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ВСТУПНЕ СЛОВО

Щиро вітаю всіх учасників науково-практичної конференції студен-
тів і молодих вчених!

Шановні колеги! Проблеми освіти, науки і духовності у кожного
народу є засадничими. В історії нашого народу чітко виділяються дві тен-
денції. З одного боку, наш народ постійно виявляв великі природні обдаруван-
ня і потужні духовні сили. Результатом цього стало формування гост рого
і проникливого розуму, багатого емоційно-почуттєвого світу, високої
моральності, глибокого демократизму, масового героїзму у боротьбі з во -
рогами своєї свободи, прагнення і вміння жити за законами краси, добро-
ти, гостинності, самобутнього українського гумору та ін.

З іншого боку, у того ж самого нашого народу ми бачимо егоїстичний
індивідуалізм, надмірний ідеалізм і довірливість, низьку суспіль но-
політичну і національну свідомість, пасивність і недостатню національну
будівничу, національно-державницьку діяльність, невміння об’єднатися,
забезпечити згуртованість всього народу тощо. Тому вдосконалення якос-
тей національного характеру, набуття морально-духовної інтелектуаль-
ної потуги вищого рівня убезпечать нас від державотворчих невдач і пора-
зок. Іншими словами, нам необхідно зробити рішучі кроки в напряму
формування державницького світогляду українського народу, в основі
якого лежать загальнолюдські цінності. 

І тому Університет «Україна» був створений як інклюзивний за клад
вищої освіти, покликаний забезпечити як високоякісну підготовку фахів-
ців, так і виховання їх патріотами. Крім цього, він широко відкрив двері
для навчання і виховання людей з інвалідністю, дітей із соціально-незахи-
щених сімей і дітей сиріт. У цьому його унікальність.

Упродовж 22-х років свого існування Університет «Україна» реалізовує
принципи інклюзії й найкращі світові практики доступного навчання та
має 37 підрозділів по всій території України. За цей час підготовлено біль-
ше 175.0 тис. фахівців, в т.ч. понад 10.0 тис. із числа людей з інвалідністю.

У центрі уваги нашого ЗВО завжди були освіта, наука і духовність
молоді.

Підтвердженням цьому є те, що в Університеті «Україна» стало
доброю традицією проводити науково-практичну конференцію студентів
і молодих учених. Започаткували цю традицію в рік п’ятиріччя нашого
закладу і з того часу такі заходи проводяться щороку. Конфе ренція охоп-
лює щоразу широкий загал учасників і за 18 років стала значною подією
для студентів і молодих учених. 

Конференція передбачає засідання 15 секцій: економічні перспективи Ук -
раїни в сучасних умовах; документознавство та інформаційна діяльність:
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сучасні проблеми та перспективи розвитку; українознавство – основа
філологічної освіти та формування духовності: історія та сучасність;
актуальні проблеми сучасного перекладознавства та методики викла-
дання іноземних мов та літератур; засоби масової інформації: відгук на
виклики сьогодення; редакційно-видавничі процеси: теорія та практика
використання в системі масової комунікації; туризм як багатогранне
суспільне явище; сучасні технології зміцнення здоров’я людини; соціальний
розвиток особистості в контексті соціальної роботи; соціально-психоло-
гічні проблеми самореалізації студентської молоді; правове регулювання
господарської діяльності; суспільно-політичні та соціокультурні аспекти
розвитку українського суспільства; інформатика та комп’ютерні техно-
логії; сучасні інженерні технології: пошук та перспективи; природа, меди-
цина, здоров’я.

ХVІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і мо -
лодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» — Університет «Ук раїна»
проводить спільно з Міністерством освіти і науки України, Всеукра їн ською
молодіжною громадською організацією студентів з ін валідністю «Гаудеа -
мус» і Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і мо -
лодих вчених. Мета заходу – активізувати науково-дослідну роботу
молоді, залучити її до творчого пошуку, генерації нових наукових ідей.

Цього року для участі у Конференції зареєструвалось близько 400 чо -
ловік. Серед них учасники з різних куточків України: Київ, Карпати, Він ни -
ця, Житомир, Івано-Франківськ, Біла Церква, Полтава, Рівне, Терно піль,
Миколаїв, Мелітополь, Луцьк, Нова Каховка.

Учасники представляють не тільки Університет «Україна», а і 15 ін -
ших навчальних закладів, установ і партнерів.

До публікації було отримано 551 тез доповідей здобувачів вищої освіти,
науковців, викладачів, вчителів які будуть опубліковані у Збір нику тез
Конференції.  

Проведення ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» є резуль-
татом великої праці студентів, викладачів, організаторів. Вона стане
серйозним стимулом для подальшого розвитку і вдосконалення всього на -
вчально-виховного комплексу в Університеті «Україна», а також спри -
ятиме активізації просвітницької роботи в українському суспільстві.

І я щиро бажаю всім учасникам нашого онлайн-зібрання успіхів у роботі.
Щиро дякую за увагу!

Петро ТАЛАНЧУК



5

СЕКЦІЯ I

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 
ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ 

НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Артюх-Пасюта О. В.
кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри правознавства та фінансів
Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»

Невід’ємним складовим фактором, що впливає на ефективність
діяльності промислового підприємства, є наявність екологічних ри -
зиків, пов’язаних зі специфікою виробництва продукції та галузевою
приналежністю. Трактування поняття «екологічний ризик» є до -
сить багатогранним та залежить від джерел виникнення та об’єктів
впливу (табл. 1). 

Таким чином, поняття «екологічний ризик» трактується в кон-
тексті поняття «екологічна небезпека», яка, в свою чергу, розгляда-
ється як об’єктивно існуюча можливість негативного впливу на
екологію, здатність наносити певну шкоду або збиток. Поняття ж
збитку, як правило, пов’язують з погіршенням стану, порушенням
умов нормального функціонування або руйнуванням об’єкта. Отож
ризик у більшості випадків характеризує кількісний вимір небезпе-
ки, тобто її ймовірність.

Під час дослідження автором запропоновано класифікацію еко -
логічного ризику за об’єктами впливу (рис. 1).



Таблиця 1
Трактування поняття «екологічний ризик» у фаховій літературі

На основі аналізу понятійного апарату та запропонованої кла-
сифікації екологічного ризику автор вважає, що екологічний ризик
слід розглядати як ймовірність отримання певного збитку в резуль-
таті прояву чинника екологічної небезпеки стосовно людини,
навколишнього середовища і суб’єкта господарювання в цілому.

Література

1. Добровольський В. В. Основи теорії екологічних систем : навч. по сіб.
К.: ВД «Професіонал». 2005. 272 с.

2. Качинський А., Глуцький Л., Сонкіна Г. Інтегральні оцінки ризику еко -
логічної безпеки регіонів України. Регіон. економіка. 2001. № 1. С. 213–221.

3. Царик Т. Є., Файфура В. В. Основи екології: конспект лекцій. URL:
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/ (дата звернення: 13.04.2021).

4. Шмандій В. М., Солошич І. О. Управління природоохоронною діяль -
ністю : навч. посіб. К. : ЦНЛ, 2004. 296 с. 

5. Ярчак В. В. Про екологічний ризик джерел підвищеної екологічної
не безпеки. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка.
2009. Вип. 48. С. 209–215.
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Автор, джерело Екологічний ризик

Добровольсь -
кий В.В. [1]

Ймовірність несприятливих для навколишнього середо-
вища наслідків будь-яких змін природних об’єктів
і факторів

Качинсь кий А.
[2]

Імовірність порушення стійкості системи навколишньо-
го середовища через господарську чи іншу діяльність
людини, тобто перевищення еколого-економічного
потенціалу

Царик Т.Є.,
Файфура В.В.
[3]

Усвідомлення небезпеки виникнення небажаних нега-
тивних змін екологічної ситуації у певному місці й часі
з обрахованими величинами ймовірних збитків

Шмандій В.М.,
Солошич І.О.
[4, с. 209–210]

Можливість виникнення несприятливих екологічних
наслідків, викликаних як антропогенними, так і небез-
печними природними явищами

Ярчак В. 
[5, c. 214]

Ймовірність настання негативних наслідків для довкіл-
ля та/або людини у результаті діяльності суб’єктів еко-
логічних правовідносин або впливу на об’єкти підвище-
ної екологічної небезпеки природних факторів
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Рис. 1. Види екологічного ризику [запропоновано автором]

в сучасних умовах Секція 1

 

-



СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Баланюк С. О.
IV курс, групи 17.04, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Національна академія статистики, обліку та аудиту

Перелигіна К. Р.
І курс, група ФН-20-1, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Інститут економіки та менеджменту Університет «Україна»

Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Ситуація, що виникла в Україні у галузі охорони здоров’я та
соціального захисту громадян, вимагає термінових заходів, спрямо-
ваних на покращення її розвитку. Вагомого значення у зв’язку
з цим набуває дослідження питань розвитку медичного страхуван-
ня як інструменту формування права кожного громадянина на
отримання гарантованої та якісної медичної допомоги. 

Усвідомлюючи велике місце здоров’я в житті сучасного постін-
дустріального суспільства, майже всі соціальні держави бажають
створити такі умови життєдіяльності та медичного обслуговування,
які б слугували підтриманню та зміцненню здоров’я її громадян.
Для забезпечення цього права державами виникає спеціальна сис-
тема, яка формує комплекс заходів, спрямованих на збереження та
відновлення здоров’я населення — галузь охорони здоров’я. Для
нормального забезпечення та формування кожна сфера сучасної
ринкової економіки вимагає налагодженої фінансової системи
і стабільних джерел фінансування.

Формування добровільного медичного страхування в Україні
забезпечується нерівномірно. Труднощі, з якими стикаються стра-
хові компанії, що займаються добровільним медичним страхуван-
ням, спричинені низкою факторів, серед яких економічна ситуація,
жорстка конкуренція, високий рівень безробіття, низький рівень
платоспроможності населення, недосконалі законодавчі акти, не -
узгодженість економічних інтересів суб’єктів страхового ринку,
захоплення компаніями значної частки ринку, яка не відповідає
рівню їхній платоспроможності та фахової компетентності, низь-
кий професіоналізм кадрів тощо.
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Серед властивостей добровільного медичного страхування від-
значимо те, що воно є одним з елементів особистого страхування та
важливим ринковим компонентом, який доповнює систему соціаль-
ного забезпечення громадян. Не беручи до уваги наявність таких сут-
тєвих особливостей питома вага цього виду страхування, а отже,
і частка видатків, яка відноситься на фінансування сфери медичного
обслуговування за рахунок даного виду страхування, є незначною,
що висвітлюється високою вартістю послуг комерційних страхових
структур та їх недоступністю для більшості населення України. 

Отже, вивчаючи історію економічної думки щодо визначення
сутності медичного страхування, автором визначено, що медичне
страхування — це сукупність форм страхування, які передбачають
обов’язки страховика по здійсненню страхових виплат у розмірі
част кової або повної компенсації витрат на отримання медичної
допомоги в разі настання страхового випадку, визначених чинним
законодавством або договором страхування, за рахунок спеціально
сформованих фондів. Виходячи з цього, економічну сутність медич-
ного страхування можна розглядати через компенсацію витрат на
отримання медичної допомоги за рахунок спеціально сформованих
фондів. Також, розвиток медичного страхування вимагає значного
удосконалення нормативно-методичної бази, підвищення фінансо-
вої надійності страхових компаній, а також підвищення страхової
культури населення, зокрема й медичних працівників. 

ПОСЛУГИ ПОКУПЦЯМ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

Бацук В. М.
ІІІ курс, група ЗМК-18-1, спеціальність «Маркетинг» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Послуги, що надаються покупцям у роздрібній торгівлі, відпо-
відно якої вони за ознакою зв’язаності з товарами поділяються на
три групи:

– послуги з прокату (оренди) товарів, коли споживачі оренду-
ють і використовують товари протягом обумовленого часу (наприк-
лад, магазини, що торгують аудіо- і відеокасетами та компакт-дис-
ками, можуть також давати їх напрокат);

– послуги, зв’язані з товарами, що знаходяться у власності спо-
живача (це, зокрема, технічно складні побутові товари, які куплені

в сучасних умовах Секція 1



споживачем і під час їх використання потребують в певний час
послуги з гарантійного ремонту);

– послуги, не зв’язані з товарами — у даному випадку спожи-
вач одержує послуги у вигляді вражень, досвіду чи зручності. На -
при клад, в магазинах, що реалізують комп’ютери, можна створю-
вати платні курси для навчання їх користувачів або при універмагах
відкривати салони красоти для навчання макіяжу споживачів пар-
фумерно-косметичних виробів.

До числа послуг, що створюють зручності покупцям можна від-
нести послуги автосервісу. Так, при великих магазинах чи торгових
центрах обов’язково необхідно безкоштовні автостоянки. У зару-
біжній практиці, де значного розвитку набули великі магазини,
суперцентри, торгові центри, які розміщуються вздовж автомагіс-
тралей, на межі населених пунктів і под., де значна частка припадає
на недільні закупівлі продуктів харчування та інших товарів часто-
го попиту, поряд з автостоянками розміщують автозаправні станції,
майстерні для ремонту і заміни автопокришок та різного дрібного
ремонту, здійснюється продаж запасних частин тощо. 

Перелік послуг залежить від типу магазину — найбільш різно-
манітним він є в універсальних магазинах, особливо в універмагах,
та найбільш крупних за розміром торгової площі. 

Послуги є важливим фактором отримання додаткового при-
бутку не тільки за рахунок того, що позитивно впливають на імідж
тор гового об’єкту, а отже й притягують покупців та збільшують об -
сяг продажу товарів, а й за рахунок здачі в оренду частини торгової
площі різним суб’єктам господарювання, що здатні професійно
надавати певні види послуг. 

Надзвичайно важливими є сервісні послуги, що пов’язані з га -
рантійним обслуговуванням чи заміною технічно складних побуто-
вих товарів, яких на споживчому ринку України з кожним роком
стає все більше і більше. 

Гарантійне обслуговування полягає у тому, що виробник або
продавець, або виконавець протягом гарантійного терміну зобо в’я -
зуються організувати, якщо це передбачено експлуатаційними
документом, роботи із спеціальної установки та підключення това-
ру чи його складання та технічне обслуговування

Роботи з гарантійного ремонту та обслуговування виконуються
для споживача безоплатно.

Виробник (продавець, виконавець) забезпечує нормальну ро -
бо ту товару, у тому числі комп’ютерних виробів, протягом гаран-
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тійного терміну. Як правило, гарантійний термін експлуатації това-
ру, який реалізовано через торгову мережу, обчислюється від дати
його продажу споживачеві.

Порядком передбачено, що у разі здійснення продажу товарів
за зразками, з пересиланням поштою, а також у разі коли час укла-
дення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві
не збігаються, гарантійний термін експлуатації обчислюється від
дня доставки товару споживачеві, а якщо товар потребує введення
в експлуатацію — від дня введення. Якщо день поставки чи введен-
ня товару в експлуатацію встановити неможливо, гарантійний тер-
мін експлуатації обчислюється від дня укладення договору купівлі-
продажу.

Отже, номенклатура послуг, що можна надавати покупцям,
надзвичайно різноманітна, але суб’єкти господарювання повинні її
коригувати в залежності від пори року, святкування тих чи інших
подій, проведення різних рекламних акцій. 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Боєва Д. Д.
ІІ курс, група ФН 19-1, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 

Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент

Вимоги до сучасного працівника високі у сенсі його інтелекту-
ального рівня, оскільки темпи праці задаються об’єктивними умова-
ми і тенденціями функціонування підприємств. Сьогодні необхід-
не вміння розумно витрачати свої ресурси та знаходити практичне
втілення отриманим результатам досліджень з максимальним
ефектом. Аби фахівець відповідав цим запитам, його підготовка має
забезпечувати якісний розвиток інтелекту. Саме вдало реалізова-
ний інтелектуальний потенціал забезпечує ефект від наявності
у суб’єкта господарювання інтелектуальних ресурсів, який полягає
у підвищенні рівня конкурентоспроможності, підвищенні продук-
тивності праці, отриманні додаткових прибутків, появі нових мож-
ливостей з вироблення й продажу інноваційних видів товарів та
послуг. вміння розумно витрачати свої ресурси; визначати і розпо-
діляти навантаження між учасниками інтелектуальної діяльності;
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знайти практичне втілення отриманим результатам досліджень
у відповідних галузях з максимальним ефектом.

Інтелектуальний потенціал як категорію досліджують як у вузь-
кому, так і в широкому розумінні. У широкому розумінні інтелекту-
альний потенціал — це сукупність інтелектуальних ресурсів, яка
може бути використана системою для вирішення завдань із самозбе -
реження та розвитку. У вузькому розумінні інтелектуальний потен-
ціал ототожнюють або з інтелектуальним потенціалом людини та
умовами її відтворення, або з інтелектуальним капіталом, зокрема
з його організаційною складовою, до якої входять організаційний
та управлінський досвід, знання, кваліфікація, інтелектуальний ка -
пі тал, корпоративна культура та ін. Отже, можливо виокремити скла-
дові частини інтелектуального потенціалу. Перша — людський капі-
тал, втілений у працівниках підприємства у вигляді їхнього досвіду,
знань, навичок, здібностей до нововведень, а також до загальної
культури, філософії фірми, її цінностей Друга — структурний капі-
тал, що включає патенти, ліцензії, торгові марки, організаційну
структуру, бази даних, електронні мережі.

Дослідники виділяють рівні інтелектуального потенціалу. Згід -
но з таким підходом на особистісному рівні його пропонують інтер-
претувати як відкритість до перебудови, готовність до нового, а на
організаційному рівні — як лояльність менеджменту або персоналу
до впровадження інновацій різного типу, що забезпечує організації
можливість швидко розвиватися та перебудуватися.

Серед факторів, що впливають на формування інтелектуально-
го потенціалу суб’єкта господарювання доцільно виокремити чин-
ники внутрішнього середовища (мікрофактори), чинники зовніш-
нього середовища (макрофактори) та егофактори. Основними
внутрішніми факторами є такі: економічний та технічний рівні ви -
робництва, ступінь задоволеності працею, стосунки в середині ко -
лек тиву, ефективність використання фінансових та інтелектуальних
ресурсів, а також рівень розвитку інтелектуального середовища
(підприємства чи держави). Серед макрофакторів виділяються
місце та роль підприємства на ринку, стосунки з контрагентами, за -
конодавча база стосовно прав інтелектуальної власності, соціальне
становище громадян у країні та стан громадської думки щодо діяль-
ності колективу. Егофактори формуються під впливом як зовніш-
ніх, так і внутрішніх факторів, та є емоційно-психологічним станом
особистості, тобто тим середовищем, у якому реалізуються творчі
здібності. 
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Зауважимо, що для макрорівня, тобто рівня держави, важли-
вою є сфера інтересів кожного окремого колективу, його система
цінностей, мотивація, що культивує і заохочує учасників колективу
до досліджень, розробки та використання інноваційних методів
роботи. Залежно від того, якого роду ці інтереси (для робочого
колективу важливими є аспекти професійного зростання, володін-
ня навичками технічної грамотності, розбиратися та слідкувати за
сучасними тенденціями у профільній галузі) це може стати конку-
рентною перевагою на ринку.

СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ РЕГУЛЮВАННЯ
УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ

Бубнов В. О.
ІІ курс, група ЗПУ-20-1м, 

спеціальність «Публічне управління та адміністрування» 
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., ст. н. с.

Розвиток сучасного українського суспільства характеризується
рядом глобальних тенденцій, однією із яких є прискорене форму-
вання цифрової економіки. Іншим стало положення із забезпечен-
ням виробництва основними ресурсами, у тому числі трудовими,
видозмінилися значення окремих сфер економіки, під впливом по -
значених процесів у стані перебудови знаходяться соціальна сфера,
громадське і приватне життя, сфера освіти. Це дає основу говорити
про цифрову революцію, у результаті якої неухильно зростає роль
людини та безперервного оновлення її знань. 

Цифровізація, змінюючи зміст праці й пред’являючи нові ви -
мо ги до кваліфікації працівників та методів їх підготовки, постійно
випробовує вплив соціальних чинників, що зумовлюють її генераль-
ний напрям, — служіння людині, що вимагає гнучкості регулюван-
ня ринку праці. Питання професійної підготовки набуває життєво
важливого значення не лише для окремого працівника, але і для
усього суспільства. У цьому проявляється зростаюче усвідомлення
необхідності рішення проблем розвитку сучасної освіти як найваж-
ливішого соціального інституту, що тісно взаємодіє із ринком праці. 

