

занурення пробірок в холодну воду до зникнення плинності. При повному 

загусанні вміст пробірки не виливається, якщо її перевернути. 

Висновок: повне загусання відбулося через 86 с в першому зразку, 

через 92 с в другому зразку. 
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Дослід 4. Визначення рН розчину желатину. 

Хід роботи 

Визначення кислотності желатину за допомогою рН, нормою 

вважається від 4 до 7. 

Висновок: два зразки вклалися в норму і показники рН становили 4,5 

для двох зразків. 

4. Висновки. 

Під час проведення досліджень на виявлення кращого зразку 

желатину за фізико-хімічними показниками, можна зробити підсумок, що 

перший зразок желатину – виробник «Мрія» за більшістю показників 

отримує першість, тому що другий зразок «Эко», до висушування мав масу 

15 г, після висушування – 14,03 г, що дає нам право стверджувати, що 

набухання відбулося не на 100%, тому що 0,97 г води випарувалось, на 

відмінну від зразку 1, де випарувалось лише 0,46 г, отже в першому досліді 

першість отримав зразок 1; у досліді 2 також першість отримує зразок 1, тому 

що розмір частинок желатину не перебільшує 5 мм, що є нормою, на 

відмінно від зразку 2; в 3 досліді знову ж таки кращі результати загусання в 

зразку 1; за дослідженням на кислотність розчинів желатину два зразки 

показали результати 4,5, що є нормою. Тож можна сказати,  що у 3 з 4 

дослідів желатин виробника «Мрія» здобув першість і його використання є 

ефективним, швидким у приготування та безпечним до вживання, тому після 

проведення таких досліджень, можу вам його рекомендувати. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

АРХІТЕКТУРИ 

Іванюк Катерина, 

студентка  «Університету банківської справи»  

ННІ економічних та соціальних відносин, 

к.е.н, доцент  Литвин О. Є.,  

науковий керівник 

В сучасному інформаційно-технологічному суспільстві відбувається 

постійне поглиблення взаємозв’язків та взаємозалежностей поміж різними 

суб’єктами економічної діяльності. В абсолютній більшості сфер кордони 

між країнами та регіонами згладжуються чи розмиваються, тому 

контролювати ці процеси з кожним роком стає все складніше. Фактично, на 

сьогодні глобалізація охопила кожний етап нашої життєдіяльності. Якщо 

говорити про економічну сферу, то традиційно саме фінансовий сектор є 

найсприйнятливішим до тенденцій глобалізації. Отож, дослідження 

фінансової глобалізації потребує значної уваги вчених, які, до слова, не 

оминають цієї теми, ведучи фундаментальні дискусії щодо різних аспектів та 

проявів зазначеного процесу. Одним з основоположних питань у дослідженні 
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цього явища є виявлення впливу фінансової глобалізації безпосередньо на 

самі фінансові інституції, інститути та зв’язки між ними, тобто на фінансову 

архітектуру в цілому. 

Термін «глобалізація» походить від французького «global», тобто 

планетарний, всеосяжний та означає всебічний процес трансформації світової 

спільноти у відкриту цілісну систему інформаційно-технологічних, 

фінансово-економічних, суспільно-політичних, соціально-культурних 

взаємозв’язків і взаємозалежностей. Глобальна економіка розглядається як 

історичний соціально-економічний процес, змістом якого є зростаючий 

взаємозв’язок і взаємозалежність національних економік, злиття 

національних ринків у єдиний світовий ринок.  

Надалі використання зазначеного поняття стає вельми поширеним. Як 

наслідок, виникає безліч витлумачень цього явища. Одні економісти 

пов’язують глобалізацію з безпосереднім розвитком транснаціональних 

корпорацій та поглибленням їх впливу, інші трактують її як обмін товарами, 

послугами, капіталом та робочою силою, що виходить за межі державних 

кордонів, треті враховують інституційні зміни. Тому, доцільним буде навести 

декілька визначень, які ясно схарактеризують окреслені вище позиції. 

Відповідно до інтерпретації український вчений Дзюблюк О.В. 

трактує глобалізацію як «процес всесвітньої економічної, політичної та 

культурної уніфікації, основним наслідком якого є міжнародний поділ праці, 

міграція в масштабах усієї планети капіталу, людських та виробничих 

ресурсів, стандартизація законодавства, економічних та технічних процесів, а 

також зближення культур різних країн» [1]. Мочерний С.В. пов’язує 

глобалізацію з «процесом діалектичної взаємодії національних і глобальних 

суспільних процесів, за якого відбувається поступове обмеження 

національних особливостей суспільних відносин (і відповідних якостей 

людини) та їх поступове підпорядкування системі глобальних відносин, а 

також законів і закономірностей такої взаємодії, цілісність якої 

забезпечується національними структурами» [2]. 
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В колах вчених, які досліджують процес глобалізації, загально 

визнаним вважається факт, що найбільш динамічним елементом глобалізації 

є фінансова глобалізація [3]. Фактично, всі процеси, які супроводжують 

переміщення фінансового капіталу є фінансовою глобалізацією. Виникнення 

поняття фінансова глобалізація пов’язане з перетворенням грошей на товар, 

фактично відділенням фінансового ринку від ринку товарів та послуг. А це 

призводить до того, що фінансові ринки починають визначати рівень 

розвитку країн світу. 

В економічній науці співіснує досить багато інтерпретацій 

зазначеного явища. Найбільш прийнятним є використання визначення 

Стукало Н.В., згідно з яким фінансова глобалізація – це вільний та 

ефективний рух капіталів між країнами та регіонами, функціонування 

глобального ринку, формування системи наднаціонального регулювання 

міжнародних фінансів, реалізація глобальних фінансових стратегій ТНК та 

транснаціональних банків. 

Процес фінансової глобалізації несе в собі сукупність позитивних та 

негативних наслідків, які часто є предметом суперечок (табл. 1). 

Таблиця 1 

Позитивні та негативні наслідки процесу фінансової глобалізації 

Позитивні наслідки Негативні наслідки 

зростання обсягу зовнішньої 

торгівлі та ринків збуту 

продукції, що підвищує 

темпи економічного 

зростання країн 

збільшення частки спекулятивних 

операцій при збільшенні масштабів 

транскордонного руху капіталу 

доступ до ресурсів інших 

країн (залучення інвестицій) 

поглиблення рівня залежності країн, що в 

умовах нестабільності світової фінансової 

системи загрожує кожному суб’єкту 

економічних відносин 
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зростання конкуренції, що 

веде до поглиблення 

міжнародної спеціалізації 

окремих країн, міжнародних 

фінансових центрів та 

транснаціональних 

фінансових установ на 

наданні певних фінансових 

послуг, а це стимулює, у 

свою чергу, зростання 

виробництва, зниження 

вартості ресурсів та послуг не 

тільки на національному, але 

і на світовому рівні 

асиметричність її результатів для різних 

груп країн. Фактично основну частину 

переваг одержують багаті країни або 

індивіди. Несправедливий розподіл благ 

від глобалізації породжує загрозу 

конфліктів на регіональному, 

національному та інтернаціональному 

рівнях 

використання переваг 

міжнародного поділу праці 

зменшення податкових надходжень та 

рівня керованості фінансового сектору, 

з’являються можливості для уникнення 

сплати податків 

 

долучення до новітніх 

технологій 

банкрутство не конкурентоздатних 

виробництв 

 
Джерело: складено автором 

Перелічені вище позитивні та негативні наслідки фінансової 

глобалізації несуть у собі прямий або опосередкований вплив безпосередньо 

на саму фінансову архітектуру. 

Ієрархію фінансової архітектури доцільно розділити на три блоки: 

1. Наднаціональні фінансові регулятори – міжнародні 

фінансові організації (МВФ, Світовий банк, Міжнародна асоціація 

розвитку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна 

фінансова корпорація, Європейський банк реконструкції та розвитку, 

Європейський інвестиційний банк, Велика двадцятка та ін..); 

2. Національні фінансові регулятори та органи державного 

управління фінансової сфери (Національний банк України, Національна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба, 
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Державна фіскальна служба, Державна служба фінансового моніторингу 

ринку);  

3. Безпосередньо фінансові установи – інституції, що 

спеціалізуються на фінансових послугах (банки, кредитні спілки, 

ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, 

установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди 

і компанії та інші). 

1990-ті роки характеризуються поглибленням фінансової глобалізації. 

Відбувається завершення процесу усунення валютних обмежень в 

розвинутих країнах, закладений початок процесу валютної лібералізації в 

країнах, що розвиваються, і частковий регрес в цьому процесі в 1997-1999 рр. 

Продовжується використання інформаційно-технологічних здобутків для 

модернізації фінансових ринків, спрощення реалізації фінансових операцій. 

Зокрема відбувається впровадження першої електронної торгової системи 

NASDAQ (1997р.), глобальне витіснення електронними банківськими 

розрахунками всіх інших форм банківських розрахунків, створення 

європейського валютного союзу, витіснення з фінансового обігу 

документальних цінних паперів, створення перших міжнаціональних 

альтернативних торгових систем (ATS) [4]. 

Також в цей період відбувається активне злиття фондових бірж, 

створення єдиних торгових систем фондовими біржами різних країн, 

витіснення електронними торговими системами класичних систем біржової 

торгівлі, створення глобальних електронних систем між депозитарної 

взаємодії, створення систем прямого доступу для інвесторів, впровадження 

інтернет трейдингу [4]. Все це не просто полегшує можливості фінансової 

торгівлі з будь-якого куточку світу, спрощує сам процес, а й шаленими 

темпами поглиблює залежність між національними фінансовими 

системами[5]. У відповідь на це в фінансовій архітектурі з’являються 

елементи глобального фінансового регулювання і нагляду в результаті 
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діяльності «Групи-20». Проте наявна фінансова архітектура виявляється 

неспроможною запобігти негативним наслідкам фінансової глобалізації. 

У 2008-2009 рр. починається світова фінансова криза детонатором 

якої стала іпотечна криза в США. Розпочавшись з банкрутства великих 

фінансових установ в США, вона швидко розрослась у глобальну кризу, що 

призвела до банкрутства декількох європейських банків та падіння різних 

біржових індексів, а також значного падіння вартості акцій та товарів по 

всьому світу. Криза призвела до проблем ліквідності та дерегулювання 

фінансових установ в США та Європі, що далі посилило кризу ліквідності. 