Основні чинники дисбалансу попиту та пропозиції робочої
сили пов’язані із проблемою зміни кваліфікаційної структури сус-
пільства (зростання громадської значущості кваліфікації); ерозією
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стаціонарних структур професійної підготовки робочої сили (зни-
ження якості освіти, перерозподіл навантаження у формуванні
конк ретних професійних навичок працівника на навчання після по -
чатку трудової діяльності); низьким соціальним статусом робочих
професій; феноменом безлюдного нарощування виробництва (пра-
цезбережні технології та збільшення продуктивності праці); праце
розширеними ефектами зайнятості (розвиток сфери послуг); інтег-
раційними і відцентровими процесами у рамках окремих професій
(старіння та відмирання одних професій та поява нових); недостат-
ньою професійною і територіальною мобільністю працівників стар -
ших віків; завищеними соціальними домаганнями молодих праців-
ників; міграцією, обумовленою наявністю «поглинювальних»
можливостей ринку праці і пов’язаною із прагненням людини зро-
бити кар’єру, самореалізуватися, отримати освіту.

В умовах глобалізації, цифровізації економіки зростає громад-
ська значущість професійної мобільності працівника, яка включає
три етапи. 

1) Адаптаційний пов’язаний із розвитком професійних навичок
працівника у конкретних виробничих умовах, зміною соціально-
психологічного вигляду працівника, розширенням його професій-
ного кругозору, накопиченням професійних знань, трудових нави-
чок і виробничого досвіду, розвитком особистості, її матеріальних,
соціальних і духовних потреб.

2) Селективний — працівник по-новому осмислює наявні у ньо -
го знання і навички, на більш високому рівні оцінює виробничу
проблему і знаходить нові шляхи її рішення. Працівникові необхід-
но вийти за межі власного професійного досвіду, доторкнутися до
розуміння своїх професійних проблем із позицій інших професій
і наукових знань. 

3) Стійкий етап пов’язаний із творчим освоєнням професії,
поглибленням професійної спеціалізації (виробничою, адміністра-
тивною, науковою), щоб стати особливо цінним і у чомусь незамін-
ним фахівцем. Далеко не кожен працівник проходить усі три етапи
професійної мобільності, і значна їх частина освоює тільки один або
два. Сучасне суспільство потребує працівника, здатного до швид-
кого професійного зростання, безболісної зміни видів діяльності та
виробничих функцій. Це припускає безперервне оновлення профе-
сійних знань і навичок, вимагає не лише високого рівня підготовки
робочої сили, але і великої професійної і кваліфікаційної рухли вості.
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НЕОБХІДНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА З ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ

Бубнова Є. О.
ІІІ курс, ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О.

Менеджер з підбору персоналу на даний момент є однією з клю -
чових фігур в управлінні компанією, оскільки він забезпечує залу-
чення та роботу персоналу, який є основою будь-якої компанії.
І саме від добре підібраних кадрів залежатиме на скільки стабільно
та ефективно буде працювати компанія. HR-менеджер(менеджер
з підбору персоналу) — це людина, яка керує персоналом: мотивує,
оцінює і шукає потрібних фахівців.

Позиція HR-менеджеру доволі багатогранна, і якщо мається на
увазі підбір персоналу, то відмінностей безліч. За 10 років ринок
праці змінився. Першою відмінністю є кількість шукачів на вакан-
тні посади. Сьогодні стало великою проблемою у пошуку персона-
лу те, що з кожним роком збільшується відтік населення на роботу
за кордон. Якщо 10 років тому для того, щоб знайти рядовий пер-
сонал, не було потрібно багато зусиль й вистачало елементарних
джерел пошуку працівників, то зараз для пошуку персоналу дово-
диться докладати чимало зусиль та ресурсів.

Є й позитивні зміни у тому, що з кожним роком з’являється все
більше інновацій, а процес підбору персоналу діджиталізується. Як що
раніше HR-менеджерам доводилося використовувати обмежені за -
соби пошуку, то зараз у нас є різноманітні сайти для пошуку робо-
ти, соціальні мережі, профільні сайти. З’явилось багато платформ,
які полегшують роботу рекрутерів. Деякі компанії навіть почали
використовувати ботів для первинного відбору персоналу. Гадаю,
використання штучного інтелекту в даному процесі на часі.

Сьогодні насамперед необхідно враховувати, що на ринок пра ці
увійшло нове покоління — так зване «покоління Z». Вони відрізня-
ються, й, як показує практика, багатьом з них необхідно все й одра-
зу. Часто зустрічаються молоді кандидати, які щойно завершили
навчання у вишах або ще навчаються й зі старту бажають отримувати
заробітні плати на рівні з досвідченими спеціалістами. Проте часто
таким кандидатам не вистачає досвіду. Однак необхідно розуміти,
що кількість пропозицій від інших компаній на ринку сьогодні
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доволі значна, й шукач буде обирати найкращі з них, тому робото-
давцю необхідно зацікавити потенційних кандидатів.

Отже, людину можна мотивувати як фінансово, так і нефінан-
сово. Складніше з нефінансовою мотивацією, адже не всі зацікавле-
ні у ній. Усе залежить від мотивації кандидата. Є люди, які бажають
змінити сферу діяльності кардинально, часто такі кандидати роблять
крок назад для того, щоб набратися досвіду й готові працювати за
невелику заробітну плату або проходити безкоштовне навчання.
Є кандидати, які йдуть на роботу з перспективою кар’єрного зрос-
тання або розвитку, — цей аспект необхідно обговорювати індиві-
дуально при прийнятті на роботу. Є кандидати, для яких насамперед
важливий колектив й ставлення керівництва, фінансову частину
такі кандидати можуть опускати на другий план. Також існують
кандидати, яким фінансова частина питання зовсім нецікава, —
у таких людей є основне джерело прибутку, їх мотивує цікава робо-
та й те, чим вони завжди хотіли займатися.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Васіч В. Д.
I курс, групи ФН-20-1, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Довгань Є. Р.
IV курс, групи 17.04, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Національна академія статистики, обліку та аудиту

Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Ринок страхових послуг на даний час являється одним із необ-
хідних елементів ринкової інфраструктури. Він має тісний взаємо -
зв’язок з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком
капіталу, цінних паперів, праці та робочої сили.

З переходом економіки України до ринкових відносин розпо-
чався новий етап у розвитку страхового ринку. У сучасних економіч -
них умовах галузь страхування нашої держави протягом останніх
років характеризується динамічним розвитком діяльності страхо-
вих компаній, що супроводжується зростанням їх кількості, розши-
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ренням напрямів страхової справи та значним збільшенням обсягів
страхових операцій, а ринок страхових послуг залишається одним
з найбільш капіталізованих серед інших небанківських фінансових
ринків. 

Рівень розвитку страхового ринку в Україні можна охарактери-
зувати на основі аналізу динаміки кількості страхових компаній,
динаміки страхових премій, щільності страхування (страхова пре-
мія на душу населення) та рівня проникнення страхування (відно-
шення страхових премій до ВВП). Проведемо аналіз стану розвит-
ку страхового ринку України.

На український ринок страхових послуг значний вплив здійс-
нюють ринки країн ЄС, Угорщини і Польщі. Тобто така взаємодія
страхових ринків цих країн повинна сприяти розкриттю потенцій-
них можливостей ефективної участі України у світових господарських
фінансових процесах,які орієнтовані на його норми та правила, які
забезпечують формування відкритого страхового ринку.

Проблеми страхового ринку України дають змогу виділити пев -
ні напрями та перспективи його розвитку в майбутньому. Основні
з них такі: удосконалення законодавчої бази подальшого розвитку
страхової діяльності; створення конкурентного середовища і вдос-
коналення організаційної структури ринку; врахування тенденцій
і особливостей розвитку страхових ринків розвинених країн; спри-
яння розвитку страхового посередництва; створення умов для роз-
витку інфраструктури страхового ринку; створення єдиного реєстру
страхових агентів, що дасть можливість мінімізувати кримінальні
схеми на ринку страхування; забезпечення страхового ринку висо-
кокваліфікованими кадрами.

Якщо реалізувати стратегії розвитку українського ринку стра-
хових послуг, то це дасть можливість підвищити якість страхового
ринку та забезпечити сталий розвиток економіки, тому необхідно
використовувати досвід інших країн світу, щоб в майбутньому мати
перспективу для розвитку держави, для стабільності національної
економіки, а головне, для забезпечення інтересів громадян. 

Отже, покращення стійкого зростання ринку страхових про-
дуктів як правило залежить від правильного впровадження та здійс-
нення реалізації стратегії і тактики його функціонування. Одно час -
но, основним завданням підвищення якості сектору страхування
залишається збільшення конкурентоспроможності страховиків,
розвиток сучасної інфраструктури страхового ринку та збільшення
різноманітності страхових послуг.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ 
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Власенко Є. С.
ІV курс, група ФН-17-1, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Захарчук О. В., д. е. н., професор

Сьогодні відбувається кардинальна перебудова фінансової, й зок -
рема банківської сфери. Зростання міжнародних фінансових рин-
ків та урізноманітнення фінансових інструментів забезпечили банкам
ширший доступ до грошових коштів. Водночас ринки продовжу-
ють розширювати асортимент нових продуктів і послуг. Традиційна
практика банківської справи, заснована на залученні депозитів та
наданні кредитів, сьогодні становить лише частину діяльності ти -
пового банку і досить часто є найменш прибутковою.

З ускладненням функціонування фінансової сфери змінюється
і роль банку. В його діяльності з’являються нові грані. Зокрема, роз-
виток економіко-правових відносин за останні роки зумовив появу
такого напрямку в банківській діяльності як фінансовий моніторинг. 

До цього спонукало те, що легалізація доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, набула глобального характеру. За оцінками екс-
пертів, загальний відплив капіталу з країн СНД становить близько
11–12 млрд. доларів США щорічно. Частина з них — це гроші укра-
їнського походження.

Фінансовий моніторинг — досить відоме явище. Протидія бан-
ківському шахрайству існує стільки ж часу, скільки існують банки.
Підтримку цього напрямку діяльності традиційно здійснюють служби
безпеки, які займаються питаннями фальсифікації недобросовісни-
ми клієнтами документів, надання банку недостовірної інформації.

Внутрішній фінансовий моніторинг — діяльність суб’єктів пер-
винного фінансового моніторингу з виявлення фінансових опера-
цій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, та ін -
ших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією
(відмиванням) доходів.

Зазначимо, що суть процесу відмивання кримінальних доходів
полягає в тому, що інформація про реальне (злочинне) джерело
таких доходів та тих осіб, яким вони належать, приховується або
маскується для того, щоб надати джерелам їх походження законно-
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го вигляду і тим самим уможливити використання доходів у легаль-
ному економічному обігу.

На сьогодні в Україні створені законодавчі засади фінансового
моніторингу, а також розроблена нормативно-правова база Націо -
нального банку України.

Організація первинного фінансового моніторингу в першу чергу
покладається на уповноваженого працівника, а досягнення ефектив-
ного його впровадження залежить від повного дотримання правил та
порядку здійснення самої процедури внутрішнього фі нан сового
моніторингу. Це дуже важливо, адже інформація, отримана на цьому
рівні системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, є вихідним пунктом для здійснення обов’яз-
кового фінансового моніторингу на рівні уповноваженого органу.

Отже механізм здійснення фінансового моніторингу в банку
включає такі процедури: процедура ідентифікації клієнтів, процедура
виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніто-
рингу, процедура повідомлення відповідальному працівнику банку
(філії) інформації про операцію, що підлягає фінансовому моніто-
рингу, процедура реєстрації фінансової операції, процедура надання
інформації Уповноваженому органу, процедура навчання та підви-
щення кваліфікації працівників банку щодо здійснення заходів
з пи тань фінансового моніторингу, процедури зберігання інформації
з питань фінансового моніторингу, процедура прийняття ризиків на
основі ризик — орієнтованих підходів та менеджменті на оцінці ризи-
ків. Кожна з цих процедур супроводжується методом фінансового
моніторингу, що сприяє захисту від ризиків, на які наражається банк.

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
В УКРАЇНІ

Герба С. В.
І курс, група ЗОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та оподаткування»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., 

ст. викладач кафедри фінансів та обліку

Соціальний захист — це передусім проблема соціальної спра-
ведливості, а також забезпечення нормального розвитку економіки.
Він не зводиться до перерозподілу доходів, а вимагає проведення
заходів, які б запобігали розвиткові негативних явищ в економіці,
зниженню життевого рівня та надмірній диференціації доходів.
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Створення системи соціального захисту здійснюється стихійно,
без достатнього уявлення про те, які завдання i як повинні вирішува-
тись, якою повинна бути ii організаційна структура. Суттеві недоліки
притаманнi законодавчій базі соціального захисту, оскільки це вели-
кий масив законодавчих актів, не завжди узгоджених мiж собою.

Процес формування сучасної системи соціального захисту в Ук -
раїні ще не завершений. Основним напрямом його подальшого
розвитку є наближення цієї системи до стандартів розвинених країн
світу i спрямування на усунення виявлених у ході створення систе-
ми недоліків i прорахунків.

Проведений аналіз стану розвитку страхового ринку в Україні
дозволяє виокремити такі проблеми: низький розвиток інфраструк-
тури страхового ринку; невідповідність страхового ринку загаль-
ним тенденціям розвитку світового страхового ринку; відсутність
довіри населення до страхових компаній; неефективність держав-
ного регулювання страхового ринку; низький рівень забезпеченос-
ті страхових вкладень; низька ринкова капіталізація страхових ком-
паній та низька якість їхніх активів.

Для покращення ситуації на вітчизняному страховому ринку
необхідно застосувати такі заходи: створити інфраструктуру стра-
хового ринку згідно зі світовими вимогами; привести розвиток віт-
чизняного страхового ринку у відповідність до загальносвітових тен-
денцій; відновити довіру населення до страхових компаній; створити
нормативно-правову базу, яка регулюватиме права та обов’язки всіх
учасників страхового ринку; забезпечити захист інтересів спожива-
чів страхових послуг; підвищити ефективність державного нагляду
за страховим ринком.

Бачимо, що бюджетне фінансування соціального захисту в Ук раї -
ні не позбавлене істотних недоліків, тому для його вдосконалення не -
об хідно здійснити ряд заходів, а саме: бюджетне фінансування соціаль-
ного захисту повинно здійснюватись не хаотично, а відповідно до рівня
соціально-економічного розвитку країни; з метою якісного надання
державою соціальних послуг населенню потрібно переглянути розра-
хунки видатків на соціальний захист на підставі нормативів бюджет-
ного забезпечення, які не мають належного наукового обґрунтування;
впровадити схеми фінансування соціального захисту, які передбача-
ють зв’язок між обсягами видатків та результатами надання суспільних
послуг; скоротити перелік видів соціальних пільг в поєднанні з вве-
денням обов’язкової перевірки доходів заявника при їхньому призна-
ченні; замінити пільги соціального призначення на систему адресних
грошових допомог, що матиме позитивні економічні наслідки.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ 
СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК ЧИННИКА

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Гоготова М. В.
І курс, група ОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та оподаткування»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Гусак О. С.

IV курс, групи 17.04, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Національна академія статистики, обліку та аудиту
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Національна академія статистики, обліку та аудиту

Вважається загальноприйнятим, що поширення економічного
поняття «соціальний захист» пов’язане з прийняттям Закону про соці-
альний захист (Social Security Act) 1935 р. у США. В буквальному
перекладі термін «security» має декілька значень, основними з яких
є «безпека», «охорона», «захист», «забезпечення», «гарантування».
У перекладі з англійської мови слово «social» означає «суспільний»,
«соціальний». Сьогодні, з’ясування сутності соціального захисту, його
місця в політиці соціальної держави набуває особливої актуальності
у складних умовах сьогодення, адже соціальний захист — це засіб збе-
реження стабільності та злагоди в суспільстві, що трансформується,
інструмент, за допомогою якого держава може впливати на життя лю -
дей, отримує підтримку урядового курсу. Соціальний захист, що нада-
ється держаною у його загальному розумінні трактується — як політи-
ка держави котра направлена на досягнення поставленої мети, а також
акумулювання матеріальної бази, насамперед державної, а також і сус-
пільної. Саме визначені напрямки соціальної політики та чітко сфор-
мовані дії забезпечують особам, соціальним групам, верствам насе-
лення країни комплексне, всебічне розв’язання виникаючих проблем,
які з’являються як результат впливу соціальних ризиків, які можуть
вплинути на можливість реалізації конституційних прав та гарантій. 

Соціальний захист населення як система, є комплексом норма-
тивних актів, форм, методів та дій, що мають забезпечити: установ-
лення передбаченого законом України періодично оновлюваного
гарантованого прожиткового мінімуму. На його основі ви зна ча -
ється нижня межа заробітної плати, формується система пенсій та
допомоги, гарантується обслуговування в житлово-комунальній та
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соціально-культурній сферах; диференційний підхід до різних соці-
ально-де мографічних верств населення залежно від ступеня їх еконо-
мічної самостійності, працездатності та можливості отримання дохо-
дів; розробку та законодавче врегулювання (затвердження) всього
комплексу заходів, що представляють у всій повноті систему соціаль-
ного захисту всього населення (працюючих, непрацюючих у праце -
здатному стані, непрацездатних, пенсіонерів, інвалідів, підростаючо-
го покоління, багатодітних матерів, неповні та малозабезпечені сім’ї).

Система соціального захисту — це інтегрована цілісність соціаль-
ного страхування, соціальної допомоги та гарантій, що орієнтована на
сталий людський розвиток. Така система соціального захисту пов’яза-
на з особливостями організації соціального господарства, метою якого
є підвищення добробуту та життєвого рівня громадян, тобто соціаль-
ний захист є проявом соціально орієнтованої економіки. Таким
чином, соціальне страхування стає однією з ви рішальних складових
соціального захисту та вирізняється з поміж інших характерними
особливостями, а саме: обов’язковою участю; залежністю виплат від
попередніх внесків; початком виплат із на станням страхового випад-
ку; недопустимістю настання фінансової скрути застрахованої особи.

ВЕДЕННЯ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЙ — 
ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ СТУДЕНТОМ

ЛЕКЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Горбань Н. А., Горбань М. О., Руденко Д. О., Харченко А. Д.
І курс, групи ПІ-19-1-мс, спеціальність «Комп’ютерні технології»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Комар Ю. М., д. н. д. у., професор

Хто управляє інформацією,
той управляє світом

Студентам першого курсу основних структурних підрозділів уні -
верситету «Україна» у першому семестрі 2020–2021 навчального ро -
ку викладалась дисципліна «Самоуправління навчанням студента»,
в форматі якої їм було запропоновано прийняти участь в загально
університетському конкурсі на кращий студентський конспект. Для
цього на початку семестру для усіх студентів першого курсу була
проведена лекція на тему: «Раціональні методи ведення студент-
ських конспектів» і оголошені наступні умови конкурсу: повнота
конспектування тем лекцій, стислість, правильність і акуратність
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ведення конспекту; використання раціональних методів конспек-
тування лекцій; наявність в конспекті графічних моделей і творчий
підхід при їх створенні; формування конспекту лекцій на основі
інформаційних технологій і сучасних мультимедійних систем.

Студентам надано пояснення, що термін «ведення» є синоні-
мом терміну «управління» і кожний з них означає одне й теж, тобто
вплив суб’єкта на об’єкт (предмет) управління. Наголошено, що
ведення студентського конспекту означає управління відомостями,
які отримав студент у результаті сприйняття і переробки лекційної
інформації. При цьому важливо, щоб студент в процесі конспекту-
вання лекції був спроможний не тільки отримувати і творчо пере-
робляти лекційну інформацію, а навчився ефективно управляти
нею. Для цього запропоновано систему управління, де суб’єктом
є студент, а предметом — лекційна інформація, на яку він має впли-
вати для ефективного управління власним конспектом лекції. 

Таким чином суть раціональних методів ведення студентських
конспектів полягає у можливостях студента ефективно управляти
лекційним матеріалом на основі використання раціональних мето-
дів конспектування до яких належить: використання замість слів
математичних знаків; використання перших літер загальновідомих
термінів; використання слів з інших мов; використання замість від-
повідних слів переважно приголосних літер; відкидання слів, які мож -
на відновити за контекстом; скорочення ключових слів, які відобра-
жають суть лекції. При конспектуванні студентам рекомендовано
активно використовувати, замість описової форми навчальний
матеріал у виді графічних моделей, формул, таблиць, діаграм тощо,
які забезпечують поглиблення, розширення інформації її конкре-
тизацію і кількісну оцінку. 

Повідомлено, що для успішної здачі заліку з дисципліни «Са -
моуправління навчанням студента», кожний студент повинен мати
анотований конспект лекцій. з зазначеної дисципліни.

Для участі в загально університетському конкурсі комісією були
відібрані найкращі конспекти лекцій студентів з дисципліни «Са мо -
управління навчанням студента, які виконані на основі ін фор ма цій них
технологій і сучасних мультимедійних систем. Для участі в конкурсі
з зазначеної дисципліни студентами першого курсу, гру пи ПІ-19-1-мс
інституту Комп’ютерних технологій підготовлено повноцінний кон-
спект лекцій. На рис. 1 подано Концептуальну де сяткову модель твор-
чого самоуправління процесом мотивації навчання студента (фраг-
мент четвертої лекції «Суть, зміст і структура мотивації навчання».)
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Рис. 1. Концептуальна десяткова модель самоуправління проце -
сом мотивації навчання студента (фрагмент четвертої лекції: «Суть,
зміст і структура мотивації навчання»)
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Це дозволяє зробити наступні висновки: 
1. Раціональні методи ведення студентських конспектів з дис-

ципліни «Самоуправління навчанням студента» можуть бути вико-
ристані студентами при конспектуванні лекційного матеріалу
з інших дисциплін. 

2. Запропоновані методи управління лекційною інформацією
в процесі ведення студентських конспектів дозволяють студентам
реалізовувати загальновідомий принцип «Хто управляє інформаці-
єю, той управляє світом» 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ 
ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Горецька С. В.
ІV курс, група ЗПУ-18-1, 

спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор

Проблеми раціонального використання мінерально-сировин-
них ресурсів України полягають у важко-видобувному характері
значної частини ресурсів, виснаженості найбільш якісної частини
запасів, обмеженні обсягів фінансування геологорозвідувальних
робіт. У перспективі здійснюватиметься розвідка нових для України
корисних копалин — золота, міді, хрому, свинцю, цинку, молібдену,
рідкісноземельних металів, фосфоритів тощо. Це дасть змогу за
існуючими прогнозними оцінками збільшити експортні можливос-
ті вітчизняної мінерально-сировинної бази у 1,5–2 рази та скоро-
тити імпорт сировини на 60–70% (без урахування вуглеводнів).

На сучасному етапі економічного розвитку основними пробле-
мами в сфері земельних ресурсів виступають: підвищення ефектив-
ності їх використання та охорони на основі зменшення розоранос-
ті земель, припинення деградації ґрунтів та зростання їх родючості;
досягнення збалансованого співвідношення угідь у зональних сис-
темах землекористування; формування продуктивної та високо ефек -
тивної системи землекористування як надійної основи розв’язання
продовольчої проблеми. Напрями вирішення цих важливих про-
блем пов’язані з посиленням ролі держави в управлінні земельними
ресурсами, проведенням ефективної земельної реформи та відповід-
ної аграрної політики, залученням земельних ресурсів у активний
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економічний обіг, скороченням вилучення продуктивних земель
для несільськогосподарських потреб, зниження рівню землеміс-
ткості окремих галузей національного господарства.

Основні проблеми раціонального формування, використання
та збереження водних ресурсів України полягають у забрудненні
водних об’єктів шкідливими викидами та недостатньо очищеними
промисловими і комунально-побутовими стічними водами; інтен-
сивному старінні основних фондів водозабезпечуючого і водоохо-
ронного призначення, низькій продуктивності очисних споруд;
недостатній самовідновлюваній та самоочисній здатності водних
систем; незбалансованій за водним фактором системі господарю-
вання, що характеризується високими обсягами залучення водних
ресурсів у виробничу сферу та високою водомісткістю продукції.
Перспективи вирішення циих проблем полягають у формуванні
ефективних правових, економічних та організаційних передумов
раціонального водовикористання, запровадженні водозберігаючих
форм господарювання, створенні замкнутих циклів водокористу-
вання з мінімальним забрудненням води, забезпеченні відновлюва-
них функцій водних джерел.

Перспективи розвитку рекреаційного комплексу України
полягають у залученні додаткових інвестицій в оновлення інфрас-
труктури, що працює на потреби рекреаційного комплексу; інтен-
сивному розвитку туризму та індустрії відпочинку і оздоровлення
в цілому; збільшенні питомої ваги рекреаційної сфери у зростанні
національного доходу країни.

Найбільш актуальними проблемами щодо формування і раціо-
нального використання лісових ресурсів України є: порушення зба-
лансованості між лісосировинними запасами, обсягами лісоспожи-
вання і екологічними вимогами; значне виснаження лісосировинної
бази, погіршення природних комплексів, деградація рослинного
покриву; обмеженість інвестицій для лісогосподарського виробниц-
тва; скорочення обсягів лісокористування та низький рівень задово-
лення потреб у деревині за рахунок місцевих ресурсів. Вирішення
названих проблем тісно пов’язано з розширеним відтворенням
лісових ресурсів, підвищенням ефективності їх охорони і викорис-
тання шляхом сучасних заходів і технологій щодо захисту і віднов-
лення лісових насаджень з тим, щоб поступово переходити на за -
безпечення потреб країни переважно за рахунок власних ресурсів із
збереженням основних екологічних функцій і лісу. 
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БЮДЖЕТНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ 
ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 

Грушовий А. Ю., Снісаренко О. С.
ІІІ курс, група ФН-18-1, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів та обліку

Встановлено, що до Державного бюджету України за результата-
ми 2019 р. надійшло 998,3 млрд. грн., у т.ч. податкових надходжень —
799,8 млрд. грн. Відповідно до принципу обґрунтованості, визначе-
ному в БКУ, бюджет формується на реалістичних макропоказниках
та розрахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійсню-
ються відповідно до затверджених методик та правил. Зокрема,
прогнозний обсяг надходжень ПДФО розраховується із урахуван-
ням основних макропоказників економічного і соціального роз-
витку України, а також виходячи із бази та ставок оподаткування
доходів ф.о., передбачених нормами ПКУ. При прогнозуванні
використовуються економіко-математичні моделі з урахуванням
останніх законодавчих змін. Для прогнозування ПДФО із доходів
у вигляді заробітної плати та грошового забезпечення використову-
ються: 1) основні макроекономічні показники соціального розвит-
ку країни (фонд оплати праці, середньомісячна заробітна плата,
індекс споживчих цін); 2) дані, що надаються ДПС України: сума
допомоги з тимчасової непрацездатності, яка виплачується за рахунок
коштів фондів соціального страхування, сума винагород за догово-
рами цивільно-правового характеру, дані щодо наданих податкових
соціальних пільг, сума ПДФО, що підлягає поверненню платнику
у зв’язку з нарахуванням податкової знижки. Військовий збір
справляється (нараховується) з однієї бази, яка застосовується для
утримання ПДФО із доходів у вигляді заробітної плати та грошово-
го забезпечення, доходів у вигляді процентів та інших доходів.

Розрахунок прогнозу податку на прибуток підприємств здійсню-
ється з урахуванням законодавчо встановлених термінів нарахування
та сплати податку на прибуток на підставі фактично задекларованої
суми податку на прибуток за 9 місяців звітного року, скорегованої
на прогнозний ріст прибутку прибуткових підприємств і розрахун-
кової очікуваної суми декларування та сплати податку на прибуток за
останній звітний період поточного року. Основою інформаційного
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забезпечення для розрахунку прогнозу податку на прибуток підпри-
ємств є: 1) макроекономічні показники економічного та соціального
розвитку України (прибуток прибуткових підприємств); 2) щоквар-
тальні показники податкової звітності ДПС України (дані зведеної
декларації з податку на прибуток за звітні періоди); 3) показники
результативності адміністрування податку на прибуток (сума пере-
плат, сума податкового боргу, контрольно-перевірочна робота) згідно
з щомісячною інформацією ДПС України; 4) динаміка надхо джень
податку на прибуток у попередніх періодах (використовується що -
мі сячна звітність Державної казначейської служби України); 5) ди на -
міка фінансового результату підприємств до оподаткування, прибуток
прибуткових підприємств у попередніх періодах та інші статистич-
ні показники Державної служби статистики України. У разі внесен-
ня змін до законодавства враховується, за окремим розрахунком,
позитивний чи негативний вплив таких змін на надходження
податку на прибуток підприємств у прогнозному періоді.

Прогнозування ПДВ складається з трьох основних блоків:
1) розрахунку обсягу надходжень ПДВ з вироблених в Україні това-
рів (робіт, послуг); 2) розрахунку обсягу бюджетного відшкодуван-
ня ПДВ; 3) розрахунку обсягу надходжень ПДВ з ввезених на тери-
торію України товарів. Особливість моделі полягає в урахуванні
у розрахунку прогнозу ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт,
послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування, впливу динаміки
і змін кон’юнктури внутрішнього попиту (кінцевих споживчих ви -
трат домашніх господарств, роздрібного товарообороту підприємств,
валового нагромадження основного капіталу та змін кон’юнктури
валової доданої вартості за видами економічної діяльності) на над -
ходження податку, а також впливу динаміки експорту товарів та
середньорічного обмінного курсу гривні до долара США на бюд-
жетне відшкодування податку. У розрахунку прогнозу податку на
додану вартість із ввезених в Україну товарів враховується динаміка
імпорту товарів з урахуванням зміни обсягів пільг, а також прогноз-
ного середньорічного обмінного курсу гривні до долара США.

Прогнозні надходження акцизного податку розраховуються
окремо з вироблених в Україні товарів та ввезених на територію
України товарів у розрізі груп підакцизних товарів, на які ПКУ вста -
новлено ставки акцизного податку. Зокрема, до підакцизних то варів
належать: спирт етиловий, алкогольні напої, пиво; тютюнові виро-
би; пальне; транспортні засоби; електрична енергія. Розрахунок
прогнозу надходжень акцизного податку здійснюється на підставі
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основних прогнозних макропоказників економічного і соціального
розвитку України. При визначенні прогнозних надходжень акциз-
ного податку застосовується курс гривні до євро, оскільки ставки
акцизного податку на пальне та транспортні засоби визначені у єв ро.
Прогнозні надходження акцизного податку розраховуються, виходя-
чи з прогнозних обсягів реалізації підакцизних товарів, з врахуван-
ням обсягів виробництва, експорту та імпорту таких товарів.

Отже, бюджетне прогнозування податкових надходжень в Ук -
раїні тісно пов’язане з прогнозними макроекономічними показни-
ками економічного та соціального розвитку країни, податковою
політикою, динамікою бази оподаткування, ефективністю подат-
кового адміністрування.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНІХ СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Давидова Н. О.
ІІ курс, група МН-20.2-1мс-mk, спеціальність «Менеджмент»

Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., старший викладач

Інтегрована автоматизована система управління (ІАСУ) є ієрар -
хічно організованим комплексом організаційних методів, технічних,
програмних, алгоритмічних і інформаційних засобів, які мають
модульну структуру і забезпечують наскрізне узгоджене управління
матеріальними та інформаційними потоками об’єкта управління.

IАСУ — кладна людино-машинна система, в якій поєднуються
ма шинна обробка інформації та автоматизація прийняття рішень з ді -
яльністю людини, яка відіграє роль оператора, керівника, експерта. 

Роль людини навіть за дуже високого рівня автоматизації
управління є провідною, оскільки вона завжди виконує найважли-
віші функції управління — вибір мети і критеріїв планування
і управління, пошук альтернатив у досягненні мети, обґрунтування
методів прийняття рішень тощо.

ІАСУ — це багаторівнева автоматизована система управління,
яка призначена для комплексної автоматизації функцій управління
інженерно-технічною, адміністративно-господарською, виробни-
чо-технологічною і соціальною діяльністю промислових підпри-
ємств і забезпечує ефективніше розв’язання задач з планування,
випуску, розробки, освоєння, виробництва і реалізації продукції. 

в сучасних умовах Секція 1



До завдань, які може вирішувати ІАСУ можливо віднести:
– збір, систематизацію й аналіз інформації про систему керу-

вання будь-яким господарським об’єктом;
– аналіз виробничо-господарської діяльності;
– інформаційно-аналітична підтримка бізнес-проектів;
– розробка проєктів інформаційних систем з використанням:

моделей бізнес-процесів та моделей управління (організаційні, функ -
ціональні, інформаційні); структурної методології; об’єктно-
орієнтованої методології;

– програмування з використанням інструментальних засобів
у різ них технологічних середовищах: індивідуальному, розпо ді ле -
но му та мереженому;

– створення системи керування інформаційними підпри ємст -
вами;

– організація та контроль функціонування інформаційної систе-
ми на всіх операціях технологічного процесу оброблення інформації;

– проєктування технологічного процесу збирання, оброблен-
ня, збереження та передачі інформації;

– розробка заходів щодо захисту інформації та програм;
– оцінка надійності і ефективності інформаційних систем;
– створення, використання та коригування баз даних; 
– обробка даних з використанням табличних процесорів та

текстових редакторів;
– налагодження прикладних програмних комплексів до конк-

ретних умов експлуатації на будь-якому робочому місці кінцевого
користувача;

– здійснення супроводу прикладного програмного комплексу
протягом його життєвого циклу;

– забезпечення власних інформаційних потреб та інформацій-
не обслуговування працівників підприємства.

Такий комплекс завдань потребує опрацювання знань зі склад-
них, невизначених, багатофункціональних систем в прийнятті май-
бутнім фахівцем з економіки важливих управлінських рішень, що
спирається на використання сучасних інформаційних технологій. 

Таким чином, вирішення складних управлінських рішень,
використання новітніх інформаційних технологій та впровадження
на сучасних підприємствах інтегрованих інформаційних систем
управління потребують відповідного рівня знань у майбутніх фахів-
ців з економічних дисциплін. 
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ЧИННИКИ УСПІХУ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

Данілов О. В.
ІV курс, група МК-17-1, спеціальність «Маркетинг» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Розробка нових напрямів діяльності підприємства пов’язана з ви -
соким ризиком. Знизити цей ризик можна, систематично застосо-
вуючи процедуру оцінки і розвиваючи ідеї нових товарів. 

Основними чинниками успіху стануть ті, які є підконтрольни-
ми компанії. У результаті повинен виникнути систематичний і без-
перервний діалог між відповідними функціональними підрозділа-
ми організації. В орієнтованій на ринок компанії розробка нового
товару є міжфункціональним завданням, у виконанні якого задіяна
вся організація.

До важливих чиників успішної розробки нових товарів можна
віднести наступні. 

Чинник успіху номер один — це унікальний товар, який пере-
вершує товар конкурентів: диференційований продукт, що забезпе-
чує споживачу унікальні вигоди і підвищену цінність.

Важливим чинником успіху є тверда орієнтація на ринок: роз-
робка нового товару відповідно до віянь ринку і з орієнтацією на
споживача.

Прагнення до світового ринку: міжнародна орієнтація при конст -
руюванні, розробці і маркетингу нового товару додає інновації до -
дат кову перевагу.

Перш ніж приступати до власне розробки нового товару, необ-
хідно виконати велику підготовчу роботу.

Одна з основних відмінностей між товарами-переможцями
і товарами — переможеними полягає в суворому і ранньому визна-
ченні концепції майбутньої розробки.

Для успіху нового товару надто важливим є продуманий і на -
леж ним чином здійснений вихід на ринок. А головне у виході на
ринок — це надійний маркетинговий план.

Правильну структуру і клімат в організації також можна вважа-
ти ключовими чинниками успіху.

Підтримка топ-менеджменту не гарантує успіху, але, визначе-
но, що це має позитивну роль. Однак багато хто з менеджерів вищої
ланки цим нехтують.
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Для досягнення успіху принципово важлива синергія. Про ек -
ти, що являють собою «кроки в сторону», як правило, закінчують-
ся невдачею. Товари, призначені для привабливих ринків, досяга-
ють більш високих результатів. Привабливість ринку є важливим
критерієм відбору проектів.

Успіх нового товару можна передбачити, а за допомогою харак-
теристик товару-переможця можна точніше здійснювати відбір кон -
цепцій, концентруючись на бажаному результаті. 

Успіхом нового товару можна управляти, але підвищеної уваги
вимагають повнота, постійність і якість виконання, тому необхідно
мати в наявності всі необхідні ресурси, а головне — це швидкість,
але не в збиток якості виконання.

Компанії, відповідальні за розробку нових товарів, поетапно
і дисципліновано досягають більш високих результатів. 

На ринку, де немає дефіциту, велика кількість товарів і послуг
створює труднощі для виведення нової продукції. Ці труднощі особ-
ливо відчутні при нестачі коштів для диверсифікації виробництва,
організації повномасштабної рекламної кампанії і позиціонування
на ринку нових товарів. 

Перед менеджерами фірм-виробників стоїть складне завдання:
не витрачаючи великих коштів, підвищити споживчі властивості
продукції та шляхом її модернізації і надання додаткових функцій
збільшити об’єм продажу.

ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РИНОК ПРАЦІ

Дементьєва І. А.
ІІ курс, група ЗПУ-20-1м, 

спеціальність «Публічне управління та адміністрування» 
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., ст. н. с.

В умовах цифровізації економіки, ринок праці піддається коло -
сальним змінам. Сьогодні можна спостерігати тенденцію повільно-
го зникнення таких професії, як бухгалтер, юрист, економіст, зрос-
тає затребуваність фахівців IT сфери, інженерів і т.п. Даний фактор
може привести до соціальної нерівності та зростання кількості без-
робітних. Необхідно заздалегідь проводити продуману політику,
по в’язану із підтримкою населення, швидко реагувати на зміни зов-
нішнього середовища та технологічні виклики: розробляти комп -
лексні програми перекваліфікації кадрів та безперервного навчання.
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Варто відзначити, що роботизація (заміна людини роботом) вироб-
ництва сильно вплине на ринок праці. Цифровізація робить істотний
вплив на ринок праці, вона модифікує структуру навичок сучасних
працівників, умови праці та динаміку зайнятості.

Позитивні якості розвитку цифрової економіки полягають у то му,
що ринок праці відчуває потребу в людях, які креативно мислять —
творців. Людина, позбавлена творчого й обчислювального мислення
може бути витіснена конкуренцією у світі «розумних речей». Умови
організації праці орієнтовані на мотивацію працівників та підвищен-
ня кваліфікації, безперервне навчання та перекваліфікацію.
Здійснювати це необхідно за допомогою широкого впровадження
мережевого обміну передовим досвідом, цифрових технік навчання.

Негативні наслідки розвитку полягають у «цифровізації» й «ін -
фор матизації». Сучасні мережеві технології, як правило, забезпечу-
ють комунікації без необхідності прямого контакту людей та гаран-
тують анонімність. У певних умовах людина може виявитися зовсім
самотньою. Найближчим часом можна прогнозувати серйозні
зміни у галузях економіки. Цифрові технології не пов’язані із яко-
юсь однією галуззю, їх застосування може бути максимально широ-
ким і наскрізним. Це добре і погано, одночасно. 

«Цифровізація» підвищить рівень економіки країни, забезпе-
чить вихід на лідерські позиції світового ринку. Однак, існує нега-
тивний ефект, який впливає на зайнятих у виробництві продукції та
послуг. Розвинені технології дозволять скоротити кількість людей
на виробництві до мінімуму. Варто відзначити, що труднощі адап-
тації до складного середовища інформаційного суспільства у певній
категорії людей (літні люди, малозабезпечені, що не володіють до -
статньою освітою). Так само проблеми виникнуть у середньокваліфі-
кованих працівників, які можуть бути зайняті прямо на виробництві,
та можуть бути витіснені роботизацією виробництва. Це викличе
зростання маси незайнятого населення за цими причинами. 

У найближчі 20 років машини витіснять безліч професій, адже
ринкова економіка вимагає від підприємств і компаній постійного
під вищення ефективності заради максимізації прибутку. Автомати за -
ція у багатьох галузях призведе до появи нових робочих місць, які змо-
жуть зайняти розробники унікального програмного забезпечення,
інженери та аналітики, але тим самим скоротить зайнятих сьогодні
середньокваліфікованих фахівців. Їх просто замінять роботи.

Отже, цифрова економіка приведе до виникнення «розумних»
міст, транспорту та сільського господарства, відсутності цифрової
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нерівності окремих регіонів, підвищення цифрової грамотності у на -
селення. Але варто не забувати про негативні сторони даної сфери:
засмічення інформаційного простору, порушення безпеки конфі-
денційності особистих даних населення, дефіцит високоосвічених
кадрів, поява великої кількості безробітних людей, які з’явилися
у результаті впровадження цифрової економіки. У даному випадку
переваг розвитку цифрової економіки має більше позитивних якос-
тей, тому потрібно розвивати даний напрямок економіки та впро-
ваджувати у регіонах країни.

РИНОК ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Дікфідан В. С.
IІ курс, група ЗФН-19-2м, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Рудюк Л. В.
доцент кафедри фінансів та обліку

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Встановлено, що нині банківська діяльність великою мірою
залежить від використання нових технологій ведення бізнесу, зок-
рема і в сфері платіжних карток. Проблематику використання пла-
тіжних карток у системі безготівкових розрахунків та перспектива-
ми розвитку ринку платіжних карток досліджували такі вітчизняні
та зарубіжні макроекономісти і банківські науковці, як Т. Андрей -
ків, О. Вовчак, Г. Вознюк, В. Кравець, А. Савченко, Т. Смовженко,
А. Чумаков, Г. Шпаргало, А. Шеремет, Г. Щербаков, В. Ющенко,
П. Ан геліні, А. Грінспан, Б. Самерс, Д. Хамфрі, Д. Шеппард,
Д. Шо енмейкер тощо.