Цей період характеризується зростанням залежності національних 

фінансових систем від загальносвітових тенденцій розвитку, нестабільністю 

глобального фінансового ринку, зростанням ступеню розвитку фінансових 

операцій, появою спекулятивних фінансових продуктів та послуг, циклічним 

притоком та відтоком іноземного капіталу з фінансових ринків країн [6]. 

У відповідь на світову фінансову кризу, яка засвідчила 

неспроможність наднаціональних регуляторів запобігти економічним 

потрясінням, відбувається гальмування процесу поглиблення фінансової 

глобалізації, національні регулятори повертають собі контроль над 

фінансовими операціями та замінюють ліберальний підхід, в чергове 

звертаючись до протекціоністських заходів [7]. 

Ці події поставили «ребром» питання того, якою ж має бути світова 

фінансова архітектура. Проте, слід зазначити, що й дотепер це питання все 

ще дискусійним. Зокрема, Ендрю Крокет ставить важливе питання, а саме: 

яким чином має реформуватися фінансова архітектура – на основі відкритого 

ринкового підходу чи за рахунок залучення обмежень на ринкові сили і 

можливого відходу від глобалізації. Також він підіймає питання про те, яка 

інституційна структура буде найбільш ефективною в управлінні 

реформованою фінансовою системою. Ендрю Крокетт стверджує, що 

глобальні інтегровані ринки капіталу принесли великі вигоди. Тому метою 

реформ, які зараз є нагальними, є збереження цих пільг при розв’язанні 



31 
 

конкретних недоліків, які призвели до такої руйнівної нестабільності. «Нова 

фінансова архітектура, таким чином, повинна ґрунтуватися на більшому 

визнанні того, що можуть виникнути ринкові збої, що, отже, ринкові сили 

повинні бути краще контрольованими, а також необхідні нові інституційні 

механізми для управління цими процесами» [8]. 

Е. Крокетт також стверджує про необхідність концептуальної основи, 

яка б дозволяла вирішувати коли законно перевищувати ринкові сигнали в 

інтересах системної стабільності. «Переходячи від макроекономічних 

проблем до фінансового регулювання, має бути можливим розробити ринкові 

інструменти для збереження стабільності, а не обмеження адміністративного 

типу на те, що фінансові установи можуть робити і де вони мають право 

діяти» [8]. Він наголошує на необхідності узгодження на світовому рівні 

підходів до зміцнення національних фінансових систем, адже переваги 

глобального ринку капіталу залежать від достатньо узгоджених національних 

правил, щоб забезпечити рівні умови для конкуренції. Без цього існують 

прямі ризики регуляторного арбітражу. Досвід свідчить, що за наявності 

регуляторного арбітражу національні регулятори намагатимуться встановити 

бар’єри для транскордонної діяльності, щоб зберегти їхню здатність 

контролювати ризики у своїй внутрішній фінансовій системі. Це може бути 

зрозумілим, але підриває переваги, які випливають з глобального ринку 

капіталу.  

Також пропонується три принципи згідно з якими має здійснюватись 

регулювання [9]. По-перше, регулювання повинно ґрунтуватися на загальній 

структурі правил між національними юрисдикціями. Це найпростіший 

елемент для досягнення. Банківські та інші фінансові регулятори повинні 

узгодити мінімальні пруденційні стандарти для установ, що знаходяться під 

їх контролем, а також спільне охоплення регульованих установ та ринків. Це 

вимагає вдосконалення наявних Базельських стандартів капіталу, із змінами 

для зміцнення керівних принципів, які, як було показано, є неадекватними. 

По-друге, і важче, повинно бути розуміння щодо здійснення нагляду, тобто 
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про те, як тлумачаться та застосовуються правила, встановлені спільною 

угодою. Третім елементом є механізм, який допускає ліквідацію слабких 

інституцій[10]. Поза сумнівом, це найважче, оскільки він прямо дотичний до 

основи національних правових систем і безпосередньо стосується фінансових 

обов'язків національних керівництв. 
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Метою розпочатого дослідження є дослідження механізмів утворення 

дефіциту пропозиції землі під забудову житла, – сутність такого поняття 

показано у роботі  Кулакова Є. Одним з перших завдань на шляху досягнення 
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мети стає визначення наявності самої актуальності проблеми дефіциту 

пропозиції землі під житлове будівництво або її відсутність, умови для 

прояву проблеми. Об'єктом дослідження є процеси формування, 

функціонування пропозиції землі для забудови житла та контролю над 

ціноутворенням на ринку такої пропозиції з боку держави для ефективного 

регулювання регіонального розвитку. Предметом дослідження є комплекс 

теоретичних, методичних та практичних основ з приводу виникнення 

дефіциту пропозиції земельних ділянок під забудову житла на ринку землі, 

факторів, що утворюють дефіцит, економічного механізму утворення 

дефіциту, державного контролю, обліку та регулювання ціноутворення на 

ринку землі. 

Темпи житлової забудови в Україні за 2018-2020 роки за даними 

Держстату [2] мають досить нестабільні показники, постійно демонструючи 

зростання та падіння аж до 50% в порівнянні з попереднім періодом, що 

може означати нестабільну інвестиційну або законодавчу обстановку, що 

вимагає уваги влади. Також на житлову забудову сильно вплинув 

коронавірус COVID-19, через який державі доводилося застосовувати 

обмежувальні заходи, у вигляді соціальної дистанції, локдауна та 

тимчасового припинення деяких видів діяльності, які передбачають велике 

скупчення людей в одному місці, до чого будівництво й відноситься. 

Будівельна галузь посідає одне з основних місць в економіці держави, 

вона створює основні фонди як виробничого, так і невиробничого характеру 

для функціонування всіх галузей національної економіки, забезпечує 

побутові, соціально-культурні потреби населення, сприяє створенню великої 

кількості нових робочих місць та реалізації продукції інших галузей 

народного господарства, які споживаються в процесі здійснення основної 

діяльності – будівництва [8]. Однак ефективність функціонування 

будівельної галузі залежить від державної політики щодо її підтримки та 

регулювання, спрямованого на інформаційне забезпечення, створення та 

нормативно-правової бази оптимального податкового навантаження тощо. 
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Така політика може впливати прямо та опосередковано через фіскальну та 

монетарну політику, також впливаючи на умови кредитування будівництва 

для різних секторів економіки, – у формуванні таких умов держава та банки 

можуть виступати у якості анігіляторів або едифікаторів забудови житла у 

сенсі, який показано у роботі Ватуліна В.  Але ж на розвиток сфери 

впливають багато інших чинників, які складають та впливають на 

функціонування виробничої структури регіону, через що виникають вузькі 

місця цієї структури. Та як це показано у роботах Паничок М.,  

Кривуля П.,  Кривуля П.  ці вузькі місця не просто зменшують економічний 

потенціал регіону, а й тім більше його зменшують, чим до більш початкових 

стадій переробки ресурсів належать. 

Ще одна річ на яку необхідно звернути увагу, - це сильний розкид 

площі збудованого житла по областям України. Для порівняння, за даними 

Держстату України [3], у 2018 році Київська область за загальною сумою 

побудованих квадратних метрів зайняла провідну позицію з більш ніж 1,5 

мільйонами одиниць, в той час, як Донецька і Луганська області очолили 

антирейтинг цього списку з приблизно 40 і 16 тисячами відповідно, як 

показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво)  

по регіонах усього у 2018 році. 

Необхідно заздалегідь визначати, з якої кінцевої мети будується 

об'єкт, будь то житлова територія або підприємство. Кінцева мета має 

містити в собі план економіко-соціального розвитку області, а всі споруди 

розміщуватися з урахуванням максимізації ефективності виробничих циклів 

що відбуваються в регіоні. Так, наприклад має сенс розміщувати житлові 

будинки поблизу: ВНЗ та інших навчальних закладів, торгівельних центрів, 

туристичних і культурних об'єктів, промислових споруд різноманітної 

спеціалізації, військових частин та ін. 

При розрахунку квадратних метрів на 1000 осіб населення ситуація 

повторюється, Київська область облаштувала 878 квадратних метрів на 1000 

осіб, в той час, як Донецька – 9,7, Луганська – 7,4, при тому що наступна в 

антирейтингу область - Запорізька, має 39, 8 одиниць на 1000 населення, що 

наочно подано на рис. 2. Цей фактор змушує людей переселятися з цих двох 

областей ближче до столиці, при цьому перенаселяючи її і піднімаючи попит 

на житло, що відповідно впливає на збільшення його ціни та орендної плати. 

Нестача збудованого житла в Донецькій та Луганській області також 

може впливати на його місцеве ціноутворення. Оскільки ці регіони мають 

велику кількість ЗВО й інших закладів освіти, а також мають більший шанс 

бути обраними внутрішньо переміщеними особами як нове постійне місце 

проживання, то забудова даних областей новим, дешевим і якісним житлом 

повинна бути критично важливою. 
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Рис. 2. Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво)  

по регіонах у розрахунку на 1000 осіб населення у 2018 році. 

Також, це може спричинити відтік населення в інші області та навіть в 

інші країни, з більш розвиненою інфраструктурою житлової сфери і, де 

названі вище прошарки населення знайдуть більш комфортабельне в плані 

якості та вартості місце для житла, оскільки, через більшу кількість 

побудованого житла, в порівнянні з Луганською та Донецькою областями, 

відбувається збільшення пропозиції, що означає можливість придбання 

житла за нижчою вартістю в Запорізькій області, ніж в Луганській, при 

рівних пропонованих варіантах. У такій ситуації, студенти, які могли б 

поступити до ЗВО Луганської області, можуть віддати перевагу навчальним 

закладам Запорізької або Кіровоградській, оскільки при рівних по 

характеристиках жител, в Луганській області ціноутворення буде прагнути 

до збільшення. І хоча варто пам'ятати, що держава не має надмірно 

втручатися в економіку країни, оскільки це суперечить концепції вільного 

ринку, але має все ж таки вона має стимулювати певну пропорційність умов 
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роботи та «розшивати вузькі місця» у регіонах де це необхідно і, навпаки, не 

допускати, або використовуючи законодавчу базу, перешкоджати появі 

неефективних споруд та будівництва. Держава має заохочувати будь-яку 

громадську, благодійну чи приватну діяльність, спрямовану також у 

напрямку розвитку, має реалізовувати системну та комплексну політику 

влади, що стосується і забудови житла для громадян. 
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МОТИВАЦІЯ ЯК ДИДАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
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Михайлюк Андрій, 

студент Петрівського аграрного коледжу, 

Андріященко Г. І., 

науковий керівник  

На сьогодні в освіті як і раніше досить гостро стоїть завдання 

підвищення ефективності навчання й оптимізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів. Попри недостатні здібності висока навчальна мотивація 

може відіграти роль компенсаційного фактора, тому в педагогіці й психології 

приділяється особлива увага проблема її формування. 