Результати аналізу ринку платіжних карток в Україні засвідчи-
ли, що за 2016–2020 рр. обсяг переказів у межах України через сис-
теми переказу коштів зріс більш ніж удвічі. За даними НБУ, на
кінець 2020 р. в Україні було зареєстровано 48 платіжних систем та
дві системи, створені НБУ (СЕП і НПС «Простір»). Загальна кіль-
кість учасників платіжних систем (крім СЕП) становила 129 фінан-
сових установ (69 банків та 60 небанківських установ). Станом на
01.01.2021 р. в Україні зареєстровано 70 учасників карткових пла-
тіжних систем. За кількістю здійснених операцій в Україні на пер-
шому місці карткові платіжні системи — майже 6 млрд. шт. (84,7%
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від загальної кількості операцій у платіжних системах), що на 18,6%
більше, ніж у 2019 р. Слід зазначити, що упродовж 2020 р. актуаль-
ним залишається тренд зростання безконтактних платежів як з вико-
ристанням безконтактних карток, так і за допомогою смартфонів та
інших NFC-пристроїв, що зумовлено безпекою, швидкістю та зруч-
ністю таких операцій. Так, загальна кількість операцій (безготівко-
вих та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емі-
тованих українськими банками, за 2020 р. становила 5 997,1 млн. шт.,
а їх сума — 3 957,3 млрд. грн. Порівняно з 2019 р. кількість зазначе-
них операцій зросла на 18,6%, а сума — на 10,6%. Загалом, у 2020 р.
проти 2019 р. кількість безготівкових операцій із використанням
платіжних карток збільшилася на 25,1% та становила 5 211,2 млн. шт.
(86,9% від загальної кількості), а сума — на 22,8% та досягла 
2 208,7 млрд. грн. (55,8% від загальної суми операцій з картками).
П’ять років тому ці показники були значно нижчими — 70% та 35%
відповідно. За 2020 р. загальна кількість платіжних карток в Україні
зросла на 8% та становила 73,4 млн. шт. Протягом 2020 р. кількість
безконтактних карток, які використовували для здійснення опера-
цій, зросла більш ніж на половину — до 13,2 млн. карток. 57% опера-
цій за сумою та за кількістю здійснювалися в торговельних платіж-
них терміналах безконтактно. Окрім того, слід наголосити, що на
кінець 2020 р. держателям карток «Простір» для здійснення оплати
товарів та послуг були доступні 366 тис. торговельних платіжних тер-
міналів (98,3% від загальної кількості терміналів в Україні), кількість
банкоматів, що приймали платіжні картки «Простір» становила 
16,5 тис. шт. (87,7% від загальної кількості банкоматів України).
Також у 2020 р. в Україні з’явився новий продукт — кобейджингова
картка Простір-UnionPay International, що поєднує в собі технології
двох платіжних систем та працює за кордоном. Варто зазначити, що
сучасним трендом, до якого залучені банки та фінтех-компанії по
всьому світу є миттєві платежі. Нині понад 60 країн світу вже розро-
били власні системи миттєвих платежів, Так, в Україні вже існує
попит на миттєві платежі (серед фіз. осіб 43% від загальної суми без-
готівкових операцій з використанням платіжних карток — саме пла-
тежі з картки на картку). Тому сьогодні НБУ вивчає світовий досвід
та кращі практики впровадження систем миттєвих платежів, що
дають можливість поєднувати високу швидкість розрахунків і по -
тен цій но низьку вартість оброблення платежу.

Отже, пандемія COVID-19 прискорила впровадження безготівко-
вих платежів в Україні та одночасно загострила питання їх вартості.
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Впровадження платіжних карток в розрахунково-платіжну практи-
ку значно розширило сферу функціонування безготівкових розра-
хунків, включило в неї масові платежі населення, прискорило обіг
грошей, створило додаткові зручності для платників, зменшило ви -
трати обігу. Основними трендами карткового ринку в Україні у 2020 р.
є безконтактні платежі та розрахунки в Інтернеті. Найбільші
банки-еквайри у 2020 р. — АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк» та
АТ «Райффайзен Банк Аваль»; найбільші банки — емітенти платіж-
них карток — АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк» та АТ «Уні -
версал Банк». Водночас, слід відмітити, вартість еквайрингу
в Україні знижується без втручання держави.

Результати дослідження свідчать, що на сьогодні ринок платіж-
них карток в Україні має досить стабільну динаміку розвитку. Темпи
його зростання достатньо високі, що пояснюється, передусім, його
ненасиченістю на відміну від інших країн, в яких основним пріорите-
том сьогодні є не динаміка розвитку, а його технологічність. Окрім
того, вважаємо, що на сьогодні повноцінному розвитку ринку
в Україні заважають рекордно високий рівень шахрайства (найпо -
пулярнішим методом шахрайства залишається соціальна інженерія!),
недостатній рівень фінансової грамотності населення, небажання
бізнесу працювати прозоро тощо. Системи захисту платіжних карток
в Україні повинні: 1) розроблятися спільно з емітентами карток і регу-
ляторами; 2) виходити за межі можливих на сьогодні загроз; 3) боро-
тися з платіжним шахрайством поряд із токенізацією, біометрією
і платежами в режимі реального часу тощо. Рівень безпеки біомет-
ричних даних є прямо пропорційним рівню безпеки їх захисту, тому
найбільш безпечною моделлю захисту персональних даних є їх збері-
гання шляхом розподілу в різних місцях, а також можливість багато-
рівневого способу автентифікації індивіда для надання прав доступу. 

Отже, поширення технологій безконтактних платежів в тому
вигляді, в якому вони існують сьогодні в Україні, слід розглядати як
підготовчий етап до реалізації та впровадження мобільних платежів
з використанням технології NFC, яка за прогнозами світових ана-
літиків в найближчі роки може поступово замінити пластикові
карти як такі. Банки, які в числі перших перейдуть на безконтактні
технології, модернізуючи своє обладнання та програмне забезпе-
чення, відповідно першими будуть готові до впровадження мобіль-
них платежів. Проте реалізація подібних технологій вимагає знач-
них інвестицій, тому на першому етапі пропозицій варто очікувати
від великих гравців українського ринку.
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ВАЖЛИВІСТЬ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ 
ЩОДО ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ

Єременко Н. С.
ІІІ курс, група ЗОО-18-1-nk, спеціальність «Облік і оподаткування»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна» 

Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент

Облік руху товарів є одним із складових облікової роботи під-
приємств, зокрема, зайнятих в сфері торгівлі, який забезпечує визна-
чення і контроль точності та об’єктивності діяльності підприємства.
Облік надходження товарів безпосередньо пов’язаний з правильним
визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вар-
тість. Забезпечення товарно-матеріальними цінностями є однією
з обов’язкових умов здійснення процесу виробництва та торгівлі. 

Товари — це товарно-матеріальні цінності, які придбані і зберіга-
ються на підприємстві з метою подальшого продажу або, як виробни-
чі запаси, для використання у виробництві. Методика обліку надход-
ження товарів та порядок відображення цих операцій залежить від
джерела надходження, форми цивільно-правового договору, юридич-
ного і податкового статусу продавця і покупця товарів, умови оплати.

Сталий розвиток підприємства багато в чому залежить від
достатньої забезпеченості ресурсами та ефективного їх викорис-
тання, тому важливими питаннями виступають визначення рівня
забезпеченості підприємства запасами та контроль за раціональ-
ним їх використанням.

Основними завданнями обліку процесу придбання товарів
є правильне і своєчасне встановлення обсягу необхідних оборотних
активів для підприємства, виявлення всіх витрат пов’язаних із їх
заготівлею, визначення фактичної собівартості придбаних запасів,
а також результатів постачальницької діяльності, облік розрахунків
з постачальниками за придбані цінності.

При надходженні запасів на підприємство їх первісна вартість
визначається залежно від способу надходження (придбання за кош -
 ти, обмін, безоплатне отримання тощо). Більш точнішу інформа-
цію про надходження та вибуття товарних запасів дає оперативний
облік, дані якого можуть бути використані для аналізу і контролю
використання таких активів.

Використання товарних цінностей має свої недоліки, бо при за -
недбаному обліку втрати мають значну частку. Тому ведення
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первинної документації про надходження та різноманітних напря -
мів вибуття товарів важливий для контролю.

Недостатність чи недосконалість контролю використання за па -
сів є суттєвим недоліком системи організації обліку, тому важливо
для підприємства приділити увагу таким напрямам удосконалення
облікової роботи, як автоматизована система обробки економічної
інформації (в тому числі і організація автоматизованого склад -
ського обліку), здійснення обліково-контрольних процедур руху
запасів, інвентарний процес, нормування та планування необхідної
їх кількості, здійснення контролю за напрямками та нормами вико -
ристання товарних запасів.

Для зменшення негативного впливу нестабільності кон’юнкту-
ри ринку застосовують резервні запаси товарів, а щоб уникнути
їхньої застарілості — формують закупівлі порівняно менші за обся-
гом партії.

Отже, значна частка матеріальних активів підприємства та час-
тка витрат потребує досконалої організації обліку. Варто при цьому
мати на увазі, що такий процес має недоліки, що знижує ефектив-
ність діяльності та може мати великі матеріальні втрати.

В обліку необхідно забезпечити постійний контроль активів, який
базується на отриманні комплексної інформації від всіх підрозділів
підприємства. Адже надходження і вибуття товарних запасів варто
планувати з урахуванням можливих коливань попиту й пропозиції,
технологічного процесу, а також інших зовнішніх та внутрішніх чин -
ників, які впливають на обсяг випускаємої продукції, здійснених
послуг чи виконаних робіт певного підприємства.

ДО ПИТАННЯ 
СУПЕРЕЧЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ 

НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Жембровська О. П.
І курс, група ЗМН-20-2м, спеціальність «Менеджмент»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент

Складність і суперечливість впливу трудової міграції на розви-
ток національної економіки зумовлює потребу вивчення трудової
міграції в епоху глобалізації як багатогранного явища, що виклика-
не значною кількістю чинників. Це зумовлює дослідження тісного
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взаємозв’язку трудової міграції і розвитку економіки як цілісної
множинності елементів і сукупності відносин та зв’язку між ними,
що сприятиме удосконаленню адміністративно-правового регулю-
вання трудовою міграції в умовах трансформації економіки Украї ни.
Відомо, що всі події, процеси, що відбуваються в природі, суспільстві
і мисленні, обумовлюються іншими подіями і процесами. Будь-
який процес може стати причиною іншого, однак першоосновою
цих причин, як і першоосновою міграції загалом, є економічні,
політичні, військові, етнічні, демографічні, екологічні та інші чин-
ники. У сучасних умовах міжнародні трудові міграційні потоки
населення складаються під дією різноманітних факторів, основни-
ми з-поміж яких є економічні та соціальні. В результаті посилення
їх впливу значно збільшилась кількість переміщень людей, пов’яза-
них з постійною або тимчасовою зміною місця проживання з неза-
лежних від них причин.

Глобалізація є об’єктивним і в принципі прогресивним процесом,
що пов’язаний з багаточисленними потенційними вигодами, оскільки
підвищує ефективність виробництва, сприяє прискоренню розпов-
сюдження в світі найновіших досягнень науки і техніки. Будучи об’єк-
тивним процесом, вона відбуватиметься незалежно від волі тих або
інших осіб. Однак глобальному світу необхідне врахування глобальних
інтересів — вироблення глобальної стратегії. Натомість, міжнародна
трудова міграція багато в чому нівелює такі наслідки глобалізації, вис-
тупаючи, з одного боку, своєрідним «за по біжним клапаном», що
дозволяє випустити лишній тиск і пом’як шити проблеми, що виника-
ють перед країнами, які розвиваються, і потрапили в орбіту глобаль-
них процесів, а з іншого, — містить в собі потужний потенціал розвит-
ку, і для країн-імпортерів, і для країн-експортерів трудових ресурсів.
Водночас, слід наголосити на тому, що міжнародна трудова міграція
може бути порятунком для країни вибуття, адже загострення пробле-
ми безробіття нерідко призводить до гострих соціальних конфліктів
(Україна вже декілька разів зазнавала таких конфліктів в силу критич-
ної ситуації у сфері економіки). Загострення проблеми бідності та еко-
номічної нерівності, непропорційний розподіл вигод, що отримує
населення від глобальних економічних перетворень, суттєвою мірою
пом’якшується грошовими переказами, які надходять від трудових
мігрантів до значної кількості домогосподарств в країнах, що розвива-
ються. Це також запобігає соціальним вибухам, що загрожують бага-
тьом бідним країнам, водночас дає їм необхідний час для проведення
надзвичайно необхідних макроекномічних та інших перетворень.
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Трудова міграція багато в чому дозволяє згладити негативні
наслідки глобалізації. Найважливішою перевагою, яка закладена
в міграції є зацікавленість у розвитку всіх рівнів економічної систе-
ми, починаючи з окремих регіонів країни і закінчуючи рівнем гло-
бальної економіки. Сучасні інформаційно-комунікаційні техноло-
гії та зміни, що породжуються їхнім всезагальним використанням,
створюють об’єктивні передумови залучення урядів, місцевих адмі-
ністрацій, інтегрованих у співтовариства мігрантів, які проживають
за кордоном, до розвитку національних економік. 

Однак дослідження міжнародної трудової міграції в контексті її
впливу на розвиток не повинно обмежуватися розглядом міжна-
родної трудової міграції лише як «запобіжного клапана» і компен-
сатора. Міжнародна трудова міграція є складним і суперечливим
явищем сучасного світу, що справляє комплексний вплив на світо-
ве господарство.

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПОСЛУГ
МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ

Забута Н. В.
к. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Мобільний зв’язок став невід’ємною складовою життя сучас-
ного суспільства, він забезпечує доступне спілкування між абонен-
тами незалежно від їх місцезнаходження, спрощує процеси комуні-
кацій та скорочує час на ділові комунікації. На сьогодні він складає
найвагомішу частку (близько 60%) серед усіх видів телекомуніка-
ційних послуг, а зона покриття мобільним зв’язком займає близько
98% території України. Про розвиток ринку свідчить постійне зрос-
тання кількості абонентів мобільних мереж. У 2018 році нарахову-
валось 54,2 млн абонентів, у 2018 році — 54,5 млн, а за результата-
ми 2020 р. кількість перевищила 54,8 млн. абонентів. Отже, близько
чверті населення України користується послугами двох та більше
операторів.

Однією з головних особливостей ринку мобільного зв’язку є над -
висока технологічність, і звичні послуги достатньо швидко стають
застарілими та незручними в користуванні. Так, з появою месендже-
рів (Viber, WhatsApp, Telegram та ін.), абоненти відмовляються від
текстових повідомлень на користь голосових, зменшується вико-
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ристання послуги передачі текстових і мультимедійних повідом-
лень (SMS, MMS). З метою втримання поточного рівня споживан-
ня трафіку мобільні оператори змушені звертатися до розробки
власних платформ для спілкування. 

Основними гравцями на ринку послуг мобільного зв’язку Ук -
раї ни є ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» (оператор Voda fone),
ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «Телесистеми Украї ни»
та ТОВ «Три Моб». За даними Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, за період
2016–2019 рр., частки операторів на ринку в середньому (з не знач -
ними відхиленнями по кожному з років) складали: «Киівстар» —
45%, Vodafone — 36%, «Лайфселл» — 17%, інші оператори — близько
2%. Отже, основну пропозицію забезпечують лише два оператори,
компанія «Лайфселл» стабільно займає третю позицію, хоча кіль-
кість її абонентів дещо зменшилася за останні роки. Інші операто-
ри надають свої послуги в окремих регіонах та займають незначну
частку в порівнянні з провідними компаніями. 

Необхідно зауважити, що провідні гравці на ринку послуг мо -
більного зв’язку України є дочірніми компаніями глобальних про-
вайдерів телекомунікаційних послуг. Чому ж у галузі переважає іно-
земний капітал? Ринок традиційно вимагає значних інвестицій, які
на даний час спроможні забезпечити лише великі міжнародні теле-
комунікаційні компанії. Бар’єрами входу на ринок для українських
операторів є: необхідність отримання ліцензії доступу до радіочастот;
висока капіталомісткість, тобто необхідність початкових витрат на
створення мережі базових станцій для забезпечення рівня покрит-
тя; необхідність у постійній диверсифікації послуг. Ці бар’єри еко-
номічно і технологічно обґрунтовані та виправдані. Зрозуміло, що
за таких умов ринок послуг мобільного зв’язку висококонцентрова-
ний, можливо навіть вести мову про ймовірну монополізацію рин -
ку, зокрема про існування дуополії, оскільки близько 80% рин ку
займають лише два гравці, а інші не є для них реальними конкурен-
тами. Однак необхідно взяти до уваги сучасну економічну ситуацію
та неможливість зниження бар’єрів для входу на ринок. Населення
країни більш схильне до заощаджень у сфері зв’язку, що негативно
впливає на прибутковість, соціально-політична нестабільність
стримує потенційних вітчизняних мобільних операторів від інвес-
тування значних коштів у розвиток інфраструктури. Цінова конку-
ренція на досліджуваному ринку не відіграє основної ролі та посту-
пається неціновим методам, зокрема диверсифікації пропонованих
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послуг. Тому швидше йдеться про природну монополію, хоча на
даний час Антимонопольний комітет України і не вносить мобіль-
них операторів до переліку природних монополістів. В даній ситуації
необхідне надання ширшого кола повноважень державним органам
регулювання, а саме Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації та Антимоно поль -
ному комітету України в частині тарифного регулювання, контролю
якості зв’язку, дотримання суб’єктами ринку затверджених Правил
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Зінченко А. Т.
ІV курс, група ЗМК-17-1, спеціальність «Маркетинг» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Проблема якості послуг є порівняно новою і недостатньо роз-
робленою. Вона актуальна та гостро стоїть перед вітчизняними
дослідниками. Не дивлячись на те, що у 1987 р. Міжнародною орга-
нізацією зі стандартизації були прийняті стандарти якості продук-
ції і послуг, під час впровадження цієї версії відразу виявилося
недостатнє відображення вимог до якості послуг.

Одна з проблем України — низька конкурентоспроможність віт-
чизняних підприємств, що пропонують продукцію та послуги, через
низьку якість саме цих послуг. На сучасному етапі розвитку країни
економіка намагається висувати завдання підвищення якості на пер-
ший план. Основна роль у вирішенні цієї важливої задачі належить
підприємствам сфери послуг, вивчається ефективне функціонуван-
ня, і, що не менш важливо, якість їх результатів. Але, не дивлячись на
гостру проблему дослідження, оцінювання та управління якістю
послуг, ще мало уваги сьогодні приділяється цьому питанню.

В останні часи інтерес до всіх аспектів дослідження якості по слуг
значно зріс. А причин тому є декілька. Першою причиною можна
вважати так званий «рух за якість», що призвів до збільшення кіль-
кості покупців, які приділяють увагу проблемі відповідності якості
(споживчих властивостей) вартісним характеристикам товарів (по -
слуг). Другою тенденцією є той факт, що послуги не треба відноси-
ти до найменш важливого сектору економіки — причиною є збіль-
шення ролі послуг в економічному житті.
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Забезпечення високої якості продукції та послуг перетворилось
у напрям соціально-економічного розвитку більшості країн світу.
Актуальним для України є прагнення до європейської і світової еко -
номіки, яка вимагає засвоєння нових положень ринкової економі-
ки на основі найсучасніших технологій, що забезпечує підвищення
якості продукції чи послуг з орієнтацією на інтереси споживачів,
про яких науковець Мацусіта сказав, що споживач — король, а ми —
його вірні піддані, і наше завдання полягає в тому, щоб з повагою
і з якомога більшими для короля зручностями допомогти йому зро-
бити вибір. Якість — одна зі складних економічних категорій, до
якої звертаються у випадку вибору механізму задоволення різнома-
нітних потреб, при оцінці кінцевих результатів виробничих проце-
сів чи окремих їх операцій, при наданні послуг і стратегії розвитку,
резервів підвищення ефективності. 

Філософська категорія якості трактується як істотна визначеність,
завдяки якій розглянутий об’єкт (у дослідженні — послуга) є саме цим,
а не іншим об’єктом, а його складові елементи (якості послуг) харак-
теризують специфіку, що дозволяє виокремлювати один об’єкт серед
інших (за наявності певних якостей, рівня їх сформованості). 

Таким чином, якістю прийнято називати властивість об’єкта,
що складає його стійку, постійну характеристику — таку, що вияв-
ляє його сутність.

На підприємстві сфери послуг виділяють наступні етапи діяльнос -
ті в області забезпечення якості послуг: планування, розробка по слу -
ги, підготовка до її надання, контроль за її наданням, перевірка якос ті
в процесі споживання. При цьому гарантією якості на перерахованих
етапах є відповідальність кожного підрозділу — учасника процесу. 

На даний час якість перестає бути просто явною конкурентною
перевагою, якою володіють кілька фірм. Якість — обов’язкова
вимога для існування в бізнесі, це вимога для виживання в конку-
рентному середовищі. 

Питання управління якістю послуг набувають особливої акту-
альності, і стають принципово важливими для подальшого розвит-
ку України. В межах обраного дослідження проблема ускладнюєть-
ся тим, що вимоги до рівня якості формуються на рівні споживачів
послуг (населення), а забезпечити їх відповідний рівень можна
виключно комплексними, системними зусиллями підприємств та
державних органів влади. Останні відповідають за якість життя
населення, оскільки саме державі та її органам делеговані функції
соціально-орієнтованої економіки.
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СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ 

Зінченко І. Р.
ІV курс, група МН-17-1, спеціальність «Менеджмент»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кучмєєв О. О., к. псих. н., доцент

Однією з головних складових економічної безпеки є фінансова
безпека, під якою розуміють: ступінь захищеності фінансових інте -
ресів підприємства на всіх рівнях фінансових відносин; здатність
фінансової системи забезпечити ефективне функціонування еко-
номічної системи і стійке економічне зростання; здатність суб’єкта
господарювання протистояти загрозам внаслідок формування від-
повідного фінансового забезпечення; рівень забезпеченості підпри -
ємства фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення його
потреб та виконання існуючих зобов’язань; стан найбільш ефектив-
ного використання корпоративних ресурсів, виражене в найкращих
значеннях фінансових показників. Головною метою забезпечення
фінансової безпеки є гарантування стабільного та максимально
ефективного функціонування підприємства в поточному періоді
і високий потенціал розвитку в майбутньому. 

Розуміння фінансово-економічної безпеки не буде цілісним без
розгляду її основних функціональних цілей, до яких слід віднести:
забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової
стійкості та незалежності підприємства; забезпечення технологічної
незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності тех-
нічного потенціалу підприємства; досягнення високої ефективності
менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної структури
управління підприємством; досягнення високого рівня кваліфікації
персоналу та його інтелектуального потенціалу; якісна правова
захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; досягнення
необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підроз-
ділів і відділів підприємства; забезпечення захисту інформаційного
поля, комерційної таємниці; ефективна організація безпеки персо-
налу, капіталу і майна підприємства, а також комерційних інтересів. 

У сучасних умовах підприємства постійно знаходяться під впли-
вом загроз і небезпек, що виходять із зовнішнього і внутрішнього
середовища. Для забезпечення своєї безпеки підприємства викорис-
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товують сукупність корпоративних ресурсів — чинників бізнесу,
серед яких виділяють ресурси: капіталу, персоналу, інформації і тех-
нології, техніки та устаткування, прав на патенти, ліцензії, квоти,
користування землею тощо. Найбільш ефективне використання кор -
поративних ресурсів досягається шляхом запобігання негативним
впливам загроз на економічну безпеку торгівельного підприємства.

Управління фінансово-економічною безпекою торгівельного
підприємства передбачає наступні дії: захист фінансових інтересів
суб’єкта господарювання; управління його фінансовою діяльністю;
попередження виникнення і розвитку загроз фінансової безпеки,
зниження ступеня їх негативного впливу; управління фінансовими
ризиками; облік альтернативних шляхів забезпечення безпеки під-
приємства шляхом застосування фінансових інструментів і методів
фінансового аналізу; оцінка фінансового стану підприємства
з використанням порогових значень показників; аналіз негативних
фінансових наслідків для підприємства з точки зору зміни його пла -
тоспроможності, рентабельності і прибутковості; аналіз ринку цінних
паперів з точки зору стану привабливості цінних паперів підприєм-
ства, залучення їм фінансових коштів на інвестиції та розвиток;
захист від агресивного придбання акцій підприємства конкурента-
ми і можливого встановлення контролю над ним; аналіз інвести-
ційних проектів; аналіз ділових пропозицій підприємства з точки
зору ділової етики та ін. 

Механізм управління фінансово-економічною безпекою під-
приємства включає такі методи, як: адміністративні, економічні,
організаційно-технологічні, інституційно-правові, інформаційні,
соціально-психологічні. Фінансово-економічна безпека торгівель-
ного підприємства, заснована на взаємозв’язку і дотриманні всіх
принципів, дозволяє підприємству бути стійким, адекватно реагу-
вати на небезпеки і загрози, розвиватися і вдосконалюватися.

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ КАВИ В УКРАЇНІ

Золотаренко А. К.
ІІІ курс, група МК-18-1мс, спеціальність «Маркетинг» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Кавовий ринок України — це сфера, що швидко розвивається,
яка представлена такими сегментами: кава в зерновому та мелено-
му вигляді, розчинна кава і кава в стіках, так звана «3в1». Більше
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половини (63%) українців віком від 16 років й старші є споживача-
ми кави. Лідируючу позицію займає зернова та мелена кава — 47%
населення. Сьогодні вибір продукції представлений як імпортни-
ми, так і вітчизняними торговими марками. Поява нових ТМ — це
характерна ознака розвитку ринку. За останні роки середньорічне
споживання кави в країні зросло на 23%. Поки Україна займає чет-
верте місце в Європі за кількістю випитих чашок кави: в середньо-
му, українець споживає одну чашку в день. А у 2019 році в країну
було імпортовано 9 765 тонн зелених зерен.

Попит на каву в Україні продовжує збільшуватися. Основними
факторами його зростання є поширення культури споживання цьо -
го напою і підвищення доходів населення. Найбільш популярними
в українців кавовими напоями є американо, капучино, латте і есп -
рессо. Тренд поширення ідей здорового харчування і вегетаріанства
став каталізатором зростання попиту на використання при приго-
туванні кави рослинного і безлактозную молока.

Прискорення темпу життя сучасної людини сприяє розвитку
фор мату реалізації «кава на винос». Він вигідний як мережевим
опе раторам, оскільки дозволяє скоротити вкладення в організацію
точок продажів, так і клієнтам в період дефіциту часу. Для справ-
жніх цінителів кави активно розвивається формат інді-кафе, в яких
можна не тільки продегустувати ексклюзивні напої, але й купити
пакетик вподобаної кави в зернах або в меленому вигляді. Подаль шій
популяризації кави серед українців сприяють численні тематичні
фестивалі, що проводяться в різних містах нашої країни. Найбільш
відомий з них щорічно проходить у Львові у форматі міського свята
«На каву до Львова».

Аналіз ринку кави в Україні показує, що в його структурі все ще
переважає продукція імпортного виробництва. Кава вітчизняного
обсмажування займає частку в 45%, але в подальшому прогнозуєть-
ся її зростання. Створення умов для безмитного ввезення в Україну
зеленого кавового зерна стало провідним драйвером для збільшен-
ня обсягів його обсмажування всередині країни, так як при цьому
вартість кави зростає приблизно в два рази. 

Експерти ринку кави в Україні прогнозують подальше збіль-
шення його обсягу. Причому, оскільки кава поступово переходить
в розряд обов’язкових щоденних напоїв у все більшої частини насе-
лення, його споживання стане менше залежати від кризових явищ
у вітчизняній економіці. Зростання купівельної спроможності
українців додасть прискорення розвитку сегментів більш якісної
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і дорогої кави, в першу чергу, зернової і меленої. У той же час, висо-
ка маржинальність ринку кави привертає на нього безліч нових
учасників, що призводить до посилення конкуренції. Боротьба за
місце на ринку буде вестися шляхом проведення рекламних кампа-
ній різного формату, підкріплених підвищенням якості і розширен-
ням асортименту продукції.

Частка кави в різних регіонах виглядає наступним чином: най-
більш активними споживачами кави натуральної є жителі Захід но -
го регіону, які витрачають на напій 6% коштів, що були виділені на
купівлю напоїв. В півтора рази менша частка витрат на каву нату-
ральну у населення міста Києва — 4%. За киянами слідують жителі
Південного регіону — 3%. Населення Центрального, Східного та
Пів нічного регіонів витрачають на натуральну каву приблизно од -
накову частку коштів — по 2%. За часткою витрат на розчинну каву
лідирує населення Південного регіону — 11%; за ним із значним
відривом слідують жителі Сходу, Півночі, Заходу та столиці — по
9%. На останньому місці — Центральний регіон — 7%.

Слід відмітити, що Україна залишається все ще більш «чайною
«, ніж «кавовою країною». Одна з причин — відносна дороговизна
якісних кавових продуктів. 

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО
МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Золотаренко А. К.
ІІІ курс, група МК-18-1 мс, спеціальність «Маркетинг»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Соломенко Г. В., к. ю. н.

У сучасних умовах роль інновацій як провідного інструменту
забезпечення конкурентоспроможності підприємства та його продук-
ції неупинно зростає. Інноваційний процес поєднує науку, техніку,
економіку, підприємництво і управління. Він полягає в одержанні
нововведення і простирається від зародження ідеї до її комерційної
реалізації, охоплюючи весь комплекс відносин: виробництво,
обмін, споживання. Саме інноваційна діяльність на підприємстві
забезпечує високу гнучкість та адаптивність підприємства до дина-
мічних змін, які відбуваються як у зовнішньому середовищі, так і на
конкретному товарному ринку. Отже, основоположним принци-
пом розвитку підприємства в умовах швидких змін, прискорення

в сучасних умовах Секція 1



темпів науково-технічного прогресу є активізація інноваційних про -
цесів із метою більш ефективного вирішення завдань діяльності
в усіх напрямках і на всіх рівнях управління. Ключову роль у цьому
процесі відіграє маркетингова діяльність. Поряд із розвитком кон-
цепції класичного маркетингу, що полягає в орієнтації діяльності
на запити споживачів, пройшло становлення та розвиток концепції
інноваційного маркетингу, яка передбачає створення та розповсю -
дження інновацій (продуктів, послуг, технологій) та використання
інноваційних підходів у маркетингу. Її мета полягає в досягненні
лідерства з урахуванням як потреб і запитів споживачів так і влас-
них потреб підприємства. У зв’язку із цим сформувалося поняття
«інноваційний маркетинг».

Маркетинг інновацій — це спрямованість на використання
маркетингових інструментів для просування на ринок нових това-
рів, послуг і технологій для задоволення потреб і запитів спожива-
чів. Для цього можуть використовуватися як традиційні інструмен-
ти, методи, технології маркетингової діяльності, так і нові. У той же
час інноваційний маркетинг являє собою концепцію маркетингової
діяльності, відповідно до якої на підприємстві здійснюється постій-
ний процес пошуку нових маркетингових ідей та їх втілення через
інструменти, заходи, методи та технології маркетингової діяльності. 

Сучасний споживач стає дедалі вимогливішим до товарів і по -
слуг; обачнішим під час їх вибору, який забезпечений різноманіт-
ністю альтернатив; раціональнішим в умовах зниження платоспро-
можного попиту. У цих умовах для ефективного просування товарів
і послуг потрібні нові, нестандартні підходи й до маркетингової
діяльності, що зумовлює необхідність інноваційного її розвитку.
Особливої актуальності набуває запровадження нетехнологічних,
зокрема маркетингових, інновацій, які передбачають використання
нововведень у бізнесовій діяльності. Маркетингові інновації пов’я -
зані із використанням нових або вдосконалених рішень щодо мар-
кетингової діяльності підприємства, які стосуються нових марке-
тингових методів, рішень, інструментів, технологій, використання
яких сприяє стабільному розвитку бізнесу, а за умов їх успіху — на -
віть його прискоренню. У зв’язку із цим маркетингові інновації слід
визначати як реалізовані принципово нові або значно поліпшені
(на основі додаткових, радикальних чи революційних змін) марке-
тингові методи, технології та інструменти, які використовуються на
усіх етапах маркетингової діяльності, починаючи від її організації
і управління й до здійснення конкретних маркетингових заходів.
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Маркетингові інновації реалізуються через включення інновацій-
ної компоненти в усі складові комплексу маркетингу, розробку та
реалізацію нестандартних та творчих маркетингових заходів, оригі-
нальних та креативних маркетингових ідей. Маркетингові інновації
спрямовані на більш повне задоволення все зростаючих потреб
споживачів та їх вимог, розширення їх складу та засобів задоволен-
ня, посилення впливу маркетингу на поведінку споживачів, спону-
кання їх до здійснення купівлі, а також для відкриття нових ринків
збуту з метою підвищення обсягів продажу. 

ОСОБЛИВОСТІ 
ВПЛИВУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ 
НА ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

Зубков Р. С.
д. е. н. професор кафедри підприємництва, 

управління та адміністрування
Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»

Не тільки технологія стає наукою, але коли наука стає технологі-
єю, тобто коли вона принципово впроваджується на технічному рівні,
наука також стає соціально виправданою та доцільною. В результаті
цього процесу межа між наукою і технікою не повністю зникла, але
чітко розмилася, що має фундаментальний вплив на структуру сус-
пільства, культуру, побут, світогляд, відносини управління роботою та
соціальну свідомість. Сучасні технології закладають основу для ство-
рення нової «фабрики майбутнього» за допомогою повністю автома-
тизованих та електронних мобільних технологій. Тому в майбутньому
очевидно, що будуть можливості знайти компанії, які раніше вважа-
лися трудомісткими компаніями, які можна буде знайти майже
скрізь, включаючи дефіцитні робочі місця [2].

У сучасних умовах пріоритетними напрямками розвитку
науково-технічного процесу є: 

– cкладна механізація та автоматизація виробництва, широке
використання промислових роботів, автоматизованих систем проек-
тування, комп’ютеризації та електроніки, які були розроблені та роз-
винені в економіці, науці, промисловості, освіті, повсякденному
житті, інформації та комп’ютерних та мікропроцесорних технологіях; 

– розвиток енергетики, в першу чергу, атомної, а також пошук
і використання нових джерел енергії; 

в сучасних умовах Секція 1



– створення нових засобів транспорту і зв’язку, створення без-
людних виробництв. 

Територіальні межі застосування нової техніки значно розши-
рюються, а використання її вигідне, якщо витрати менші від вар-
тості продукту, створеного робітником, якого вона замінила [2].

Отже, рисами, що відрізняють НТП від інших форм прогресу, є:
– випереджаючий розвиток фундаментальних наукових

досліджень і фундаментальних наук; 
– прискорення процесу реалізації наукових відкриттів через

систему прикладних наук в технічних пристроях, пристосуваннях
і технологічних процесах [1, с. 193]. 

Не лише технологія стає науковою, але і наука виявляється сус-
пільно виправданою і доцільною, коли вона робиться технологіч-
ною, тобто принципово реалізовується на технологічних рівнях.
В результаті цього процесу не зникає повністю грань між наукою
і технологією, але істотно розмивається, що чинить принциповий
вплив на структуру суспільства, культуру, побут, світогляд, вироб-
ничі стосунки і суспільну свідомість. Сучасна техніка закладає
основу для створення принципово нових «заводів майбутнього» —
повністю автоматизованих і електронізованих, з мобільною техно-
логією. Тим самим у перспективі, очевидно, з’являться можливості
розміщення підприємств, які раніше визнавались трудомісткими,
практично повсюдно, у тому числі в трудодефіцитних районах [2].

Література

1. Васильєва С.І. Значення розвитку нтп як основи для ефективного
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С. 191–193.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВОГО ПОПИТУ 

Ільченко М. В.
ІІ курс, група ОО-19-1мс, спеціальність «Облік і оподаткування»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент

В умовах складної передбачуваності ринкової ситуації та поси-
лення конкуренції особливого значення набуває вивчення ринко-
вого попиту на товари та послуги на основі врахування інтересів
суб’єктів ринку. Розробка ефективних засобів впливу на спожива-
чів, з метою формування і стимулювання попиту на товари та
послуги, передбачає попередній аналіз поведінки споживачів на
ринку, і факторів, які впливають на неї. Наприклад, аналіз стимулів
дозволяє встановити, як вони враховуються і чи взагалі врахову-
ються в упаковці виробу, конструкції, дизайні. Вивчення мотивів
проводиться з метою виявлення внутрішніх спонукальних мотивів
поведінки споживачів. Аналіз сприйняття дозволяє виявити кому-
нікативну ефективність стимулюючих заходів. Аналіз цільових орі-
єнтацій споживачів надає можливість доопрацювати відповідним
чином зміст стимулюючих, а вивчення поведінки споживачів до -
зволяє визначити, як вони реагують на заходи з просування товару
на ринку. Досліджуються також запити споживачів, що дозволяє
визначити найважливіші з них і зосередити увагу на їх задоволенні. 

Оскільки при дослідженні попиту необхідно враховувати бага-
то нестабільних змінних факторів, які неможливо кількісно вимі-
ряти, то отримати уявлення про реальний ринковий попит можливо
лише використовуючи всі можливі варіанти і методи його вивчен-
ня. Так, при вивченні ринкових потреб власними силами, підпри-
ємство можне використовувати метод анкетування. При анкетуван-
ні можливо виявити зміни настрою споживачів і з певною часткою
ймовірності скласти прогноз на рівень ринкового попиту в най-
ближчому майбутньому. 

Крім анкетування застосовують історичний метод вивчення рин-
кового попиту. Ситуаційний підхід допомагає знайти дані, за минулі
аналогічні періоди і передбачити можливі подальші коливання попи-
ту на ринку. Порівнюючи схожі факти теперішнього і минулого,
можна скласти вірогідну картину, яка чекає ринок і відповідний про-
дукт в майбутньому. Метод спостережень за ринковим попитом дозво-
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ляє здійснювати не тільки констатацію фактів і явищ в існуючій дійс-
ності, але і є різновидом ситуаційного підходу вивчення ринку. При
його застосуванні використовується інструментарій, який дозволяє
накопичити відомості про дії та реакцію споживачів на певні ситуації,
що виникають на ринку. За допомогою спостережень можливо вста-
новити такі особливості споживчої поведінки, як уподобання і звички
цільової аудиторії. Метод експериментального вивчення ринкового
попиту полягає в перевірці прийнятого рішення на випуск пробної
партії нового продукту або послуги в режимі тестування, з метою оцін-
ки наявного попиту на певний товар або послугу на практиці.

Підприємства, що є лідерами на ринку, частіше використовують
дослідження, які виконуються сторонніми організаціями.
Дослідження «Ad Нос» виконуються для одного замовника, а отрима-
ні при цьому дані є інтелектуальною власністю замовника. При цьому
можуть бути використані різні методи збирання даних — опитування,
фокус-групи, глибинне інтерв’ю, проекційні методи тощо. Метою
дослідження є оцінка ефективності рекламної кампанії, визначення
ставлення споживачів до торгової марки (продукту), вивчення моти-
вації споживачів. Синдикативні дослідження (омнібус, панель, моні-
торинг) проводяться маркетинговими фірмами за власні кошти і про-
даються передплатникам або разовим покупцям. Омнібус — це
регулярне дослідження, яке з певною періодичністю за єдиною метою
і складається з кількох блоків запитань. Панель — періодичне зби-
рання даних в однієї і тієї самої групи респондентів. Моніторинг —
дослідження, яке передбачає надання передплатникам уніфікованих
оглядів стандартизованих даних (моніторинг преси, телебачення).
Дані методи починають використовувати і вітчизняні підприємства.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

ПІДПРИЄМСТВА

Калініна Г.М.
І курс, група ЗФН-20-1м-mk, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. екон. н., доцент

Управління фінансовою діяльністю, виступаючи складовою час -
тиною загального менеджменту підприємств, дозволяє підтримува-
ти високі темпи фінансового розвитку, забезпечувати стабільне
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зростання власного капіталу, істотно підвищувати конкурентні по -
зиції на ринку і забезпечувати економічний розвиток у стратегічній
перспективі [1].

Рис. 1. Схема обробки облікової інформації про фінансові ре сур -
си і потоки в системі управління фінансовою діяльністю підприємства

На підставі сучасних методів оцінки ефективності управління,
система управління фінансовою діяльністю може розробити полі-
тику подальшого розвитку підприємства, оцінити недоліки і пере-
ваги спрямування фінансових потоків, структурувати капітал і вия-
вити резерви для оптимізації фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації поставленого завдання.

Для цього система менеджменту повинна бути максимально за -
безпечена інформацією, яка формується на базі облікових звітних
даних, підготовлених за результатами роботи підприємства за звіт-
ний період (рис. 1).
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Базою управління фінансовою діяльністю підприємства
є структурована інформація, що відображає реальний фінансово-
економічний стан господарюючого суб’єкта, яка дозволяє оцінити
фінансову стійкість підприємства, зробити висновок про спромож-
ність бізнес-процесів і визначити перспективність розвитку під-
приємства, враховуючи можливий негативний вплив ризиків
і подій невизначеності.