Проблеми мотивації були і залишаються предметом дослідження 

вітчизняних та зарубіжних педагогів і психологів. 

На основі аналізу наукових розвідок М. Алексєєва, Л. Божович, Г. 

Костюка, А. Маркова, М. Матюхіна, С. Славіна доходимо висновку, що 

мотивація студентів не є однорідною, вона залежить від різних факторів: 



40 
 

індивідуальних особливостей студента, характеру найближчої референтної 

групи, рівня розвитку студентського колективу тощо. Водночас мотивація 

поведінки студента є відбиттям ціннісних орієнтацій, установок, поглядів 

соціального прошарку, представника якого він є. 

Спонукальною причиною різноманітної діяльності студентів у 

навчальному закладі є складна структура мотивів. Наприклад навчальна 

мотивація студентів виступає як приватний вид мотивації, включений у 

певну діяльність, у нашому випадку – навчальну. Вона визначається 

безліччю факторів: освітньою системою, освітньою установою, 

особливостями студента, особливостями педагога. Мотивація навчання є 

вирішальним чинником ефективності навчального процесу, тому в педагогіці 

й психології приділяється особлива увага даній проблемі. Дослідники довели, 

що при недостатньо високих здібностях висока позитивна навчальна 

мотивація може відіграти роль фактора, що компенсує; але високий рівень 

здібностей не компенсує відсутність навчального мотиву або низьку його 

виразність.[1, с.112]. 

Мотиви навчання  досить докладно розглядаються в роботах Л.І. 

Божович, З. Гребенюка, В.С. Ільіна, В.Ф. Моргуна, Г.І. Щукіної. Причому 

мотивом навчальної діяльності автори вважають різні фактори, що 

обумовлюють прояв навчальної активності: потреби, мету, установки, 

інтереси тощо. 

Вивчення питань пов’язаних із мотивацією навчання, є однією із 

проблем оптимізації навчально-пізнавальної  діяльності студентів. Студент є 

не тільки об’єктом керування цієї системи, але й суб’єктом діяльності,тому 

до аналізу його навчальної діяльності не можна підходити односторонньо, 

спираючись тільки на «технологію» навчального процесу, не беручи до уваги 

мотивацію. 

Тільки в ідеальному випадку студент приступає до занять, відчуваючи 

потребу в інтелектуальній активності й вважаючи, що здобуті знання і вміння 

не тільки потрібні йому як майбутньому фахівцю, але й є об’єктивною 
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цінністю, тобто керується пізнавальними мотивами. Часто студент не 

відсуває потреби в пізнанні, а тільки підкоряється запропонованим йому 

вимогам. 

Без формування й корекції мотивації може відбутися небажана зміна її 

структури, Вона виражається не тільки у втраті пізнавальних мотивів, але й у 

неадекватності рівня домагань особистості. З’являється тенденція 

навчальною діяльністю без її високої суб’єктивної оцінки, пропадає інтерес, 

інтелектуальна активність, бажання опановувати нові знання. Формування 

позитивної мотивації – серйозне завдання, що стоїть перед викладачами. 

На наш погляд, опанування повноцінною навчальною діяльністю, 

вмінням вчитись є безумовно важливою, однак явно недостатньою умовою 

для становлення повноцінної мотивації навчальної діяльності студентів. 

Актуалізація мотиву вимагає не стільки його виділення й усвідомлення, 

скільки прийняття особистістю,  що пов’язано з процесами смислоутворення. 

У контексті даного підходу не знаходить вичерпної відповіді одне з основних 

питань: за яких умов знання або узагальнені способи дій набувають студента 

значущості, спонукального характеру, особистісного смислу, тобто 

перетворюються на мотиви. Це до певної міри визначається й 

А. К. Марковою в її висновку, що навіть за відповідної організації навчальної 

діяльності «важче формується і складається особистісна значущість 

мотиву(навчально-пізнавального)…., його дієвість» [2, с.167]. Очевидно, що 

формування мотивації навчання вимагає не тільки оволодіння операційною 

структурою навчальної діяльності, але й створення інших умов. 

Таким чином, у розвитку навчальної мотивації необхідний 

комплексний підхід, який передбачає визначення і формування у студентів 

комплексу навчальних мотивів, що забезпечують високий рівень 

пізнавальної активності і відповідають специфіці майбутньої професійної 

діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

УКРАЇНИ 

Олексюк Вікторія, 

студентка Навчально-наукового інституту  

економічних та соціальних відносин УБС, 

к.е.н. доцент Литвин О. Є., 

науковий керівник  

Розвиток зовнішньої торгівлі України отримав великий поштовх, коли 

у 2008 р. Україна приєдналася до Світової організації торгівлі, завдяки чому 

країна стала рівноправним партнером на світових товарних ринках. Угода 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що серед іншого 

визначає створення та функціонування так званої «Поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі», є головним засобом зближення між 

Україною та ЄС [1]. Вона сприяє поглибленню політичних зв’язків, 

зміцненню економічних відносин, та повазі спільних цінностей. 

Торговельна частина даної угоди складає більше половини всього 

документу, адже є головною її складовою. Дана частина описує співпрацю і 

взаємодію між сторонами у всіх сферах, що стосуються процесу ведення 

міжнародної торгівлі, від спільної роботи у сфері митного контролю та 

санітарних вимог до контролю за походженням товарів [2]. Як наслідок, 

Україна почала процес імплементації досягнутих домовленостей задля 

усунення наявних нетарифних, тобто технічних торгових обмежень та 
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поступової переорієнтації своєї економічної і торгової системи на 

європейський ринок.  

 Як результат описаної вище угоди та асоційованих з нею змін, на 

сьогоднення ЄС є найбільшим торговельним партнером України [3]. На 

нього у 2019 р. припало понад 40% її торгівлі. Україна є 18-ю країною по 

товарообігу з ЄС, що становить близько 1,1% від загальної торгівлі 

Європейського союзу. Експорт України до ЄС склав 19,1 млрд. євро у 2019 

році. Основним експортом України є сировина: залізо, сталь, видобувна 

продукція, сільськогосподарська продукція, хімічна продукція та машини. У 

тому ж році імпорт в Україну дорівнював понад 24,2 млрд. євро [4]. 

Основним товаром імпорту стали машини та транспортне обладнання, 

хімікати та промислові товари.  

Не дивлячись на останні воєнні події та їх наслідки, Росія є також 

одним з найбільших торгових партнерів України. За дев'ять місяців 2019 року 

експорт України до Росії досяг 2,5 млрд. доларів США, а імпорт з Росії склав 

5,4 млрд. доларів США. Польща також є важливим торговим партнером 

України. У 2019 р. експорт України до Польщі становив 2,0 млрд. доларів 

США, 531,9 млн., А імпорт – 2 0986,2 млн. доларів США. Україна експортує 

до Польщі сільськогосподарську продукцію (28,3%), металургію (18%), 

мінеральну продукцію (17,4%), вироби з деревини (9,9%), механічну та 

електричну промисловість (7,7%) [4]. Сьогодні Україна ввійшла до другої 

десятки найкращих торгових партнерів Польщі, надалі є дуже важливим 

увійти до десятки, що змусить польський бізнес приділяти Україні більше 

уваги, оскільки Республіка Польща зараз певною мірою недооцінює 

можливості України. Збільшення кількості польсько-українських компаній, 

співвласниками яких є громадяни України чи українські юридичні особи, є 

хорошим сигналом для подальшого посилення економічного співробітництва 

та збільшення польських інвестицій в Україну. Станом на кінець 2020 року в 

Польщі діяло 16 500 компаній, і принаймні одним із співвласників був 
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громадянин України або українська юридична особа. Це 17% усіх іноземних 

компаній у Польщі. І ця кількість все ще зростає [4]. 

Торгівля з Італією ведеться активно, експорт – 1,0821,8 млрд. доларів 

США, імпорт – 1,0455,4 млн. доларів. Україна експортує до Італії: залізо та 

сталь, дерево та дерев’яні вироби, деревне вугілля, насіння, тваринні, рослині 

жири та олії, сіль, сірку, землю та каміння, вироби із заліза та сталі [4].  

Україна експортувала до Білорусі продукції на 1 мільярд 142,8 

мільйона доларів США та придбала товарів на 2 мільярди 664,6 мільйона 

доларів США. Незважаючи на недоліки після 2014 року, особливо через 

вплив російської економічної рецесії на білоруську економіку, торговельні 

відносини між двома країнами були досить успішними. З 2015 року 

товарообіг між двома країнами стабільно зростав із середньорічними 

темпами зростання 13,5%. Дві країни працювали разом для досягнення цього 

результату. Наприклад, білоруські компанії брали участь в Українському 

регіональному економічному форумі та підписали багато контрактів [4]. Крім 

того, з 2018 року обидві країни створили щорічний Білорусько-Український 

регіональний форум для посилення економічної та політичної співпраці між 

місцевою владою. 

 Що стосується Німеччини, то Україна імпортує майже втричі більше 

свого експорту. У 2019 році загальний імпорт становив 4,0 млрд. 517,7 млн. 

експорт - 1,0 млрд., 783,3 млн. доларів США. Основним експортом України 

до Німеччини є ізольовані дроти (583 млн. доларів), ріпак (353 млн. доларів) 

та кукурудза (280 млн. доларів). А товарами імпорту до України є: автомобілі 

(358 млн. дол. США), упаковані ліки (295 млн. дол. США) та пестициди (213 

млн. дол. США) [4]. 

Угорщина та Нідерланди – навпаки. Остаточний вибір Україною 

європейської інтеграції ознаменував початок нового етапу економічних 

відносин з Угорщиною. Контекст українсько-угорської співпраці 

визначається двома контрастними напрямками геополітичного розташування 

обох країн: європейською інтеграцією та російським зв’язком, які визначали 
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динаміку та зміст їх торговельно-економічного співробітництва з 2014 року. 

З одного боку, Угорщина завжди підтримувала європейські інтеграційні 

амбіції України, тоді як з іншого боку, Будапешт повинен був збалансувати її 

залежність від Росії в енергетичному секторі, що має стратегічне значення 

для Угорщини. В Угорщини Україна придбала товарів на 915,5 млн. доларів 

США, та продала 1 млрд. 159,8 млн. доларів США. Україні слід вирішити ці 

обставини конструктивно і прагматично, щоб максимізувати взаємну вигоду 

від економічного співробітництва з Угорщиною у сферах їх спільних 

інтересів. 

Торгові відносини між Україною та Нідерландами підпадають під дію 

Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка є частиною Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС. Експорт до Нідерландів оцінювався в 1 

млрд. 420,8 млн. доларів США, а імпорт - 563 млн. доларів США. Основними 

товарними категоріями, що експортуються з України, є: зернові (30,0%), 

жири та олії (15,8%), чорні метали (13,2%), м'ясо та їстівні субпродукти 

(8,3%), олійні насіння та фрукти (7,2%), мотори ( 6,2%)%), залишки харчової 

промисловості (5,2%). Основними видами імпорту в Україну є: транспортні 

засоби (11,8%), ядерні реактори, котли, машини (10,8%), викопне паливо, 

нафта та продукти її перегонки (8,0%), ліки (7,6%), какао та какао-продукти ( 

6,6%), вироби з пластмас та полімерів (5,8%), тютюнові вироби (4,9%) [4]. 

Серед основних країн України інвесторами в 2019 році були Кіпр (10 

млрд. 303,2 млн. доларів США), Нідерланди (7 млрд. 556,5 млн. доларів 

США), Великобританія (2,038,3 млн. доларів США) та Німеччина (1,0 млрд. 

791,3 млн. доларів США). Україна найбільше інвестувала в кіпрську 

економіку на 5 мільярдів  931,2 мільйона доларів США [4].  

Як випливає з наведених вище даних, Україна на сьогоднішній день 

має досить багатовекторну політику ведення зовнішньої економічної 

діяльності. У трійці найбільших торгівельних партнерів знаходяться країни 

(Китай, країни ЄС та Росія), що певним чином мають абсолютно відмінні 

ринки, економічні показники та політичні системи, що прямим чином 
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впливає на характер економічних відносин та ведення торгівельної діяльності 

[3]. 

Настільки різноманітний характер торгівельних партнерів у певному 

сенсі означає взаємовиключення можливості рівномірно розвивати відносини 

з усіма з партнерів. Факторами, що визначають несумісність одночасного 

орієнтування на різні з наведених ринків є серед іншого відмінність 

документально визначених належних стандартів якості продукції, 

торгівельних умов на різних ринках та економічних наслідків політичних 

протистоянь (санкцій), що вимагають обережного планування та 

балансування торгових операцій з різними країнами. Тож Україні необхідно 

визначитися з пріоритетністю співпраці та взаємодії із різними партнерами.  

Основною альтернативою до орієнтування на європейський ринок є 

поглиблена співпраця з країнами Митного союзу. Очевидно, що такий 

напрям теж має ряд своїх переваг. По-перше, він означав би інтеграцію в 

простір, з яким Україна й так тісно економічно пов’язана (як було описано 

вище, Росія входить в трійку лідерів торгових партнерів України за обома 

напрямами, і експорту, і імпорту). По-друге, Україна мала б доступ до 

дешевих паливних ресурсів, що є важливим фактором виробництва. Україна 

мала б великий ринок збуту своїх товарів, а українські виробники були б у 

змозі конкурувати з іншими партнерами та, можливо, знайшла б своє місце у 

більш технологічних ланцюгах створення вартості [5]. 

Але досить важливим чинником є економічні показники потенційних 

країн-партнерів, адже вони визначали б ефективність та вигідність від 

співпраці у середньостроковій та довгостроковій перспективах. Країни-члени 

Митного союзу є країнами з перехідною економікою, а тому їм притаманний 

ряд рис, характерний для даної категорії країн. Серед них – доволі низька 

конкурентоспроможність,  застарілі технології, досить високий рівень 

безробіття, уразливість до політичної та економічної нестабільності. Тобто у 

разі тісного співробітництва з країнами Митного Союзу, Україна мала б 

рахуватися з ризиками, що постають від економічної нестабільності країн-
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партнерів, що означало б сильне коливання цін та попиту на продукцію, та 

менш стабільну ситуацію  в цілому, що є одним з ключових аспектів 

міжнародної торгівлі. 

З іншого боку, країни ЄС мають набагато вищий рівень 

забезпеченості та економічної стабільності. Через високий рівень 

економічного розвитку, що пов’язаний з високим рівнем стабільності та 

відносно меншою можливістю дефолту, більшість країн-учасниць 

європейського економічного простору мають високі кредитні рейтинги, що 

дозволяє державам під час криз та економічних потрясінь залучати 

додатковий капітал з низькою вартістю обслуговування, що дозволяє не 

скорочувати споживання, а тому означає набагато більш стабільний попит на 

імпорт зокрема української продукції [6]. 

Якість та ціни товарів на європейських ринках є на порядок вищими 

за відповідні товари на інших ринках, що означає наявність набагато більш 

конкурентного середовища для українських виробників. Це породжує ряд 

викликів для українського бізнес-середовища. Українським підприємцям 

треба підвищувати рівень власної продукції, проходити численні 

сертифікації та системи контролю якості для відповідності критеріям ЄС 

щодо товарів певної групи. Очевидно, що це потребує значних зусиль та 

інвестицій з боку бізнесу, але в кінцевому результаті вигідне для всіх: для 

виробників продукції та споживачів як на домашньому, так і на зовнішніх 

ринках.  

Отже, у даній роботі було розглянуто нагальний стан зовнішніх 

економічних відносин України та її найбільших торгівельних партнерів. Це в 

основному країни ЄС, країни СНД та Китайська Народна Республіка. 

Торгівельні відносини з усіма з перерахованих країн характеризуються 

відмінними об’ємами імпортних й експортних категорій товарів. Через 

відмінні умови та характер співпраці з різними партнерами була оскаржена 

необхідність орієнтування України головним чином на один з перерахованих 

ринків.  
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Після порівняння економічних вигід від співпраці з різними 

партнерами, можна зробити висновок, що найвигіднішим і тому найбільш 

стратегічним партнером України у питанні міжнародних економічних 

відносин є країни Європейського Союзу. Всі передумови для активної 

співпраці були створені шляхом підписання Угоди про асоціацію, що 

визначила характер та умови партнерства України та ЄС. Українська система 

зовнішньої економічної діяльності ще не повним чином, зазначеним у 

згаданій Угоді, переорієнтувалася на співробітництво з європейським 

ринком. Це досить непростий процес, що потребує часу, інвестицій та 

активних зусиль з боку держави та підприємців, але він матиме головним 

чином дуже позитивні наслідки як для виробників, так і для споживачів на 

обох ринках. 
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організовувати власну справу. Але не всім підприємствам вдається 

залишатися «на плаву» та досягати успіху. Розміщення торговельної мережі – 

важливий чинник, який слід досліджувати та вивчати для забезпечення 

ефективної діяльності. 

Аналіз основних досліджень. Дослідниками розвитку роздрібної 

торгівлі в Україні є: Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М., Брагін Л.А., 

Шепілова С.С., Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.І. та інші, які 

розглядають, головним чином, торгівлю у цілому. Аналіз економічної 

літератури, дозволяє зробити висновок, що питання раціонального 

розміщення роздрібних торговельних підприємств проаналізовано ще 

недостатньо. 

Мета. Дослідити принципи раціонального розміщення роздрібних 

торговельних підприємств та показати їх вплив на ефективність діяльності  

Виклад основного матеріалу. Роздрібні торговці називають три 

складові успішної діяльності – місце розташування й місце розташування 

магазину. Саме місце розташування підприємства роздрібної торгівлі є тим 

ключовим чинником, який робить магазин привабливим для покупця. 

Власники малого бізнесу займають ті місця, які вони можуть самі знайти чи 

які їм надаються, враховуючи витрати на будівництво чи умови оренди. 

Великі ж роздрібні торговці надзвичайно ретельно й зважено обирають місця 

розташування своїх підприємств, використовуючи для цього найсучасніші 

методи. 

Плануючи територіальне розміщення торговельної точки, слід 

враховувати ряд чинників 1. Серед них, містобудівні: величина міста, 

щільність населення, розміщення адміністративних, культурних центрів; 

соціальні: можливість зменшення витрат часу на відвідування підприємств 

торгівлі; економічні: ефективність капітальних вкладень, рівень їх 

прибутковості; транспортні: інтенсивність основних потоків руху 

транспорту.  
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Питання розміщення торговельної точки треба вирішувати 

комплексно, з урахуванням розвитку місцевості, призначення інших 

магазинів та взаємозв’язку з ними. Покупці повинні мати вільний доступ до 

підприємства та бачити його здалеку. Це приверне увагу і змусить 

зупинитися, щоб здійснити покупку. При цьому, не всю інформацію можна 

отримати з Інтернету або друкованих видань, деяку доведеться отримувати 

шляхом звичайних досліджень. Для більшої ефективності необхідно 

розрахувати та дослідити транспортні й пішохідні потоки. Аналіз 

ефективності капітальних вкладень дозволить виявити найбільш вигідний 

варіант будівництва чи розширення даного підприємства. 

Правильний вибір місця розміщення торговельної мережі, можливий 

лише за умови дотримання принципів рівномірності, доступності, 

групування та концентрації 2. Однотипні підприємства роздрібної торгівлі 

повинні бути розміщені на території рівномірно, якомога ближче до покупців 

задля полегшення здійснення покупки. Слід враховувати територіальну 

наближеність торговельних мереж, які торгують товарами різного профілю. 

Існує декілька рівнів концентрації торговельної мережі. До першого 

рівня відносяться магазини з простим асортиментом товарів, які мають 

невеликий радіус дії; До другого рівня відносяться мережі з товарами 

періодичного попиту, які обслуговують населення, що проживає в районі 

діяльності магазинів першого рівня. До мереж третього рівня відносяться 

магазини що торгують товарами нечастого попиту і охоплюють увесь 

населений пункт. 

Необхідність врахування принципів раціонального розміщення 

роздрібних торговельних підприємств, пропоную розглянути на прикладі 

діяльності в місті Білгороді-Дністровському двох магазинів компанії «EVA». 