Цикл обробки інформації в рамках процесу фінансово-управ-
лінського аналізу характеризується послідовністю дій (етапів) зі
збору, угрупованню, обробці, аналізу і передачі інформації про
результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

Якість проведеної оцінки у фінансово-управлінському аналізі
залежить від правильно підібраних аналітичних інструментів відпо-
відно до об’єкту. Такими інструментами виступатимуть його мето-
ди та прийоми. Для досягнення поставлених завдань фінансово-
управлінського аналізу у процесі трансформаційних змін, слід
поєднувати різні методи одночасно. 

Література
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
В УКРАЇНІ

Коваленко О. В.
ІІ курс, група ЗОО-19-1, спеціальність «Облік та оподаткування»

Інститут економіки та менеджменту Університет «Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., 

ст. викладач кафедри фінансів та обліку

Сфера соціального забезпечення як частина соціальної політики
держави останнім часом все більше прив’язується до державної еконо-
мічної політики і значною мірою визначається фінансовими показни-
ками держави. Зараз українська система соціального захисту перебу-
ває у складній кризі. Основною причиною такої ситуації є відсутність
в Україні прийнятної моделі соціального захисту, яка була б ефектив-
ною в ринкових умовах. Водночас соціальні виплати соціальному сек-
тору мають важливе значення в структурі державного бюджету.

Під соціальним забезпеченням розуміють соціальні виплати
в рамках соціального страхування, при цьому саме на державу по кла -
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даються обов’язки у соціальній сфері щодо викорінення злиденнос-
ті й соціального захисту найбільш уразливих прошарків населення.
Соціальна держава — це така держава, яка бере на себе обов’язок
турбуватися про соціальну справедливість, добробут своїх грома-
дян, їх соціальну захищеність.

Соціальна спрямованість економічної діяльності стала частиною
концепції соціальної ринкової економіки, згідно з якою держава
повинна прагнути до соціальної рівноваги, щоб досягти адекватно-
го рівня життя всіх громадян та створити реальні можливості для
вільного самовизначення в суспільстві. Соціальна ринкова еконо-
міка — це особливий тип економічної системи. Характеризується
низкою соціально-економічних інститутів, які контролюють функ -
ціонування всіх елементів цієї системи з метою досягнення цілей со -
ціальної справедливості, безпеки, високих стандартів та якості життя.

Всупереч усім цим аргументам, існує необхідна умова стабіль-
ності економічної системи, яка самостійна без соціальної напруги.
Ринок не здатний вирішити багато соціальних проблем, і ця функ -
ція покладена на державу, що, в свою чергу, підтверджує об’єктив-
ну потребу в розвиненій системі соціальних гарантій, яка еконо-
мічно протиставляється ринковій економіці.

Система соціальних служб почала надавати постійний огляд
ще 2000 років тому. Саме Закон про соціальні послуги, прийнятий
у 2003 році, вперше ввів термін «соціальні послуги». Поточна ре -
дакція Закону 2019 року, який набрав чинності 1 січня 2020 року,
додала до цього терміну превентивне зберігання та визначила соці-
альні послуги як «заходи щодо профілактичного складу житлових
об’єктів, їх підпорядкування або мінімізації негативних наслідків
для людина та / або сім’ї в них «. 

Одним з основних завдань реформи соціального забезпечення,
принципи якої закріплені в стратегії реформування систем соціаль-
них послуг 2012 року, яка діє досі, є підвищення якості наданих
соціальних послуг. Метою реформи є досягнення цієї мети насам-
перед шляхом створення ринку соціальних послуг та переходу від
підтримки окремих державних установ до замовлення послуг. 

Одним з нових принципів системи соціальних служб є вирі-
шення питання спочатку про задоволення та залучення людей «для
самостійного зв’язування власних проблем». Нова редакція закону
2019 року має на меті полегшити шлях через попередню централі-
зовану мережу установ шляхом «створення умов для формування та
розвитку ринку соціальних послуг» та «демонізації цього ринку» як
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для державних, муніципальних, так і для недержавних державна влас -
ність, надання соціальних послуг, вільна конкуренція між собою. 

Після логічної реформи ми повинні не лише покращити якість
послуг, а й підвищити економічну ефективність державних компа-
ній, які використовуються для соціального захисту. Таким чином,
соціальну державу можна визначити як найвищий рівень верховен-
ства права. Верховенство права проголошує права і свободи, вклю-
чаючи свободу.

ПОГЛЯДИ НА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Ковтун О. С.
І курс, група ОО-20-1, спеціальність «Облік та оподаткування»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., 

ст. викладач кафедри фінансів та обліку

Заробітна плата як соціально-економічна категорія слугує
основним засобом задоволення особистих потреб працюючих, еко-
номічним важелем, що стимулює розвиток суспільного виробниц-
тва, ріст продуктивності праці, скорочення витрат на виробництво,
засіб перерозподілу кадрів по галузях. 

Сутність заробітної плати виступає одним з найважливіших со -
ціально-економічних явищ та складною економічною категорією,
оскільки одночасно є одним із джерел доходів домогосподарства
(досить часто єдиним або основним); приймається за основу мате-
ріального добробуту членів сімей; а для підприємства як роботодав-
ця є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом
мотивації працівників до досягнення цілей підприємства. 

Дослідження заробітної плати мають довгу історію, починаючи
з класичної політичної економії і закінчуючи сучасними науковими
підходами в межах неокласичної, неокейнсіанської, інституціо-
нальної та маржиналістської теорій.

Заробітна плата з погляду засновників класичної школи полі-
тичної економії А.Сміта, Д.Рікардо розглядалася через призму ціни
праці. В її основу основоположники закладали вартість засобів іс ну -
вання, необхідних для життя працівників і членів їх сімей. А. Сміт
вбачав заробітну плату рівною вартості робочої сили. Рівень заро-
бітної плати формується на основі співвідношення попиту і пропо-
зиції та інших ринкових факторів.
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Основою соціально-трудових відносин у соціально-орієнтова-
ному суспільстві з погляду утопістів є справедливий розподіл вар-
тості в процесі відтворення, де посилюється роль трудового колек-
тиву та зростає значущість заробітної плати і трудового доходу.

Починаючи з середини ХІХ ст. питання оплати праці та заро-
бітної плати зокрема розглядається в окремих теоріях як результат
продажу ресурсу чи фактора виробництва та є обмеженою.

У сучасній теорії заробітної плати та системи оплати праці іс -
нує велика кількість визначень поняття заробітної плати. Таке різ-
номаніття тлумачень пояснюється різними науковими поглядами
економістів та теоретиків. Також визначення заробітної плати рег-
ламентовано на законодавчому рівні, а саме в Законі України «Про
оплату праці».

При цьому варто зазначити, що серед науковців немає однос-
тайної думки стосовно визначення поняття заробітної плати. Тому,
варто розглянути сутність заробітної плати з наступних позицій:

– еволюції теорій заробітної плати;
– цілісної моделі, що формується на різних рівнях економіки;
– засад державної політики щодо оплати праці.
За умов ринкової економіки заробітна плата постає елементом

ринку праці, встановлюється в результаті взаємодії попиту на пра -
цю і її пропозиції, а також відображає ринкову вартість найманої
праці, що використовується в процесі економічної діяльності. Як
правило, в рамках такого підходу, активно використовуються став-
ки оплати праці як усереднені показники в якості норми або якос-
ті праці. 

Таким чином, заробітна плата як економічна категорія відобра-
жає відносини між роботодавцем і найманим працівником через
розподіл доданої вартості. В такому випадку поняття «оплата праці»
включатиме всі витрати роботодавця на робочу силу. З іншого боку,
а саме з позиції домогосподарства, заробітна плата — це винагоро-
да або заробіток, що обчислюється у грошовому виразі, регламен-
тований трудовим договром, згідно якого роботодавець сплачує
працівникові за виконану роботу. Отже, таке визначення найбільш
точно розкриває термін «заробітна плата».

в сучасних умовах Секція 1



НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
РИНКУ М’ЯСА В УКРАЇНІ

Коломієць А. Ю.
ІІІ курс, група МК-18-1, спеціальність «Маркетинг»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Формування та розвиток м’ясного ринку в Україні відбуваєть-
ся під впливом низки чинників,, які впливають на потенціал галу-
зі, збалансованість кон’юнктури, ринковий механізм та формують
ринкове середовище.. В сучасних умовах вітчизняний ринок м’яса
характеризується суттєвою залежністю від зовнішніх чинників,,
зокрема від імпорту, митних вимог, міжнародних стандартів, без-
печності та якості продукції.. На сьогоднішній день в умовах глоба-
лізації та міжнародної інтеграції неможливо абстрагуватися від її
поза державних чинників, однак, насамперед, визначальним у фор-
муванні стратегії розвитку м’ясної галузі та збалансування відносин
на м’ясному ринку має бути нарощування внутрішнього потенціа-
лу під впливом дії інноваційно-інвестиційного механізму.

Однак, різноманітність підходів до визначення стратегічних
на прямів ефективного функціонування та розвитку ринку м’яса та
м’ясної продукції свідчить про невирішеність багатьох питань роз-
витку м’ясної галузі, зокрема в регіональному аспекті впливу дер-
жави на процеси створення інституціонального середовища, на
процеси, пов’язані з виробництвом, обміном, розподілом та спо-
живанням м’ясної продукції.

Разом з тим, ефективність функціонування та розвитку ринку
м’яса можна забезпечити за умови впливу інноваційно-інвестицій-
ного механізму, що дасть можливість виконати стратегічні завдання,
зокрема створення вертикальної інтеграції, сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації, створення умов для зростання інвести-
цій, державної політики, щодо підтримки експорту непрямими
механізмами, освоєння нових експортних ринків.

У забезпеченні ефективного і стабільного розвитку економіки
галузі тваринництва вирішальну роль відіграє науково-обґрунтова-
на інноваційно-інвестиційна політика держави, яка має визначати
реальні джерела, напрями структуру інвестицій, здійснювати ре аль -
ні та ефективні заходи для виконання загальнодержавних, регіональ-
них та місцевих соціально-економічних і технологічних програм.
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Крім того, держава повинна створювати сприятливий інвестицій-
но-інноваційний клімат з метою ширшого залучення іноземних ін -
вестицій та досягнень науково-технічного прогресу західних країн.
Без надійних капіталовкладень неможливо забезпечити відроджен-
ня галузі тваринництва, забезпечити створення і впровадження
новітніх технологій, нових порід худоби, систем сучасної організа-
ції та управління виробництвом і збутом продукції, розвиток рин-
кової інфраструктури тощо.

Основними причинами низької інвестиційної привабливості
є те, що:

– м’ясне тваринництво має велику фондоємність, звідси, най-
більше співвідношення вартості використовуваних та оборотних
засобів та коштів; 

– внаслідок великої інвестоємності м’ясне виробництво дає
менший обсяг виручки на одиницю інвестицій; тваринництво має
ве ликі строки окупності (порівняно з іншими галузями); 

Особливістю м’ясного тваринництва також є те, що зменшення
обсягу спрямованих інвестицій за рахунок більше дешевого та менш
технологічного і якісного обладнання, здешевлення та спрощення
проектів ферм, використання більш дешевих і менш продуктивних
порід корів та інші чинники призводять до різкої втрати економіч-
ної ефективності м’ясного виробництва.

Необхідно відмітити одну із специфічних особливостей ринку
м’яса те, що виробники не можуть мобільно реагувати на зміну рин-
кової кон’юнктури, оскільки у разі підвищення цін на м’ясо не від-
бувається миттєвого зростання пропозиції, тому що потрібен деякий
час щоб збільшити поголів’я худоби, підвищити її продуктивність.
Через зниження ціни на м’ясо товаровиробники змушені досить
тривалий час виробляти той самий обсяг продукції. Крім того, спе-
цифіка ринку м’яса також пов’язана із великою часткою ринкових
складових:

– особливості ринку м’яса та м’ясної продукції; 
– велика кількість споживачів; 
– формування попиту на товари виробничого споживання; 
– сезонність виробництва; 
– мобільність каналів збуту; 
– задоволення смаків споживачів; 
– наявність відходів переробки; 
– сталість функціонування; 
– малотранспортабельність і нетривале зберігання; 

в сучасних умовах Секція 1



– відсутність різкої зміни попиту агентів на первинному ринку
(сільськогосподарські підприємства, фермерські підприємства, осо-
бисті селянські господарства), забезпеченням ринку збуту протягом
року та гарантованого надходженням сировини на переробні під-
приємства, а також безперебійного забезпечення населення м’яс-
ною продукцією щоденного попиту. 

Тому, враховуючи дані особливості, ринок м’яса ефективно мо -
же функціонувати лише за умови врахування сукупності міжгалузе-
вих та міжгосподарських зв’язків, на основі яких базується його
діяльність. Адже саме тут фіксуються специфічні та неоднозначні
види взаємин між суб’єктами ринку, властиві лише для певної тери-
торії, регіону, області.

Для сучасного ринку м’яса та м’ясної продукції характерними
є трансакції, що будуються не стільки на позитивних нормах дові-
ри і відповідальності, скільки на негативних. Тому, для зниження
високих трансакційних витрат суб’єкти ринку все більше почина-
ють керуватися неформальними правилами й нормами поводжен-
ня (порушення умов, угод, договорів; повернення пільгового кре-
диту; порушення в оподаткуванні тощо). 

Прикладом цього явища може бути те, що тільки 20% опитаних
керівників аграрних підприємств на запитання «Чи можна жити за
законами?» відповіли позитивно. Але, поряд з цим, починають
формуватися довгострокові партнерські відносини між виробника-
ми сировини та переробними підприємствами, між великими про-
мисловими й торговельними підприємствами

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Крутік Н. С.
ІІ курс, група МН-19-1, спеціальність «Менеджмент» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., ст. н. с.

Сьогодні цифрові технології проникли в усі сфери життєдіяль-
ності сучасного суспільства. Бізнес-спільнотою та урядами країн
світу, у тому числі й України, усвідомлена необхідність прискорення
процесів цифровізації та цифрової трансформації економіки з метою
досягнення конкурентоспроможних позицій які формуються у циф-
ровому просторі нової світової економіки. Цифрова економіка задає
вектор, по якому будуть розвиватися соціально-економічні системи
мікро-, мезо-, макрорівні на довгострокову перспективу. 
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Як зазначив Михайло Федоров, Віце-прем’єр-міністр — Мі -
ністр цифрової трансформації: «Цифровізація є важливою для еко-
номіки України, адже дозволить збільшити кількість нових робочих
місць та досягти мінімум 4% додаткового зростання ВВП на рік.
Відкриття нових сегментів та галузей прискорить розвиток промис-
ловості та бізнесу. Для українців цифровізація означає повний
доступ до цифрової інфраструктури та якісних державних і соціаль-
них послуг» [1]. Цифрова економіка — один із основних векторів
розвитку української економіки протягом наступних 10 років.

Зокрема, цифровізація фінансової сфери є невід’ємною рисою
розвитку сучасної світової економіки. Для того щоб акторам фінан-
сового ринку бути успішними та конкурентоспроможними, необ-
хідно не відставати від глобальних тенденцій впровадження пере-
дових технологій та бути «цифровими». Виконання цього завдання
зумовлює трансформацію традиційних бізнес-моделей під виклики
сучасного світу. Кредитні організації, страхові компанії та інші
інституціональні інвестори вносять значні зміни у вдосконалення
своєї діяльності під впливом цифрових технологій.

Цифрові технології трансформують фінансову сферу, змінюю-
чи способи надання платіжних, ощадних, кредитних й інвестиційних
послуг. Компанії фінансових технологій та найбільші технологічні
компанії у даний час конкурують із банками та іншими учасниками
ринків по цілому спектру напрямків діяльності. Тим часом цифро-
ві валюти обіцяють перетворити серце фінансів — самі гроші. 

Вимушена цифровізація стала одним із найбільш яскравих
наслідків пандемії COVID-19. Безумовно, тільки за останній рік
цифрові фінанси надали допомогу домашнім господарствам і ком-
паніям у подоланні проблем, створених пандемією COVID-19.
Вони також надали органам державного управління нові способи
охоплення тих, хто потребує підтримки. На сьогоднішній день до -
сягнуто вражаючий прогрес. І тим не менше, щоб реалізувати весь
його потенціал у розширенні доступу до фінансових послуг, новов-
ведення приватного сектору повинні підтримуватися відповідними
громадськими благами, оскільки інновації роблять сильний побіч-
ний вплив на усі аспекти економічної діяльності. Громадські блага
служать фундаментом фінансової інтеграції. 

Хоча пандемія залишить за собою слід великого економічного
збитку та нерівності, вона буде сприяти руху у бік запровадження
цифрових технологій, що створюють умови для фінансової інтегра-
ції та розширення економічних можливостей.
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управління та адміністрування

Інноваційна діяльність, згідно Закону України «Про інновацій-
ну діяльність» від 4 липня 2020 року № 40-IV (ст.1), це — «діяль-
ність, що спрямована на використання і комерціалізацію результа-
тів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок
нових конкурентоздатних товарів і послуг».

Інноваційна діяльність — одна з форм інвестиційної діяльнос-
ті, що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-тех-
нічного прогресу у виробництво і соціальну сферу.

Для того щоб інноваційна діяльність була ефективною, захи-
щала активи підприємства від нестабільності на ринку, забезпечу-
вала збільшення доходів і вартості бізнесу, вчасно вносила зміни
необхідні для розвитку підприємства потрібно правильно управля-
ти інноваційною діяльністю.

У сучасних, ринкових умовах при управлінні інноваційною
діяльністю підприємство виконує безліч різнопланових завдань:
формування інноваційної стратегії організації в контексті її загаль-
ної стратегії; розроблення концептуальних засад та принципів фор-
мування інноваційної політики, прийнятної інноваційної стратегії;
розробка планів і програм інноваційної діяльності, тощо.

Отже, враховуючи різний характер і масштабність перелічених
завдань, високу вартість і необхідність залучення великої кількості
ресурсів, управління інноваційною діяльністю має носити страте-
гічний характер. Оскільки, саме стратегічне управління орієнтує
підприємство не на сьогодення, а на перспективу.

Метою стратегічного управління інноваційної діяльності є за -
безпечення не стільки поточного успіху, скільки прискореного
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постійного розвитку підприємства в умовах конкуренції, лідерства
на ринку. 

Стратегічне управління інноваційною діяльністю вирішує ши -
рокий спектр питань планування та реалізації інноваційних проек-
тів і програм, які розраховані на якісні зміни в діяльності організа-
ції на ринку, у виробництві або в соціальній сфері організації.
Стратегічне управління інноваційною діяльністю повинне спрямо-
вуватись на вирішення проблем за кожним з напрямків та забезпе-
чувати оптимальне виконання всіх функцій підприємства. 

Тому одним з найважливіших завдань управління інноваційною
діяльністю фахівці вважають вибір інноваційної стратегії підприєм-
ства. Незважаючи, на те, що інноваційна стратегія конкретного
підприємства повинна розроблюватись з урахуванням індивідуаль-
ного підходу, у науковій літературі існує певний розподіл за ознака-
ми, напрямами, методами побудови інноваційних стратегій. 

Визначення підприємством певної інноваційної стратегії зале-
жить від багатьох чинників, серед яких: умови зовнішнього середо-
вища(економічні, адміністративні, соціальні), сфера діяльності,
асортимент продукції, тривалість життєвого циклу товарів, її мож-
ливість здійснювати моніторинг науково-технічної інформації
щодо ринку новацій. 

Для того, щоб інноваційна стратегія була ефективною і при-
несла підприємству успіх, на етапі прийняття рішення про іннова-
ційну стратегію менеджменту підприємства доцільно врахувати ряд
проблемних питань.

Таким чином, у сучасних умовах інноваційний стратегічний
розвиток є невід’ємною складовою у плануванні діяльності підпри-
ємства, орієнтованого на успіх. 