Торговельна мережа EVA займає провідні позиції та є найбільшою 

національною мережею магазинів, які пропонують широкий асортимент 

товарів для догляду за обличчям і тілом, декоративної косметики, біжутерії, 

аксесуарів, побутових товарів, а також товарів для догляду за дітьми 5. 



52 
 

У місті знаходиться два магазини «EVA»: за адресою вул. 

Миколаївська, 37 та вул. Перемоги, 3. Обидва добре відомі та популярні 

серед мешканців міста різного контингенту покупців: від підлітків до людей 

похилого віку. 

Слід зазначити, що магазин «EVA» на вул. Миколаївській, 37 (далі 

магазин № 1) знаходиться у центрі міста, де достатньо великий потік людей 

протягом дня, відповідно, й більша кількість покупців. Вулиця Перемоги 

(далі магазин № 2) – спальний район міста, отже значно менша кількість 

відвідувачів.  

Виходячи з цих даних та власних досліджень, можна зробити 

висновок, що, не дивлячись на попит і популярність обох магазинів, кількість 

покупців протягом дня відрізняється. Магазин № 1 має більшу доступність 

для покупців, адже розміщується поруч з міським ринком, де концентрується 

найбільша кількість людей протягом першої половини дня. Бажаючих 

придбати якісний товар за приємними цінами в даному магазині «EVA» 

достатньо, у години-пік досить важко пересуватися торговельною залою та 

обирати товар через велику завантаженість. 

Щодо магазину № 2, він також досить популярний серед населення. 

Його відвідувачами, переважно є мешканці спального району, в якому він 

розташований. Час відвідування покупцями цього магазину – переважно 

післяобідній час, вечір, на шляху повернення з роботи, або під час 

прогулянки. Кількість відвідувачів також коливається: у звичайні дні не 

досить велика, у святкові, вихідні дні – значно більша. 

Таким чином, навіть проведене спостереження за діяльністю 

торговельних підприємств мережі «EVA», дозволяє говорити про більш 

ефективну діяльність магазину №1 завдяки вдалому місцю розташування. 

Стрімкий розвиток техніки та інформаційних технологій на початку 

ХХІ сторіччя, зумовив суттєві зміни в економіці взагалі, та в розвитку 

торгівлі зокрема. В результаті, швидкими темпами почала розвиватись 

інтернет-торгівля, як засіб просуванням своїх товарів задля більшої 
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прибутковості торговельного підприємства. Попри це, основні принципи та 

вимоги до розміщення роздрібної торговельної мережі тривалий час 

зберігалися.  

Але відколи світ знаходиться в умовах пандемії, перед бізнесом 

постали нові виклики. Багато офлайн-точок продажу змушені були 

зачинитися й працювати онлайн. Час «великого перезавантаження» для 

когось завершиться закриттям, перепрофілюванням, а комусь принесе нові 

можливості.   

Неможливість ведення бізнесу офлайн підштовхнула підприємців 

активніше використовувати різноманітні способи продавати свої товари 

через Інтернет. Для роздрібних торговельних підприємств інтернет-торгівля 

– це, не тільки можливість ефективно працювати, й розв’язання проблеми 

вдалого розміщення торговельного підприємства.  

Висновки. Отже, вибір та планування розміщення роздрібної 

торговельної мережі є дуже важливим етапом, до якого треба підходити дуже 

серйозно, підготовлено, лише після проведення необхідних досліджень та 

всебічного аналізу. Обираючи місце для торговельного підприємства, слід 

враховувати містобудівні, соціальні, економічні та транспортні чинники, а 

також дотримуватись принципів рівномірності, доступності, групування та 

концентрації. Їх врахування є необхідною складовою комерційного успіху 

підприємства, але, як показують сьогоденні реалії, не завжди достатньою для 

ефективної діяльності. 
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У дослідженні розглядається проблема омонімії в економічній 

термінології, фонетичні властивості омонімічних термінів та сфера їх 

використання, чому присвячені й роботи [5, 8-10], але у пропозиції методу 

ПУНКТ питанню омонімії було присвячено небагато уваги, нестачу чого й 

має задовольнити поточне вирішення завдань дослідження фонетичної якості 

економічної термінології. Вивчення економічної термінології є актуальним, 

оскільки економіка постійно розвивається, і словниковий склад мов, в тому 

числі і національних, поповнюється внаслідок утворення нових термінів. 

Омонімія термінів є дуже важливою проблемою в економічному 

термінознавстві та дослідження спрямовано на визначення, чи відповідають 

омоніми основним вимогам і критеріям фонетичної якості та наблизитися до 

розмежування полісемічних та омонімічних явищ за цим ознаками у процесі 

позначення понять за допомогою методу ПУНКТ на множині прикладів з 

економічних омонімічних термінів. Об’єктом дослідження є явище омонімії в 

https://eva.ua/ua/o-kompanii/
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економічній термінології, фонетичні властивості омонімічних термінів та 

сфера їх використання. Предметом дослідження є особливості розмежування 

та інтерпретації омонімів і синонімів економічної термінології на прикладі 

аналізу фонетичної якості на основі використанням профілю належної 

конотації. У представленому фрагменті дослідження наводимо конкретний 

приклад з дослідження проблематики міжгалузевої омонімії на підставі 

терміну «команда», який має різне значення у адміністрування та управління 

проєктами. 

Міжгалузеві омоніми – це терміни, які функціонують в різних 

термінологічних системах та мають різні понятійні ядра. Так, наприклад 

термін трансакція1 (transaccia – звершення) – операція, угода (політична, 

юридична), що супроводжується взаємними поступками часто 

використовується в галузі дипломатії [11]. Термін трансакція 

використовується також в економічній сфері, має таку саму звукову 

оболонку, але зовсім інше понятійне ядро. Трансакція2 – банківська операція, 

що полягає в переказі грошових коштів з одного рахунку на іншій; 

Терміносистема соціології послуговується таким терміном як патрон1 – одна 

зі сторін певного типу взаємин між людьми (патронат). У «Словнику 

іншомовних слів» зафіксовані й інші значення цього терміна: патрон² – 1) ’у 

вогнепальній зброї – куля (або дріб), пороховий (бойовий) заряд та капсуль, 

заховані в гільзі’; 2) ’у токарних та інших верстатах – пристрій для 

затискання предметів або інструментів’; 3) «пристрій для приєднання ламп 

розжарювання до електромережі» [11, с. 720]. Яскравим прикладом 

міжгалузевої омонімії є термін ефективність. Ефективність економічна1 – 

зіставлення результатів (зокрема побічних і непрямих) господарської 

діяльності з витраченими ресурсами: трудовими, матеріальними, 

природними, фінансовими, основним капіталом тощо. Ефективність 

технологічна2 –  ступінь віддачі виробництва, машин, апаратів. 

Міжсистемну термінологію складають терміни, які утворені від 

загальнолітературних слів і є омонімами стосовно їх. Прикладами такої 
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омонімії є терміни Акція1 – Цінний папір, який свідчить про те, що його 

власник вніс певний пай у капіталістичне підприємство та має право на 

участь у справах і прибутках цього підприємства [12]. Акція2 – Дія, 

діяльність, спрямовані на досягнення якої-небудь мети [12]. Баланс1 – 

Система показників, які характеризують кількісне співвідношення елементів, 

сторін будь-якої діяльності: Баланс бухгалтерський2 – основний звітний 

документ, що відображає фінансово-майновий стан підприємства на певну 

дату: його активи, зобов'язання і власний капітал [11]. Можна навести й 

багато інших прикладів. 

Більшість вітчизняних та зарубіжних дослідників визначає омонімію в 

термінології як міжсистемне явище, однак фактичний матеріал досліджуваної 

терміносистеми засвідчує незначну кількість термінів, що перебувають у 

відношеннях внутрішньосистемної омонімії [4]. До них, зокрема, належать 

такі: команда¹ – ‘розпорядження, висловлене коротко, владно’ [1, с. 443] і 

команда² – ‘група людей, що виконують конкретне завдання або свої 

службові обов’язки, раціонально розподіляючи їх між собою’ [3, Т. 1, с. 792]; 

навантаження¹ – ‘покладена робота, обов’язок’ і навантаження² – ‘товар, який 

обов’язково продається з іншим товаром [2, с. 344]. Такі терміни потребують 

вирішення термінологічного завдання разобозначення, та здається, що саме 

фонечні аспекти термінів зможуть допомогти розібратися у питанні 

разобозначення синонімічних та омонімічних явищ української мови. Задля 

подолання проблеми термінологічних омонімів скористаємося терміном з 

робіт [6, 7], який досить влучно описує проблематику дослідження: питання 

«разобозначения» термінологічних омонімів. Поняттю «разобозначения» у 

роботі [6] надано такого визначення: надання кожному значенню свого 

позначення, а у роботі [7] досліджено один з прикладів завдання 

разобозначення економічної термінології. Окрім суто однозначних омонімів 

існують ще й і полуомоніми, тобто дуже близькі за значенням поняття, а самі 

референції дуже наближені, їхня множина утворюється скоріше внаслідок 

інтерпретації того ж самого понятійного ядра. Ось такі "близькі" референції з 
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часом стають все більше розгалуженим кластером близьких за значенням 

референцій і становлять особливу складність в практиці, бо викликають 

комунікаційно-наведені хиби в роботі колективу (один із синонім омоніму 

«команда»).  

Нерозумно було б заперечувати, що проблеми омонімії у сучасній 

термінології вивчені набагато менше, ніж проблеми таких явищ як синонімія 

та антонімія в українській мові, досі ще не визначені чіткі критерії 

розмежування цих понять. Тому в цій роботі хотілося б роздивитися хоча б 

один з великої кількості аспектів вивчення даного питання, а саме –  аспекти 

фонетичної якості. Скористаємось вже наведеним вище прикладом терміном 

«команда» та спробуємо скласти схему, яка наочно передасть складнощі та 

зв'язок проблематики подолання явища термінологічних синонімів та 

омонімів (рис. 1). 

Рис. 1. Зв'язок проблематики синонімії та омонімії на прикладі глоси 

«команда» 

В парі термін-дефініція головним елементом є дефініція, а яке з 

позначень буде основним, в ході використання вказівок на зміст, закладений 

у визначенні — це визначається історично. Тобто, орієнтуючись не на слово, 

а на його визначення має бути складений той самий належний профіль 

конотації терміну, або точніше — поняття. В цьому є понятійна розбіжність 
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між семантичним диференціалом та належного профілю конотації поняття. 