Інноваційні стратегії надають підприємству багато переваг,
у тому числі фактори зовнішнього та внутрішнього впливу, ресурсні
перспективи, а також унікальні можливості здійснення діяльності
за рахунок творчого підходу до створення нововведень. 
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КОРПОРАТИВНІ ПРАВА 
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Корпоративна власність, корпоративне управління, корпора-
тивна культура, корпоративні конфлікти — все це пов’язано з «кор-
пораціями» і корпоративними правами. На жаль, Господарський
кодекс України (далі — ГКУ) визначає корпорацію як договірне об’єд -
нання підприємств з делегуванням окремих повноважень централі-
зованого регулювання діяльності кожного із учасників органам
управління корпорації. А у світовій господарській і правовій прак-
тиці це поняття трактується значно ширше. Це не «над фірмове»
утворення, а сформований суб’єкт господарювання. У економічно-
му словнику під редакцією А. Азриліяна під корпорацією розумі-
ється «широко распространенная в развитых странах форма органи-
зации предпринимательской деятельности, предусматривающая
долевую собственность, юридический статус и сосредоточение фун-
кций управления в руках верхнего эшелона профессиональных управ-
ляющих, работающих по найму». Саме така корпорація може бути
об’єктом корпоративних прав, визначених ГКУ, як права особи —
суб’єкта корпоративних прав, який володіє часткою статутного
капіталу (майна) господарської організації. Такий об’єкт називають
ще емітентом корпоративних прав, а такого суб’єкта — власником
корпоративних прав (або інвестором). ГКУ виділяє наступі риси, які
належать до корпоративного права:

1. Корпоративне право виникає і діє тільки там, де існує госпо-
дарська організація, яка має статутний капітал (майно).

2. Корпоративне право є правом його власника на участь в уп рав -
лінні господарської організації.

3. Власник корпоративного права набуває право на отримання
долі прибутку (дивіденди).

4. Власнику корпоративного права належать інші права, які
витікають із закону і установчих документів. Так, наприклад, влас-
ник корпоративних прав у формі акцій має право їх продавати,
передавати у залог як ціні папери та ін., приймати участь в управ-
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лінні справами товариства; та одержувати інформацію про його
діяльність; вийти у встановленому порядку з товариства; приймає
участь у формуванні статутного капіталу; розпоряджатись своїми
корпоративними правами; отримати частку у майні у разі виходу
з товариства; на одержання коштів і майна, що залишилося після
розрахунків з кредиторами при ліквідації товариства. В той же час,
Податковий кодекс вважає що власник корпоративних прав, може
мати право власності не тільки на долю статутного капіталу, як
передбачено ГКУ, а і на весь статутний капітал.

Таким чином, в установчих документах, якими постійно корис-
туються всі учасники економічного процесу, корпоративні права,
як стратегічний аспект маркетингових комунікацій, повинні бути
чітко прописані. Формування ефективного комплексу маркетинго-
вих комунікацій є важливою умовою ефективної роботи компанії
в документах якої чітко визначені природа корпорації і корпора-
тивних прав, що обумовлюють специфіку взаємовідносин емітента
корпоративних прав, їх власника та спожива, зі своїми принципами
і моделями, без яких неможлива розробка і впровадження інстру-
ментів маркетингових комунікацій та проведення комунікаційних
досліджень в інтересах основних учасників комунікаційного про-
цесу (компаній-виробників, агентів-виконавців, СМІ-ключового
комунікаційного каналу). 

2. Володіння корпоративними правами не вважається підпри-
ємництвом. Формою вираження корпоративних прав є цінні папе-
ри (акції) у акціонерному товаристві і долі (паї) у господарських
товариствах або інших товариствах чи кооперативах. До особи, яка
набула права власності на цінний папір, переходять всі підтвердже-
ні права. Права на участь в управлінні, отримані доходу та інші, які
належать іменним ціним паперам, можуть бути реалізовані з мо менту
внесення змін в реєстр власників іменних цінних паперів. Визна -
чення корпоративних прав у формі долі в господарських товарис-
твах означає, що особа є власником цього корпоративного права,
яке втілено в праві власності на статутний капітал і його долю.
Тобто, визначення «корпоративне право» охоплює поняття права
на статутний капітал.

Ці поняття — рівнозначні і підтверджується листами ВАСУ. Кор -
поративні права як об’єкт майнового права власності — це майно, що
є об’єктом права власності. Правовий режим майна — це встановле-
ний правовими засобами порядок та умови придбання майна, здійс -
нення суб’єктами господарювання прав володіння, користування,
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розпорядження ним, реалізація функції управління майном, а та кож
його правової охорони. Правові режими майна суб’єктів господа-
рювання можуть гуртуватися на праві власності, праві господар-
ського відання, оперативного управління або праві оперативного
використання. Відповідно, найширші повноваження має суб’єкт
господарювання, наділений правом власності. Корпоративні права
є звичайним об’єктом громадсько-правових відношень з визначе-
ними особливостями, якими вони наділені діючим законодавством
в цілях їх захисту і більш безпечного впровадження. Маркетингові
досліджень які аналізують систему корпоративних прав, як прави-
ло, проводяться в інтересах основних учасників (суб’єктів) комуні-
каційного процесу (компанії-виробника, агент — виконавець, СМІ
і реципієнта — споживача). 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ 
В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ 

ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Матерьова В. Ю.
ІІ курс, група ЗМН-19-1, спеціальність «Менеджмент» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент

На даний момент, Україна знаходиться на порозі кардинальних
змін, в постійному пошуку нових ідей для розвитку та підняття еко-
номіки на високий рівень. Для визначення конкурентних переваг
України проаналізуємо звіт, який був складений на Міжнародному
економічному форумі у 2019 році. Він складається з індексу гло-
бальної конкурентоспроможності та його компонентів. 

За останніми даними, у 2019 році Україна посіла 85 місце серед
141 національних економік світу за індексом глобальної конкурен-
тоспроможності. У попередньому році, Україна займала 83 місце
серед 140 національних економік світу та за рік змістилася на дві
позиції вниз. 

Для визначення місця країни аналізується ефективність держави
за основними групами компонентів, таких як сприятливе навколиш-
нє середовище, людський капітал, ринки та інноваційна екосисте-
ма. Сприятливе навколишнє середовище охоплює такі компоненти
як інституції, інфраструктура, впровадження ІКТ та макроеконо-
мічна стабільність держави. Україна знаходиться на 104 місці за
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інституціями, на 57 місці за інфраструктурою, на 78 місці за впро-
вадженням ІКТ та на 133 місці за макроекономічною стабільністю.
Компонентами людського капіталу є здоров’я та навички. За здо-
ров’ям Україна посіла 101 місце, а за навичками — 44 місце. Ринки
складаються з таких компонентів як ринок продукції, трудовий
ринок, фінансова система та розмір ринку. Україна зайняла 57 міс -
це на ринку продукції, 59 місце на трудовому ринку, 136 місце по
фінансовій системі та 47 місце за розміром ринку. Інноваційна еко-
система містить динаміку бізнесу та інноваційну спроможність.
Україна посіла 85 місце за динамікою бізнесу та 60 місце за іннова-
ційною спроможністю. 

Серед індикаторів, які набрали малу кількість балів у рейтингу та
зайняли низькі місця виділю стабільність (141-е місце), неподатко-
ві позики (139-е місце), випадки тероризму (132-е місце), інфляція
(131-е місце) та інші. Найбільш перспективними та конкурентос-
проможними компонентами України є інфраструктура (57-е місце),
навички (44-е місце), розмір ринку (47-е місце) та інноваційна спро-
можність (60-е місце). Україна може конкурувати за такими інди-
каторами як густота залізничної дороги (25-е місце), доступність
електроенергії (2-е місце), вартість початку бізнесу (14-е місце),
ставлення до підприємницьких ризиків (18-е місце). 

Тож, на основі даних індексу глобальної конкурентоспромож-
ності Україна має такі конкурентні переваги: навички майбутньої
робочої сили; розмір ринку; інноваційна спроможність; доступність
електроенергії; вартість початку бізнесу; ставлення до підприєм-
ницьких ризиків. 

Отже, у порівнянні з 2018 роком, не зважаючи на те, що Ук -
раїна за індексом глобальної конкурентоспроможності знизилася
на дві позиції вниз, у 2019 році країна піднялася за окремими кон-
курентоспроможними компонентами таких як навички та іннова-
ційна спроможність. Що стосується 2020–2021 рр., визначити ін -
декс глобальної конкурентоспроможності об’єктивно достатньо
важко в зв’язку з наявністю зовнішнього фактору впливу — нега-
тивних наслідків пандемії COVID-19. Карантинні обмеження знач-
но вплинули на всі сфери життя населення, а необхідність фінан-
сових вливань у систему здоров’я практично блокувала можливість
використання значних обсягів загальнодержавних коштів у конку-
рентній боротьбі. 

Однак головною конкурентною перевагою є люди, їх навички
та жага до впровадження інновацій. Для розвитку цих компонентів
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необхідно покращити якість освіти, полегшити процес відкриття під -
приємств, запровадити гранти для талановитих громадян та заохо-
чувати всіх українців до праці та розвитку в Україні. З розвитком
цих компонентів та проведенням відповідних реформ, в України
є всі шанси посилити свої позиції на світовому ринку.

ПРІОРІТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

СИСТЕМИ САЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Мішуліна Д. В.
II курс, група ОО-19-1мс, спеціальність «Облік та оподаткування»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., 

ст. викладач кафедри фінансів та менеджменту

Слід визнати, що за роки незалежності Україна не створила
систематичної програми реформ у сфері соціальної підтримки різних
категорій громадян та сімей. Перша спроба вcтановити нові страте-
гічні пріоритети соціальної політики (досягнення балансу між еко-
номічним зростанням та добробутом особистості, підвищення
ефективності соціальних витрат при переході від утримання до
політики доходів, корекція механізмів перерозподілу доходів, ство-
рення ефективної системи захисту соціальні ризики тощо) відбувся
ще в 2012 р. 

Цілі, досягнення яких дасть можливість оновити та оптимізу-
вати систему соціального захисту України відповідно до сучасних
викликів, можна вважати реформаторськими.

1. Відновлення довіри населення до громадського порядку для
поліпшення життя громадян, побудова та дотримання основних
принципів соціальної справедливості.

2. Комплексна зміна підходів до заробітної плати, податків та
соціального забезпечення. Йдеться про запровадження механізмів
розподілу результатів економічної діяльності, які гальмують
подальшу соціальну та економічну поляризацію суспільства. 

3. Модернізація системи соціального забезпечення — перехід
до створення можливостей, а не подолання наслідків. 

4. Сприяння ефективному працевлаштуванню та створенню
робочих місць: люди з обмеженими можливостями повинні повніс-
тю задовольняти свої потреби та свої сім’ї, не звертаючись за допо-
могою до держави. 
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Однак, оскільки минуло не так багато часу з часу оприлюднен-
ня соціальних ініціатив, Україна досі не розробила систематичної
програми реформ для подолання багатьох проблем, що накопичи-
лись за останні кілька років. 

Система соціального захисту в Україні потребує нових підходів
до розробки та застосування стандартів, і це є одним із стратегічних
напрямків реформування соціального сектору. Роль держави поля-
гає насамперед у запровадженні стандартів, що забезпечують реалі-
зацію стратегії покращення якості життя громадян. По-друге, при
оптимізації системи соціального захисту пріоритетом повинно бути
не збільшення обсягу та рівня різноманітних виплат, а подолання
неблагополуччя шляхом створення (відновлення) інфраструктури
соціальних послуг для всіх груп населення, незалежно від доходу,
місця проживання, доступні вік, кількість дітей, сімейний стан,
етнічна приналежність чи релігія. 

В Україні відсутня система «соціального права». Система ти -
зації чинного законодавства заважає відсутність єдиного підходу до
реформування законодавчої бази та моделі систематизації соціаль-
ного законодавства. Недосконалість нормативно-правового забез-
печення (відсутність єдиної системи «соціального права», наявність
численних суперечностей) ускладнює реалізацію конституційних
прав громадян. 

Регіональна соціальна політика також розглядається як інстру-
мент влади, який дозволяє регулювати та доповнювати ринкові
механізми і соціальні структури щодо надання різноманітних соці-
альних послуг населенню (у сфері освіти, охорони здоров’я, зайня-
тості, соціального захисту тощо) на основі принципів перерозподілу,
захисту та соціальної справедливості. Державноуправлінський чи
практико-орієнтований підхід розглядає регіональну соціальну полі-
тику в межах виключно соціально-економічного простору регіону.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ 

Москаленко Т. І.
ІV курс, група ЗМН-17-1, спеціальність «Менеджмент»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кучмєєв О. О., к. псих. н., доцент

В умовах ринкової економіки, коли вже не існує системи цен-
тралізованого розподілу товарних ресурсів і прикріплення покупців
до постачальників товарів, особливо зростає роль оптової ланки як
посередника між виробництвом і роздрібною торгівлею. В нашій
державі на оптовому ринку за останнє десятиріччя з’явилася знач-
на кількість малих оптових посередників. Більшість з них (біля 17 тис.)
здійснюють посередницьку діяльність без надбання статусу юри-
дичної особи. Однак основними оптовими посередниками є під-
приємства — юридичні особи. За даними Державного комітету ста-
тистики України кількість підприємств оптової торгівлі в Україні
становить майже 60 тис. одиниць. За формою власності 98% під-
приємств відносяться до недержавного сектору. Основна частка
(63,6%) з них припадає на підприємства з колективною формою
власності. За останні роки на оптовому ринку України з’явились
підприємства, засновані на приватній змішаній власності та зі 100%
іноземними інвестиціями. Це є свідченням формування конкурен-
тного середовища в оптовій торгівлі і створення умов для більш
ефективного функціонування ринку України.

Реформування оптової ланки супроводжувалось змінами і в їх ніх
організаційно-правових формах господарювання. В даний час пе ре -
важають товариства з обмеженою відповідальністю (51,8%), які були
створені на базі малих посередницьких підприємств. Великі оптові
підприємства колишньої системи Міністерства торгівлі з держав-
них перетворились на акціонерні товариства. Однак їх питома вага
у загальній кількості оптових посередників склада є близько 5%, що
не сприяє залученню та концентрації капіталу у цій сфері діяльнос-
ті (рис. 1). 

В Україні відбувається тенденція до зростання темпу оптового
продажу закордонних товарів та недостатні темпи продажу товарів
вітчизняного виробництва. Це в свою чергу свідчить про необхід-
ність удосконалення інструментів обмеження імпорту закордонних
товарів, розширення банківського кредитування вітчизняних під-
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приємств та стимулювання розвитку оптової торгівлі вітчизняними
товарами взагалі. Для підвищення ефективності функціонування
оптової торгівлі необхідно також впроваджувати більш дієве дер-
жавне регулювання, яке передбачає створення умов для цивілізова-
них взаємовідносин з суб’єктами господарювання. Об’єктами тако-
го регулювання повинні бути не підприємства, а процеси, які
протікають на споживчому ринку.

Рис. 1. Співвідношення кількості підприємств оптової торгівлі
України за організаційно-правовими формами господарювання

Сучасний стан розвитку оптової торгівлі потребує вирішення
проблеми формування елементів ринкової інфраструктури. Нині
катастрофічно не вистачає складських площ, що пов’язано з тим,
що старі площі сконцентровані в руках колишніх державних орга-
нізацій, які диктують для торговців високі ціни за оренду цих при-
міщень. Оптова ланка в торгівлі споживчими товарами має у влас-
ності лише 12% загальної складської площі. Рівень забезпеченості
складською площею товарних складів в Україні нижче порівняно
з розвинутими країнами, наприклад з США — у 21 раз. Структура
транспорту застаріла як морально, так і фізично, а на придбання
новітніх видів транспорту не вистачає коштів, що обумовлює необ-
хідність державного регулювання цих питань з боку влади.
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МІСЦЕ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
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спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент

Процес реформування української економіки, спрямований на
створення основ ринку здійснювався в умовах недооцінки планових
методів господарювання і пошуку нових методів державного регулю-
вання. Цю необхідність підтверджує і концепція переходу України до
ринкових відносин (1990 р.) якою передбачено, з метою реалізації
основних цілей державного впливу на соціально-економічний роз-
виток, впровадити індикативне планування. З тих пір пройшло біль-
ше 30 років, а впровадження і розвиток системи індикативних планів
в Україні є до сьогодні надзвичайно актуальною проблемою.

Вперше індикативна форма планування увійшла в світову прак -
тику у зв’язку з економічною кризою 1923–1933 рp. Вона викорис-
товувалась у Франції, Німеччині, Росії, Японії та інших країнах.
Нині метод індикативного планування використовується рідко, що
пов’язано з посиленням позицій приватного бізнесу і підвищенням
стійкості ринкових механізмів. Проте обговорення методологічних
основ формування системи індикативних планів продовжуються
науковцями до сьогоднішнього дня. Першою науковою роботою,
де була сформульована сутність індикативного планування і його
відмінності від директивного була робота К. Лап дауера «Теорія
національного економічного планування», яка вийшла в 1944 році.

З тих пір, теорія індикативного планування активно досліджу-
ється як не лише іноземними, а й вітчизняними науковцями. На
жаль в тематиці теорії індикативного планування переважають
роботи, які аналізують досвід розвинених країн світу і зовсім від-
сутні конкретні теоретичні і практичні висновки стосовно практи-
ки його впровадження в Україні.

Сутність індикативного планування складна комплексна про-
блема в якій переплітаються організаційні, економічні і правові
проблеми.

Індикативне планування це процес формування системи пара-
метрів (індикаторів), що характеризують стан і розвиток економіки
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країни. Це спосіб регулювання економічних процесів за допомогою
постановки певних цілей, визначення пріоритетів розвитку націо-
нальної економіки і застосування державних фінансових та інших
стимулів для їх реалізації [1, с. 13]. Теоретично, за своїми ознаками,
воно повинно виступати альтернативою директивному плануванню.

Як показала практика цивілізованих країн світу індикативне пла-
нування за своїм змістом принципово відрізняється від директивно-
го. По-перше, воно є системою необов’язкових для суб’єктів рин-
кових відносин рекомендацій, а характерною його рисою є змога
коригувати плани розвитку економіки відповідно до змін у розвитку
ринку. По-друге, в індикативному плані закладені переважно вартіс-
ні, а не натуральні показники. Вони не є адресні, а виступають орієн-
тирами, досягнення яких повинні домагатися державні органи шля-
хом застосування різних стимулюючих заходів і економічних важелів.
По-третє, в індикативному плані пріоритетні напрями розвитку ма -
ють максимальну державну підтримку. По-четверте, індикативні
плани розробляються на всіх рівнях державного регулювання еконо-
міки: макроекономічному, галузевому, регіональному та макрорівні.

Отже, при індикативному плануванні в регулюванні економіч-
них процесів крім держави беруть участь всі суб’єкти господарюван-
ня, що характерно лише для ринкової економіки, а саме плануван-
ня не виключається як таке, а набуває нових цивілізованих форм.
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Білоцерківський інститут економіки та управління 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Півторак М. В., к. е. н., доцент

Резерви збільшення сум прибутку та рентабельності пов’язані
передусім із напрямами господарювання підприємства. Для успішно-
го функціонування кожен суб’єкт господарювання повинен прагнути
до підвищення ефективності своєї діяльності на основі раціонального

в сучасних умовах Секція 1



використання ресурсного потенціалу, збільшення прибутковості
виробництва, поліпшення якості реалізованої продукції.

Кожному підприємству потрібно приділяти належну увагу пла-
нуванню і отриманню прибутку від реалізації продукції. При цьому
слід пам’ятати, що на величину прибутку від реалізації товарної
продукції впливають як фактори, що не залежать від діяльності під-
приємства (зміни державних регулюючих цін, природні та транс-
портні умови тощо), так і фактори, які знаходяться в компетенції
підприємств.

Для підвищення рівня прибутковості підприємства можуть
упроваджувати заходи в такому порядку [4, с. 365]:

– організаційні (вдосконалення виробничої структури й орга-
нізаційної структури управління, диверсифікація виробництва,
реструктуризація виробництва тощо);

– техніко-технологічні (оновлення техніко-технологічної бази,
переозброєння виробництва, вдосконалення виробів, що виробля -
ються);

– економічні важелі та стимули (вдосконалення тарифної сис-
теми, форми і системи оплати праці, прискорення оборотності
оборотних коштів тощо).

Об’єм реалізованої продукції є одним з найважливіших показ-
ників результатів економічної діяльності підприємства. За допомо-
гою цього показника оцінюється вартість продукції (робіт, послуг),
що не тільки завершена виробництвом, але вже продана, а гроші за
неї надійшли на розрахунковий рахунок підприємства. Сума резерву
зростання прибутку за рахунок збільшення об’єму реалізації про -
дукції розраховується за формулою [2, с. 41]:

(1)

де РП
(V) — резерв зростання прибутку за рахунок збільшення об’єму

реалізації продукції, грн.;
Пі — сума прибутку на одиницю i-й продукції, грн.;

РПki — кількість додатково реалізованої продукції в натуральних
одиницях виміру.

Якщо прибуток розрахований на гривню товарної продукції,
су ма резерву її зростання за рахунок збільшення об’єму реалізації
визначається за формулою:

n

i
kiiV
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(2),

де PV — потенційно можливе збільшення об’єму реалізованої про-
дукції, грн.;

П — фактичний прибуток від реалізації продукції, грн.;
V — фактичний об’єм реалізованої продукції, грн.
Важливим напрямом пошуку резервів зростання прибутку —

зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, наприк-
лад, сировини, матеріалів, палива, енергії, амортизації основних
засобів та інших витрат.