Якщо ж орієнтуватися тільки на звуки, то можна теж отримати семантичний 

диференціал, який можна називати фоносемантичним профілем слова, якщо 

розуміти різноманіття можливих фоносемантичних шкал (це ще один, третій  

аспект семантичного диференціалу, який теж має велике значення у 

дослідженні). Таким чином можемо виділити три складові у понятті 

семантичного диференціалу: семантичний диференціал у вузькому сенсі, 

тобто власно кажучи сам семантичний диференціал слова, профіль належної 

конотації поняття, фоносемантика слова, – саме таку трьохскладову схему 

було запропоновано у роботі Сафонова К. Я {10]. Семантичний диференціал 

слова займає в цій трійці головне місце та завдяки йому відбувається 

оцінювання фонетичної якості термінів та терміноелементів (рис. 2), бо у 

дослідженнях семантичного диференціалу визначається як конотація знаку 

як матеріального об’єкту, так і конотація самого поняття, яку сформовано 

соціальною потребою у слові та усталеним ситуативним вживанням. 

Оцінювати профіль належної конотації наукового поняття можна 

користуючись звичайною для оцінювання семантичного диференціалу 

шкалою від 1 до 5. Порівняння профілів (ПНК та фоносемантичного) 

виконано за допомогою коефіцієнту кореляції. Після проведених розрахунків 

для терміну «команда» та його синонімічних позначень за двома 

омонімічними гілками були отримані такі значення (табл. 1). 
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Рис. 2. Три складові семантичного диференціалу 

за пропонованою парадигмою методу ПУНКТ 
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Для ПНК 1 значення –0,40956 відхилилося до значення –1, що 

означає, що фоносемантика терміну «підрозділ» неправильно відображає 

необхідне інтуїтивне сприйняття звукового рисунку. Звернемо увагу, що 

число 0,73835 ближче до 1, ніж 0,34435, тому позначення «команда» є не 

найбільш вдалим. Здивуванням для нас стали результати запропонованих 

позначень команди ПНК2 (розпорядження, вказівка, наказ, директива) 

стосовно ПНК1, перелічені поняття мають результати: 0,67631, 0,57700, 

Семантичний диференціал 

Семантичний  

диференціал слова 

Профіль належної 

конотації поняття  

Фоносемантичний 

профіль слова 

Фонетична якість термінів  

та терміноелементів 

Оцінка відповідності 



60 
 

0,54724, 0,502096, які є додатними та наближеними до одиниці, що означає 

вони можуть претендувати на необхідне вірне сприйняття звукового рисунку 

команди, як групи людей. А запропоновані нами варіанти «колектив» та 

«підрозділ», що є доволі логічними, на перший погляд, залишилися 

аутсайдерами, маючи значення 0,02491 та – 0,40956. Щодо позначень для 

ПНК2 із референцією «усний мовленнєвий акт…» то лідерами стали лексеми 

«вказівка» та «розпорядження» з показниками 0,71123 та 0,64971. Але й сам 

омонім «команда» отримав досить високе значення 0,55426, що говорить про 

доцільність використання цієї звукової оболонки для позначення поняття в 

термінології. Зазначимо, що запропоновані для експертів референції для 

ПНК1 та ПНК2 було відібрано з позначень «артель» та «вказівка», що 

набрали максимальні значення 0,73835 та 0,71123, кожен у власному колі 

синонімів. Не дивлячись на певні розбіжності в результатах, цей факт є 

гарним показником дієвості проведеного аналізу. 
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РЕАЛЬНІСТЬ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ 

Степанова Анастасія,  

студентка «Білгород-Дністровського  економіко-правового  

коледжуПУЕТ», 

Вололовцева О. І., 

науковий керівник  

Анотація. У роботі визначено поняття прожиткового мінімуму та 

його реальність; досліджено яким чином він розраховується. Проведено 

соціальне, анонімне опитування громадян, щодо їх ставлення до реальності 

прожиткового мінімуму 

Ключові слова:прожитковий мінімум, споживчий кошик, рівень 

життя. 

Постановка проблеми. Актуальною проблемою сучасного 

українського суспільства є реальність прожиткового мінімуму, методи його 

розрахунку від яких залежить не тільки їх рівень життя, а й рівень оплати 

праці, розмір пенсій, нарахування пільг та інших виплат. Встановлений 

прожитковий мінімум не задовольняє навіть мінімальних потреб громадян, 

це призводить до того, що людство потребує перегляду розміру 

прожиткового мінімуму, вдосконалення методів його розрахунку та 

оновлення законодавчої бази основних державних гарантій. 

Аналіз основних досліджень. Дослідниками прожиткового мінімуму  

в Україні є: Мельничук Д.П., Попова Т.Л., Криволаба А.Н., Беглова Е.І., 

Поллак А.П., Фляшникова А.Б. та інші, які досліджували реальність 

прожиткового мінімуму та визначали реальні потреби людей. Аналіз 

наукової, правової літератури дозволяє зробити висновок, що питання 

прожиткового мінімуму дуже складне для громадян України, та потребує 

корективів. 

Мета. Дослідити чи є прожитковий мінімум, встановлений 

законодавством України на 2021 рік, реальним; чи задовольняє він потреби 

громадян. Практично визначити ставлення людей, які проживають на 
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території України, до законопроєктів, які приймає держава щодо реалізації 

прожиткового мінімуму. 

Виклад основного матеріалу. Прожитковий мінімум – це вартісна 

величина достатнього для забезпечення нормального функціонування 

організму людини, збереження його здоров’я набору харчових продуктів, 

набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних 

для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості 

(Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.99 р. № 966-XIV). 

Обсяг прожиткового мінімуму містить два елементи – фізіологічний та 

соціальний. 

Як розраховується прожитковий мінімум та що в нього входить? 

В Україні прожитковий мінімум визначається нормативним методом у 

розрахунку на одну особу на місяць. Крім того, прожитковий мінімум 

визначається диференційовано залежно від соціальної та демографічної 

групи або ж віку: для дітей віком до 6 років; для дітей віком від 6 до 18 років; 

для працездатних осіб; для осіб, які втратили працездатність. Такий поділ 

зумовлений особливостями людського організму, у його потребах в 

залежності від його фізичних можливостей та віку. 

Соціальні та 

демографічні 

групи населення 

Розмір прожиткового мінімуму 

Січень-Червень 

2021 

Липень-Листопад 

2021 

Грудень 

 2021 

Діти віком до 6 

років 

1921 2013 2481 

Діти віком від 6 

до 18 років 

2395 2510 2618 

Працездатні 

особи 

2270 2379 2481 

Особи, які 

втратили 

1769 1854 1934 
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працездатність 

Загальний 

показник 

2189 2294 2393 

 

Прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп 

населення розраховується, виходячи з набору харчових продуктів, набору 

непродовольчих товарів та набору послуг, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 № 656 «Про затвердження наборів 

продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для 

основних соціальних і демографічних груп населення».  

Прожитковий мінімум України складається з: споживчого кошика 

(фрукти, овочі, м’ясні та рибні продукти, різні види олії, хлібні продукти, 

цукор і кондитерські вироби, яйця, чай, кава, спеції, молочні та кисломолочні 

продукти тощо) мінімального набору непродовольчих товарів (одяг, взуття, 

предмети побуту, засоби гігієни) послуг, необхідних для збереження здоров’я 

і забезпечення життєдіяльності людини, а також різних платежів (комунальні 

та побутові послуги, транспортні витрати і культурні заходи). 

Харчові продукти, які входять до споживчого кошика 

(розмір у л, кг, шт.) 
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Хліб житний Хліб пшеничний
Макаронні вироби Яловичина
Свинина Птиця
Яйця Молоко
Кисломолочні Риба свіжа та морожена
Оселедці
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Товари та послуги, які входять до споживчого кошика 

(розмір вказаний як 1 раз/рік) 

 

Для більш детального вивчення даної проблеми, я провела анонімне 

опитування у соціальних мережах для різних вікових груп. 

Соціальна мережа Instagram, Facebook 

Вікова група 16-65 років 

Кількість опитуваних 20 осіб 

Результати мене не шокували, адже я була готова до такої реакції. Я 

пропоную ознайомитися з декількома з цих відгуків та зробити висновки. 

«Прожитковий мінімум нереальний, харчування дороге, квартплата 

дорога. Не кажучи вже о розвагах та одязі, а не дай Бог, захворіти, а ліки 

теж дуже дорогі. Я не знаю як можна прожити, хто і як розраховує 

прожитковий мінімум?!» 

«Прожитковий мінімум нереальний, він ніяк не може забезпечити 

нормальне життя». 

«Для віку від 6 до 18 років потрібно мати прожитковий мінімум десь 

8-10 тисяч грн. На дві тисячі не можна купити собі їжі, засоби гігієни, одяг 

та інше». 

«Я вважаю, що прожитковий мінімум в Україні потрібно 

переглянути і реально оцінити потреби людей!» 

1 6

524

95

6 0

Хімчистка Перукарськв послуги

Поїзди міським транспортом Поіздки приміським транспортом

Відвідування закладів культури Придбання книг
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«Я вважаю, що в нашій країні ПМ нереальний. 2218 грн. в місяць це 

дуже мало, жити неможливо, йде навіть мова про виживання». 

«Мені як студенту дуже важко жити на ПМ. Тільки 500 грн. йде на 

гуртожиток, а інтернет, дорога, їжа». 

Дивлячись на відгуки простих людей віком від 16 до 65 років та мої 

власні переконання та досліди можу зробити висновки, що прожиткового 

мінімуму ледве може вистачити на їжу, щоб хоч якось задовольнити свої 

фізіологічні потреби. Я вважаю, що Кабінет Міністрів України повинен 

переглянути положення та додати корективи. 

На даному економічному розвитку країни громадянам недостатньо 

2000-2500 тисячі. Як було зазначено у відгуках прожитковий мінімум 

повинен бути приблизно 7-9 тисяч гривень на місяць. В цю суму я врахувала 

не самі дешеві харчові продукти та мінімальну оплату за комунальні послуги, 

а конкретно, об’єктивно визначила всі необхідні продукти споживання, речі, 

оплату комунальних послуг та витрати на мінімальні розваги, для 

культурного розвитку суспільства.  

Висновки. Таким чином, підсумовуючи все вищезазначене, можу 

сказати, що країні потрібні нові та свіжі погляди, потрібні реформи, такі як: 

1) підвищення заробітної плати; 

2) надання пільг, окремим категоріям населення; 

3) встановлення субсидій на продовольчі товари або 

зменшення цін на товари першої необхідності; 

4) зменшення відсотку річних кредитів. 
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656 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів 
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МОБІНГ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ 

Чувальська Крістіна, 

студентка «Білгород-Дністровського економіко-правового  

коледжу ПУЕТ», 

Вололовцева О. І.,  

науковий керівник  

Згідно із чинним законодавством, основним інструментом захисту і 

доведення факту дискримінації, зокрема у сфері трудових правовідносин, 

залишається суд, а обов’язок доведення залишається за постраждалим. 

Станом на сьогодні навіть Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини може вступати в судовий процес для захисту постраждалого від 

дискримінації лише як третя особа та надавати висновки в таких справах за 

відповідним рішенням і зверненням суду.  

Українська судова практика стосовно дискримінації у сфері праці за 

час дії Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні» із 2012 року свідчить про неефективність теперішньої системи 

захисту, оскільки, незважаючи про наявні чисельні факти дискримінації у 

сфері трудових відносин, за цей період розглянуто не більше десятка справ, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2000-%D0%BF#Text
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які, на жаль, здебільшого вирішено не на користь постраждалих від 

дискримінації. 

Мобінг – систематичне цькування, психологічний терор, форми 

зниження авторитету, форма психологічного тиску у вигляді цькування 

співробітника у колективі, зазвичай з метою його звільнення. 

Отже, мобінг є дуже складним і небезпечним явищем у трудових 

колективах. Цей вид психологічного впливу призводить до низки наслідків, 

які негативно впливають на людину, стосовно якої скоюється подібне, та на 

весь колектив, у якому можна це спостерігати. Аби не допустити розвиток і 

подальше поширення мобінгу, важливим є запровадження інструментів його 

регулювання. 

Було виявлено, що чим більший стаж державної служби, тим вищий 

ризик застосування такого прояву боулінгу (мобінгу), як навмисне надмірне 

завантаження роботою у порівнянні з іншими працівниками або доручення 

завдань, які не відповідають рівню компетенції. Разом з тим, чим вищий 

рівень юрисдикції державного органу, тим більша імовірність прояву мобінгу 

з боку керівників та колег з інших структурних підрозділів.  

Це може бути пов’язано із більшою штатно-посадовою чисельністю 

та, відповідно, більшою кількістю комунікацій між структурними 

підрозділами державних органів, рівень юрисдикції яких – вся територія 

України.  

До жінок мобінг частіше застосовуються керівники вищого рівня та 

колеги з інших структурних підрозділів. 

Існують такі різновиди мобінгу: 

 вертикальний мобінг – колектив іде війною проти керівника, або 

ж начальник цькує працівника, який йому не подобається (босинг – від англ. 

boss); 

 горизонтальний передбачає цькування колективом одного з 

працівників; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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 ще розрізняють булінг (термін, який трапляється переважно у 

Британії): найчастіше цим словом позначають цькування «один на один». 

Існує ще й змішаний мобінг, коли цькують і по вертикалі, і по горизонталі.  

Образливі слова, ігнорування, непристойні жарти та коментарі, 

надмірна прискіпливість, бойкоти, небажання давати інформацію, цькування 

перед усім колективом, доноси, плітки – це «легкі» прояви мобінгу.  

Відомі випадки, коли співробітники свідомо пошкоджували майно 

своєї жертви, викидали її документи, ховали речі, псували техніку, видаляли 

потрібні файли, фізично переслідували в робочий та позаробочий час, 

сексуально переслідували. 

Для того, щоб уникнути мобінгу потрібно застосовувати у своєї роботі 

такі принципи: 

 перший принцип – ввічливість і доброзичливість. Людина, яка 

відкрита до спілкування, цікавиться оточуючими, поводиться з ними 

відповідно до певних групових правил, викликає симпатію, а отже, проти неї 

мобінг просто не може бути спрямований. Навіть якщо призвідник 

постарається збити коаліцію проти такого працівника, то в нього нічого не 

вийде. І навпаки – коли співробітник скритний, суворий, не ввічливий, 

напружений і дратівливий, то він, сам того не бажаючи, переходить дорогу 

занадто великій кількості співробітників; 

 другий принцип – не потрібно йти проти колективу. Шануйте 

традиції, правила і норми колективу. Беріть участь у колективних заходах, 

святах тощо. Ніхто не примушує вас залишатися в ресторані на святкуванні 

дня народження бухгалтера до ранку і танцювати, доки не відпадуть ноги, 

але посидіти з усіма, продемонструвати повагу до традицій, побути частиною 

групи – це дуже важливо для побудови відносин у трудовому колективі. 

Отже, наразі ж в Україні тільки розпочинається процес запровадження 

механізмів протидії психологічному тиску на робочому місці, і його 

подальший розвиток саме в нормативно-правових рамках об’єктивно 

сприятиме захисту, як найманих працівників, так і роботодавців, 
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підтриманню здорового соціально-психологічного клімату в колективах та 

ефективній діяльності підприємств в цілому. 
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ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСУ  
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Вололовцева О. І., 
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У зв’язку з поширенням корона вірусу COVID-19 і введенням 

державних обмежень, обсяг яких змінюється залежно від прогресування 

ситуації, у багатьох компаній виникла проблема: що робити з виконанням 

своїх договірних зобов’язань, та як реагувати на проблеми з виконанням 

договірних зобов’язань перед своїми контрагентами? 

За законодавством України сторона, яка порушила зобов’язання, може 

звільнятися від відповідальності за порушення зобов`язання, якщо доведе, що 

http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B3.pdf
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B3.pdf
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B3.pdf
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це порушення стало в наслідок обставин непереборної сили, незалежно від 

того, чи це передбачено договором. 

Українське законодавство містить невичерпний перелік таких 

обставин. 17 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон № 

530-IX, який набрав чинності 17 березня 2020 року доповнивши такий 

невичерпний перелік форс-мажорних обставин – «карантином, встановленим 

Кабінетом Міністрів України». Якщо відповідним договором не передбачено 

інше, форс-мажорні обставини засвідчуються Торгово-промисловою палатою 

України.  

Попри увесь «шум» та ажіотаж до питання віднесення карантину до 

переліку форс-мажорних обставин, слід зазначити, що звільнення від 

відповідальності можливе лише за наявності ряду умов, а сам форс-мажор не 

можна вважати вирішенням всіх головних болів з огляду на наступні важливі 

аспекти: 

сам факт поширення коронавірусу, пандемія, запроваджений карантин 

тощо, самі по собі не становлять форс-мажору і не звільняють від 

відповідальності; 

наявність форс-мажору за договором потрібно доводити, надаючи у 

торгово-промислову палату необхідні документи; 

сертифікат торгово-промислової  палати  не є актом органу державної 

влади і не має обов’язкового характеру для суб’єктів господарювання; 

форс-мажорні обставини не мають «преюдиціальний» (заздалегідь 

встановлений) характер; 

для того, щоб зацікавлена особа могла посилатися на форс-мажор, 

така особа повинна довести, що коронавірус чи заходи щодо боротьби із його 

поширенням є непередбачуваними обставинами, які дійсно унеможливлюють 

виконання зобов’язань у даному конкретному випадку за відповідним 

договором; 

відповідно до практики українських судів, для звільнення від 

відповідальності особа, яка порушила зобов`язання, повинна довести:  
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1) наявність обставин непереборної сили;  

2) їх надзвичайний характер (мають винятковий характер і 

знаходяться за межами впливу сторін);  

3) неможливість попередити за даних умов завдання шкоди;  

4) причинний зв`язок між цими обставинами та понесеними збитками. 

У порівнянні із загальними правилами законодавства України, у 

деяких випадках сторони могли в договорі більш детально передбачити коло 

форс-мажорних обставин, правила повідомлення про них, а також правові 

наслідки таких обставин.  

На виконання договору посилання на виникнення вірусу не є 

достатньою підставою для застосування такого захисту; та сторона, що 

вдається до захисту з посиланням на форс-мажорні обставини, також 

повинна продемонструвати, чому вона не може зарадити впливу спалаху 

COVID-19 на виконання нею договору, наприклад, чому вплив пандемії на 

договір не можна зменшити шляхом залучення іншого постачальника.  

До кожної ситуації потрібно підходити комплексно та індивідуально. 

Рекомендується заздалегідь зібрати докази неможливості виконання 

зобов’язання, завчасно повідомляти свого контрагента про наявні проблеми 

та намагатися домовитися. Укладення відповідних додаткових угод до 

контрактів забезпечить від можливих претензій з боку іншої сторони 

контракту, а також звільнить сторону від необхідності засвідчення форс-

мажорних обставин.  

Як у процесі переговорів, так і випадку неможливості досягнення 

згоди, слід звернутися до вищенаведених норм, а також до інших положень 

законодавства в залежності від виду правовідносин. 

 На завершення, карантин, безумовно, рано чи пізно завершиться і 

дуже б хотілося, щоб відносини із партнерами залишилися незмінними та 

дозволили продовжити конструктивну та плідну подальшу співпрацю. 

 

 



73 
 

Література 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року № 530-IX 

2. https://sk.ua/uk/news-uk/pravovi-naslidki-poshirennya-koronavi/ 

3.https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/karantin-ta-yogo-

naslidki-dlya-vikonannya-dogovirnih-zobovyazan.html 

4. https://www.kinstellar.com/source/files/articles/articles_000114.pdf 

5.https://arzinger.ua/press-

center/publications/karantin_ta_yogo_naslidki_dlya_vikonannya_dogovirnikh_zob

ovyazan/ 

 

 

ПРО КРИЗУ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВІ 
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Закон України «Про Конституційний Суд України» визначає статус 

Конституційного Суду, як органу конституційної юрисдикції, який 

забезпечує верховенство Конституції, розв’язує питання про відповідність 

Конституції України законів України та інших актів, передбачених 

Конституцією України. 

27 жовтня 2020 року українське суспільство сколихнула несподівана 

новина: на закритому засіданні судді Конституційного Суду України 

прийняли рішення про скасування положень статті 366-1 Кримінального 

Кодексу України, визнавши їх неконституційними. 

https://sk.ua/uk/news-uk/pravovi-naslidki-poshirennya-koronavi/
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/karantin-ta-yogo-naslidki-dlya-vikonannya-dogovirnih-zobovyazan.html
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https://www.kinstellar.com/source/files/articles/articles_000114.pdf
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Ця стаття визначала покарання за подання суб’єктом декларування 

завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або умисне 

неподання суб’єктом зазначеної декларації у вигляді: 

- штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів громадян; 

- громадських робіт на строк від  150 до 240 годин; 

- позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років. 

Цим рішенням Конституційний Суд фактично зупинив роботу 

Національного агентства з питань запобігання корупції, скасував низку 

антикорупційних норм та навіть поставив під загрозу міжнародне 

співробітництво України, адже боротьба з корупцією та прозора робота 

державних органів є одними з важливих умов для функціонування 

безвізового режиму з Європейським Союзом та співробітництва з 

Міжнародним валютним фондом. 

Після цього Президент України Володимир Зеленський запропонував 

розпустити Конституцій Суд, але він не мав для цього повноважень, тому що 

згідно ст.106 Конституції України Президент має право лише на призначення 

третини від загального складу Конституційного Суду (третину призначає 

Верховна Рада України, третину – з’їзд суддів України). 

Деякі юристи стверджують, що ця ситуація є безвихідною, тому що 

Конституційний Суд  є органом, що безперервно працює, і зупинення його 

призведе до порушень у всій судовій системі. 

Наразі у Верховній Раді зареєстровані три  законопроєкти, які 

покликані стабілізувати кризу Конституційного Суду: 

1. Законопроєкт №4431 «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо відновлення відповідальності за декларування 

недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування 

декларації» - був зареєстрований 30 листопада 2020 року за ініціативою 
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народного депутата України Дениса Монастирського. Передбачає внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального Кодексу України. Цим законопроєктом відновлюється 

відповідальність суб’єктів декларації за неподання декларації або подання у 

зазначеній декларації інформації, яка не відповідає дійсності. 

2. Законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень 

Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального Кодексу 

України» був зареєстрований 2 листопада 2020 року за ініціативою Голови 

Верховної Ради Дмитра Разумкова та низки інших народних депутатів. Закон 

передбачає відновлення дію статей Закону України «Про запобігання 

корупції», а також статті 366-1 ККУ, які були скасовані рішенням 

Конституційного Суду. Цей законопроєкт навряд чи зможе розв’язати 

проблему, оскільки у разі його прийняття, з часом Закон знову може бути 

оскаржений з посиланням на нещодавнє рішення Конституційного Суду. 

3. Законопроєкт №4288-1 «Про відновлення суспільної довіри до 

конституційного судочинства» був зареєстрований 29 жовтня 2020 року за 

ініціативою Президента України Володимира Зеленського. В цьому 

законопроєкті рішення  Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року 

визнається «нікчемним», тобто таким, що не має правових наслідків. Також, 

у законопроєкті зазначається, що Закон України та Кримінальний Кодекс 

України продовжують дію у редакції, що діяла до рішення Конституційного 

Суду від 27 жовтня 2020 року, а повноваження складу Конституційного 

Суду, що діяв на момент прийняття рішення від 27 жовтня 2020 року, 

припиняються з моменту прийняття цього законопроєкту. А також, 

законопроєктом суб’єктам призначення суддів Конституційного Суду (як 

зазначалося вище, це Президент України, Верховна Рада України та судді 

України) доручається невідкладно розпочати процедуру відбору на 

конкурсних засадах нового складу Конституційного Суду України. 
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Зазначені  законопроєкти знаходяться на розгляді комітетів Верховної 

Ради. Від їх ухвалення залежатиме подальша доля Конституційного Суду, а 

можливо, і всієї країни. 
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Анотація. У роботі досліджено позитивні та негативні сторони чіпу 

«Link», який створений для того, щоб допомагати людям з травмами мозку і 

спини також він безпосередньо має забезпечувати підключення мозку 

людини до комп'ютера. 

Ключові слова: Мозковий чіп, Ілон Маск, NEURALINK, імплант, 

робот, свиня, мавпа, операція. 

Постановка проблеми. Чіп покликаний допомогти людям з 

недоумством або паралічем контролювати свої рухи, дозволить лікувати 

неврологічні захворювання, такі як: Хвороба Альцгеймера, травми спинного 
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мозку. Інновація зможе не тільки обробляти дані мозку, але і завантажувати 

їх у зворотному порядку. Він буде розв’язувати різні проблеми зі здоров'ям: 

інсульти, втрату пам'яті в старості і навіть різні залежності людини. 

Мета. Визначити всі позитивні та негативні сторони мозкового чіпу 

«Link» та з’ясувати чи зможе він насправді  повернути повноцінне життя 

паралізованим людям  і вдосконалити його здоровим. 

З моменту заснування в 2017 році мета роботи компанії Neuralink 

залишалася засекречена. 16 липня 2019 року в Сан-Франциско на першій 

офіційній презентації своєї розробки, вчені показали, як працює нейро датчик 

в мозку тварин. 

16 липні 2019 року в будівлі Каліфорнійської академії наук в Сан-

Франциско мільярдер Ілон Маск презентував нову розробку своєї компанії - 

мозковий чіп Link. Це невеликий бездротовий пристрій, що доповнює 

біологічний інтелект штучним, об'єднавши можливості роботів і людей [1]. 

 «Я думаю, в майбутньому ви зможете зберегти і програвати спогади. 

Це, звичайно, звучить як серія «Чорного дзеркала», але вони досить добре 

пророкують (майбутнє). Ви зможете зберегти, витягти і зробити резервну 

копію спогадів. У кінцевому підсумку ви зможете завантажити їх у нове тіло 

або робо-тіло. Майбутнє буде дивним», Ілон Маск, винахідник і голова 

компанії Neuralink [2]. 

Компанія продемонструвала чіп Link розміром з монету - його можна 

імплантувати в мозок, не залишаючи ніяких зовнішніх слідів операції. Ілон 

Маск порівнює Link зі спортивними гаджетами, «тільки в вашому черепі» [2]. 

На презентації представили свиню, в мозок якої у квітні 2019 року вживили 

імплант. Встановлені чіпи дозволяють відстежувати активність відчутних 

центрів мозку свині і таким чином дізнаватися, до чого торкається тварина 

своїм п'ятачком. 

Крім того, на презентації була показана свиня, з мозку якої чіп вже був 

успішно витягнутий без шкоди для піддослідної тварини. Ще одній свині 
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вчені вживили відразу два чіпи для того, щоб продемонструвати можливість 

одночасної роботи декількох пристроїв [3]. 

Першого лютого 2021 року Ілон Маск повідомив, що його стартап 

Neuralink успішно імплантував у мозок мавпи чіп, що дозволяє їй «силою 

думки» грати у відеоігри. Про це він розповів слухачам в додатку Clubhouse. 

«У нас є мавпа з імплантатом у черепі з крихітними проводами. Вона 

може грати у відеоігри за допомогою свого розуму », - повідомив він. За його 

словами, мавпа «щаслива» і живе в «кращому мавпячому приміщенні в 

світі», яке Neuralink облаштував для піддослідних тварин. «Ми хочемо, щоб 

вони грали один з одним в інтелектуальний пінг-понг», - заявив мільярдер. 

Він пообіцяв, що компанія незабаром опублікує відео з мавпами, що 

грають у відеоігри [6]. 

Щоб імплантувати датчики в мозок тварини, компанія сконструювала 

спеціального робота для проведення операції. Кожен з чотирьох електродів з 

датчиками мають товщину не більше людської волосини і обладнаний 

десятками ще тонших електродів. Операція з використанням робота 

допомогла уникнути пошкоджень кровоносних судин. У цілому робот провів 

19 операцій на тваринах [4]. 

У пресреліз WokeStudios говориться, що головна увага приділяється 

дизайну, який буде гармонійний у лікарняних умовах, але при цьому буде 

виглядати незвично. Висота робота становить 2,5 метра. Він може 

пересуватися по п'яти осях. Цей розмір і різноманітність рухів необхідні, щоб 

направляти голку для точного введення. Спеціальна головка тримає і 

направляє голку, для установки чіпа. Він також оснащений камерами і 

датчиками, які орієнтовані на мозок [5]. 

Чіпи імплантуються через чотири отвори діаметром 8 мм в черепній 

коробці. Імплантація займає близько однієї години. Операція проводиться без 

анестезії, людина зможе покинути поліклініку в той же день після операції. 

Чіп можна буде легко витягти без шкоди нервовій системі. 
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Після його установки паралізована людина зможе керувати 

смартфоном, комп'ютером або будь-яким іншим гаджетом силою думки. 

Нервові імпульси мозку будуть перетворюватися в сигнал і передаватися на 

зовнішні пристрої. 

Link потрібно буде заряджати за допомогою бездротової магнітної зарядки. 

Зарядки вистачатиме всього на добу, а повна зарядка до 100% займатиме всю 

ніч. 

Управляти чіпом можна буде через Bluetooth за допомогою 

спеціального додатку для смартфона. Він буде надавати такі можливості як: 

виклик електромобіля Tesla «силою думки», трансляція музики відразу в 

мозок і навіть управління іграми. Також у чіп вбудували датчик тиску, 

температури, гіроскоп і інші датчики, необхідні для повної взаємодії та 

контролю за мозком [2]. 

Однак нейробіологи, не пов'язані з компанією, хоча і визнали успіх 

Neuralink у тестуванні даного чіпа, але попередили, що необхідні більш 

тривалі діагностики, дослідження і тестування даного пристрою. 

Спочатку чіп від Neuralink буде досить-таки дорогим, але з часом ціна 

падатиме. Винахідник заявив про бажання знизити ціну до декількох тисяч 

доларів з урахуванням операції з імплантації чіпа в мозок. Інформації про 

початок продажів поки немає. 

Висновки: Чіп «Link» є дуже важливим і значним відкриттям в 

нейрохірургії. Він здатний, як і повернути повноцінне життя паралізованим 

людям, так і вдосконалити його здоровим. Позбавити нас безлічі хвороб і 

незручностей. На даному етапі він проходить різні тестування і тому ще 

жодного разу не використовувався людиною. Однозначно чіп «Link» - це 

найбільше відкриття людства, але хто наважиться спробувати на собі? 

Невідомо, що буде з отвором в голові - як швидко заросте? Які будуть 

наслідки? Чіп потрібно заряджати щоночі і т.д. Як висновок можна сказати, 

що майбутнє вже настало, але потрібно трохи почекати, щоб відчути його 

серед нас. 
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