Для того, щоб витрати по статтях привести в співвідносні зна-
чення, необхідно перерахувати їх на 1 гривню реалізованої продук-
ції, використовуючи формулу:

(3).

Кінцева формула для розрахунку резерву збільшення суми при -
бутку за рахунок зменшення витрат матиме вигляд:

(4).

Незважаючи на те, що прибуток характеризує економічний
ефект, отриманий у результаті діяльності підприємства, всі аспекти
його виробничої та господарської діяльності оцінити неможливо.
У зв’язку з цим при аналізі виробничо-господарської та фінансової
діяльності підприємства застосо-вують систему відносних показни -
ків — показників рентабельності [3, с. 179]. Зокрема в нашому до слі -
дженні нас цікавить показник рентабельності продажів продукції.

Рентабельність продажів продукції обчислюється за формулою:

(5)

де Вп — валовий прибуток; 
Гн — грошові надходження від продажу продукції 

Основними джерелами резервів підвищення рівня рентабель-
ності продукції є збільшення суми прибутку від реалізації продук-
ції, зниження собівартості товарної продукції. Для підрахунку
резервів збільшення рентабельності продажів може бути викорис-
тана наступна формула [1]:
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(6)

де PR — резерв зростання рентабельності; 
Rм — рентабельність можлива; 
Rф — рентабельність фактична; 
Пф — фактична сума прибутку; 
Рп — резерв зростання прибутку від реалізації продукції; 
См — можлива собівартість продукції з урахуванням виявлених

ре зервів; 
Вф — фактична сума витрат по реалізованій продукції.

Таким чином, провівши детальну оцінку резервів виробництва
підприємства, при дотриманні технологічної дисципліни, контро-
лю за роботою устаткування і своєчасної його наладки, умови збе-
рігання і транспортування сировини і готової продукції можна
стверджувати, що при збільшенні об’єму виробництва і реалізації
продукції на, а також при проведенні мінімізації витрат на 1 грив-
ню товарної продукції підприємство може одержати додатковий
прибуток і збільшити рентабельність продажів.
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
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Менеджмент заборгованості підприємства виконує декілька
функ цій та спрямований на виконання низки прикладних завдань.
М.Д. Білик, досліджуючи організацію управління дебіторською за -
боргованістю підприємства, серед функцій відповідного структурно-
го підрозділу виділяє аналітичну, а одним з напрямів його діяльності —
інформаційно-методичне забезпечення [1]. Передусім менеджмент
підприємства цікавитиме інформація щодо: величини, динаміки,
складу і структури його дебіторської заборгованості; якості дебітор-
ської заборгованості; причин, які зумовили виникнення та існуван-
ня (непогашення) дебіторської заборгованості; частоти виникнення
та погашення дебіторської заборгованості; впливу заборгованості на
фінансовий стан підприємства; доцільності вкладання коштів у де -
біторську заборгованість підприємства тощо. Кожний з вищенаве-
дених інформаційних запитів менеджменту може бути задоволений
за допомогою застосування відповідного методичного інструмента-
рію аналізу дебіторської заборгованості (табл. 1).

Оцінюють рівень і динаміку дебіторської заборгованості під-
приємства за допомогою методик порівняльного (горизонтального)
та трендового аналізу. При цьому здебільшого використовують по -
казники абсолютних і відносних відхилень заборгованості, темпів її
зростання та приросту. Для аналізу складу та структури дебіторської
заборгованості доцільно використовувати методики групування та
вертикального аналізу. Розподіляють заборгованість на групи за пев-
ними критеріями, які залежать насамперед від мети аналізу. При цьо -
му спершу проводять типологічне групування (за терміном пога-
шення, об’єктом виникнення, видом контрагента, забезпеченістю,
валютою розрахунків, формою погашення, видом діяльності тощо),
а потім структурне, яке передбачає обчислення питомої ваги кожної
групи в загальній сумі заборгованості підприємства.
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Таблиця 1 
Аналітично-методичний інструментарій в інформаційному забезпеченні

управління дебіторською заборгованістю підприємства

Формування ефективної політики управління дебіторською за -
боргованістю підприємства потребує якісного інформаційно-аналі-
тичного забезпечення, яке дасть змогу менеджменту оцінити стан
досліджуваного виду заборгованості, динаміку її зміни, якість та ефек-
тивність, а також ризики, пов’язані з можливим її непогашенням.
Лише на підставі об’єктивної та своєчасної інформації можна при-
йняти обґрунтовані управлінські рішення щодо подальшого плану-
вання та контролю дебіторської заборгованості, доцільності інвес-
тування коштів у неї та оптимізування пов’язаних з цим ризиків. 

Література

1. Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств.
Фінанси України. 2017. № 12. С. 24–36.

78

Секція 1 Економічні перспективи України    

Інформаційні потреби менед-
жменту для управління дебітор-
ською заборгованістю 

Основні методики, які застосовуються
для задоволення відповідних інформа-
ційних потреб

Величина, динаміка, склад
і структура заборгованості

Методика порівняльного аналізу (гори-
зонтальний і вертикальний аналіз
заборгованості)

Якість заборгованості

Групування заборгованості (насамперед
за термінами виникнення) для вияв-
лення її елементів з високим рівнем
ризику непогашення (протермінованої,
безнадійної тощо)

Причини, які зумовили виник-
нення та існування (непога-
шення) заборгованості

Факторний аналіз заборгованості
(детермінований чи стохастичний)

Частота виникнення та пога-
шення заборгованості

Аналіз оборотності заборгованості та
періодичності її інкасації

Вплив заборгованості на фінан-
совий стан підприємства

Аналіз обсягів вивільнення чи зв’язу-
вання оборотних коштів внаслідок
зміни величини заборгованості

Доцільність вкладання коштів
у заборгованість підприємства

Аналіз ефективності вкладання коштів
у заборгованість підприємства
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Забезпечення фінансової безпеки як банківської системи Ук раї -
ни в цілому, так і окремих її складових, виходячи з їх виключного
значення для соціально-економічного розвитку держави, — складна
і багатогранна проблема, якій необхідно приділяти постійну увагу. 

Фінансова безпека комерційного банку обумовлена рівнем під-
тримання ліквідності, впровадженням фінансових інновацій, охоро-
ною інформації, збереженням активів, забезпечення прибутковос-
ті. Наявність у певний період пікових виплат із державних боргових
зобов’язань може негативно позначитися на фінансовій безпеці
банківської системи, якщо комерційними банками не будуть сфор-
мовані на цей випадок необхідні резерви.

Основні загрози фінансовій безпеці комерційних банків можна
класифікувати наступним чином:

1. Зовнішні загрози: несприятливі макроекономічні умови: за -
гальноекономічна ситуація в країні і регіонах; нестійкість норматив-
но-правової бази та урядові кризи; високий рівень інфляції та інфля-
ційні очікування; нестійкість податкової, кредитної та страхової
політики; недостатність інвестиційних коштів у регіонах, коливання
курсу долара; несприятлива криміногенна ситуація, зростання кримі-
нальних і фінансових злочинів у кредитно-фінансовій сфері; мінли-
вість обов’язкових нормативів центробанку; недобросовісна конку-
ренція на ринку банківських послуг, негативний вплив конкурентів
на банківську діяльність; несприятливі умови кредитування реально-
го сектора економіки та низький рівень інвестиційної активності.

2. Внутрішні загрози: некваліфіковане управління, помилки
в стратегічному плануванні і прогнозуванні банківської діяльності,
аналізі власного капіталу і прибутку, визначенні джерел капіталь-
ного зростання при прийнятті тактичних рішень; недостатність лік -
відних активів як результат недотримання економічних нормативів
центробанку; відсутність достатньої кваліфікації співробітників
банку, недостатній кадровий потенціал для вирішення першочергових
завдань забезпечення безпеки банківської діяльності; неповернення
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кредитних ресурсів у банк і недоотримання прибутку внаслідок висо-
коризикованої кредитної політики; слабке маркетингове опрацю-
вання ринку банківських послуг і, як наслідок, недостатня ди вер -
сифікація операцій, що пропонуються банком, відсутність дієвої
банківської реклами; наявність каналів витоку банківської інфор-
мації і помилки в організації схоронності фінансових і матеріаль-
них цінностей банку.

Всі методи й інструменти, які можуть бути використані для за -
безпечення фінансової безпеки банку, можуть бути поділені на дві
великі групи: внутрішні й зовнішні. 

До внутрішніх інструментів належать: 
1) фінансове планування; 
2) фінансовий аналіз; 
3) фінансове управління; 
4) фінансовий контроль. 
Використання зовнішніх інструментів забезпечення фінансо-

вої безпеки банків спрямоване на наступне: створення законодавчих
та інших умов, які дозволяють, з одного боку, реалізувати банкам
свої економічні інтереси, а з іншого — створюють умови для недо-
пущення перевищення певного критичного рівня ризикованості їх
діяльності; вплив на операції комерційних банків шляхом грошо-
вокредитного регулювання, яке, у свою чергу, впливає на обсяг
і структуру грошової маси в обігу, а також на обсяг ресурсів банків;
забезпечення ефективного банківського нагляду згідно з базовими
принципами Базельського комітету й чинного законодавства Украї -
ни шляхом інтеграції початкового контролю, безвиїзного нагляду,
виїзного контролю й системного аналізу діяльності банку.

СОБІВАРТІСТЬ ВИДОБУТКУ ГАЗУ 
ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА

ГАЗОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Нанеску Р. Р.
ІІ курс, група ФН 19-1, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 

Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент

Газовидобувна промисловість, як важлива складова паливно-
енергетичного комплексу, відіграє значну роль у розвитку економі-
ки та збереженні енергетичної безпеки держави. Природний газ —
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ресурс, від якого залежить добробут українців. Видобуток газу
в Україні стабілізувався на рівні 18–20 млрд м3 на рік. Таким чином
самозабезпечення України газом на сьогодні становить близько
22%. За даними геологів, надра нашої країни можуть містити близь-
ко 1,3 трлн куб м газу при річній потребі 32 млрд куб м. Проте отри-
мати цей ресурс непросто, оскільки його видобуток вимагає чималих
коштів та часу. До того ж, не так легко визначити, коли саме вигід-
ніше нарощувати видобуток. За різними оцінками можливі два
варіанти динаміки споживання природного газу в Україні. Перший
варіант, найбільш вірогідний, базується на врахуванні основних
світових тенденцій, пов’язаних із загальним збільшенням спожи-
вання газу в усіх галузях економіки, тенденціями до підвищення
ефективності його використання. Другий варіант, який слід вважа-
ти оптимістичним, спрямований на зниження частки споживання
природного газу в загальному енергетичному балансі. Його реаліза-
ція відповідно із прогнозами Інституту загальної енергетики НАН
України буде супроводжуватись скороченням споживання газу в біль -
шості галузей промисловості. За цим сценарієм частка природного
газу у загальному паливно-енергетичному балансі в 2030 ро ці зни-
зиться до 20%.

Існує багато суперечок щодо собівартості українського газу.
Перш ніж газ потрапить до осель та на підприємства, видобувна
компанія мусить вкласти кошти в геологічну розвідку, інтерпретацію
сейсмічних даних, буріння пошукових та експлуатаційних свердло-
вин, будівництво наземної інфраструктури. Далі необхідно не лише
фінансувати операційні витрати, а й вкладати десятки мільйонів
доларів в підтримку роботи свердловини: капітальний ремонт, опе-
рації з інтенсифікації видобутку, консервацію старих свердловин.
Таким чином, на різних етапах життєвого циклу родовища вартість
видобутку може змінюватися. Найбільші газові поклади зосереджені
в районі Дніпровсько-Донецької западини на території Харківської
та Полтавської областей, вони розміщуються нерівномірно і на різ-
них глибинах. Загалом запаси поділяють на чотири категорії: де -
тально розвідані, попередньо розвідані, запаси на ділянках склад-
ної геологічної будови і так звані перспективні запаси. Перші три
категорії є основою для розробки родовищ, остання — можливий
резерв. Їх необхідно детально досліджувати, підтверджувати сейс-
мічною розвідкою, що вимагає мільярдів доларів капіталовкладень.
Вартість буріння пошукових свердловин становить 5–12 млн дол,
експлуатаційних — 2–10 млн дол. На одному родовищі будують
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10–100 свердловин. Якщо буріння успішне, доведеться будувати інф -
раструктуру з транспортування та підготовки газу за 300–400 млн грн.
За геолого-економічну оцінку запасів потрібно заплатити 2–20 млн грн,
за захист запасів — 0,4–2 млн грн. Для оцінки вартості українсько-
го газу потрібно враховувати повні економічні витрати виробника,
у тому числі — вартість залучення капіталу, сплату податків і рентних
платежів. В «Укргазвидобування», найбільшого і найстарішого видо -
бувника в Україні, який належить державній компанії «Нафтогаз»,
ці витрати становлять 140–150 дол на тис куб м за повний цикл робіт
на новій свердловині плюс 100 дол вартості капіталу на тис куб м.
В «Укргазвидобуванні» найбільша кількість свердловин в Україні —
близько 2,5 тис в активному фонді. Однак 95% цих родовищ висна-
жені на понад 87%. Щоб збільшити видобування газу, компанія
повинна запустити масштабне оновлення свого парку родовищ. 

На мою думку, навіть зважаючи на високу собівартість, відмовля-
тися від видобутку власного газу в сучасних умовах нерозважливо.
Скоротити втрати дозволить використання новітніх технологій. Їх
разом з інвестиціями в розробку родовищ на український газовий
ринок приносять великі міжнародні компанії. Державі ж варто звер-
нути увагу не лише на збільшення видобутку, а й на запуск масштаб-
них програм модернізації промислових підприємств та енергомо-
дернізації житла.

КАПІТАЛІЗАЦІЇ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ

Нестеренко С. С.
кандидат економічних наук, доцент, директор

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

На сьогоднішній день процеси капіталізації лісогосподарської
галузі не знайшли в теорії та практиці активної підтримки і відпо-
відно реалізації. Загальновідомо, що капіталізація лісових ресур-
сів — це процес поступового нарощення вартості лісових ресурсів
як основної складової лісового капіталу в результаті дії об’єктивних
закономірностей просторового розвитку відповідної території та
цілеспрямованого впливу системи заходів різного змісту щодо її
зростання [1]. 

Питання формування належного рівня конкурентоспромож-
ності лісової галузі на сьогоднішній день обумовлюється цілою
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низкою як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників. Нині лісогос-
подарський сектор, з одного боку, представлений достатнім рівнем
рентабельності власної продукції як на ринку лісосировини, так і на
ринку готових товарів. В той же час, з іншого аспекту, слід відзна-
чити наявність десятків підприємств південної частини України,
які без додаткового фінансування не в змозі забезпечити свою са мо -
окупність, тобто питання конкурентоспроможності у цілому в лісо-
вій галузі набуває особливих регіональних ознак. Таким чином,
спостерігається певна регіональна класифікація суб’єктів господа-
рювання галузі за критерієм рентабельності, а отже і капіталізації та
конкурентоспроможності. На сьогоднішній день вітчизняними на -
уков цями обгрунтоване таке зонування території нашої країни, згідно
яких відповідно можна класифікувати і підприємства лісової галузі:

1. Зона мішаних лісів (Поліський і Карпатський регіони) — най -
більш рентабельні підприємства та відповідно найбільш конкурентні.

2. Лісостепова зона України (Центральний регіон) — варіюють
підприємства з високим та середнім рівнем конкурентоспромож-
ності в залежності від наявності цінних (особливо твердолистяних)
лісових насаджень.

3. Степова зона (Південний регіон) — підприємства дотаційно-
го характеру з державного (місцевого) бюджетів.

Виходячи з представленої природно-зональної класифікації та
обгрунтовуючи фактори зміцнення конкурентоспроможності лісової
галузі, слід визначити та обгрунтувати основні критерії, за якими
можливо оцінити виробничий і лісоресурсний потенціали та ре зуль -
тати фінансово-господарської діяльності підприємств, які знаходять-
ся в сфері підпорядкування Державного агенства лісових ресурсів
України або територіальних громад.

До того ж слід відзначити, що основною передумовою підвищен-
ня сировинної конкурентоспроможності регіональних лісогоспо-
дарських комплексів є структура та якість переважаючих лісоутво-
рюючих порід при умові оптимального їх вікового розподілу. Тобто,
у випадку наявності в певному регіоні низькосортних та малоцін-
них лісових насаджень спостерігається збиткова діяльність лісогос-
подарських підприємств в аспекті заготівлі і відповідної реалізації
круглих лісоматеріалів. В той же час в таких регіонах за умови від-
повідного інвестування існують перспективи для розвитку целюлоз-
но-паперового та лісохімічного виробництва, що може обумовити
підвищення рівня капіталізації лісового галузі в регіоні. І, навпаки,
в регіонах, де поширені цінні високосортні насадження, лісова галузь
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представлена достатньо конкурентними суб’єктами господарю -
вання, які можуть формувати значну частку місцевих бюджетів
та відігравати ключову роль у забезпечення населення робочими
місцями.
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ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ УПАКОВКИ 

Нетьосова А. В.
ІV курс, група МК-17-1, спеціальність «Маркетинг» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Ринок України диктує поступовий розвиток промисловості в на -
прямку випуску якісних товарів у надійному упакуванні. Су часне
ефективне і привабливе упакування трансформувалось в активний
ринковий інструмент. Упаковка багато значить для виробника
товару, бо вона є одним із основних засобів привертання уваги спо-
живача та створення довіри до товару. 

Покупця готують до здійснення покупки за допомогою різних
заходів (рекламування, персональний продаж, стимулювання по -
питу тощо), але найчастіше примушує його щось вперше купити
саме вдала упаковка. Якщо куплене сподобається, покупець надалі
шукатиме лише таку упаковку, бо вона створює необхідні виробни-
ку асоціації з товаром та й самим виробником. 

Чисельність товару, який реалізується за принципом самооб-
слуговування, безперервно зростає. У супермаркеті покупець прохо-
дить повз безліч різноманітних товарів за хвилину, ефективна упа-
ковка діє в якості п’ятисекундного рекламного ролика. При всьому
цьому упаковка повинна привертати увагу, сприяти формуванню
довіри покупця і створювати в цілому приємне враження. Зрос тан ня
добробуту споживачів означає, що покупці готові заплатити значно
більшу суму за відчуття комфорту, зручності, які вони отримують
при покупці товару, що красиво і гарно запакований, ніж за анало-
гічний товар у непоказній упаковці або взагалі без неї. 
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Сьогодні добре продумана упаковка є необхідною умовою мо -
ментального впізнавання торгової марки або підприємства і, як на -
слідок, автоматичне збільшення обсягів продажу.

За останні роки спостерігається інтенсивний розвиток ринку
пакувальних матеріалів, пакувальних технологій, а також тари
і упаковки. З розвитком техніки і технологій отримання пакуваль-
них матеріалів розширюються функції упакування. 

Гостра боротьба конкурентів формує попит на якісне, відносно
недороге й оптимальне за своїми експлуатаційними та функціональ-
ними властивостями, упакування. В сучасних умовах зростає значен-
ня упакування, а особливо під час експорту товарів. Чимало вітчизня-
них підприємств змушені купувати імпортне обладнання і пакувальні
матеріали, щоб завдяки якісному упакуванню забезпечити вихід своєї
продукції на світовий ринок і конкурувати із зарубіжними товарами. 

Розвиток української пакувальної промисловості за останні
10 років відзначився не тільки високими кількісними показниками —
10–12% щорічного приросту об’ємів виробництва, але й серйозними
структурними змінами. Багато підприємств переобладнані, введені
нові потужності у всіх сегментах виробництва упакування: картон-
ного, полімерного, алюмінієвого, скляного. В технічне пере осна -
щен ня галузі вкладені сотні мільйонів доларів.

Період бурхливого розвитку українського ринку упакування
вимірюється 5–10 роками — строком відносно невеликим. Тому
по казники, які визначають його масштаби, поки що поступаються
середньосвітовим. 

У структурі використання матеріалів у виробництві упаковки
картон і папір складають 40%, полімери — 29%, метали — 18%,
скло — 11%, інші — 4%. Обсяги використання упаковки із картону
і паперу за основними галузями промисловості: харчова і тютюно-
ва — 70%, хімічна — 10%, побутова технічна — 8%, фармацевтич-
на — 5%, інші — 7%. 

Упаковка має задовольняти такі основні вимоги: безпека, еко-
логічна безпека, надійність, сумісність, взаємозамінність, економічна
ефективність. Безпека упакування означає, що речовини, які є шкід -
ливими для організму і які містяться в тарі, не можуть перейти в то -
вар, який безпосередньо з нею стикається. Такі речовини мають
у своєму складі майже всі види упаковки.

Сучасна упаковка має бути оптимальною за вартістю, приваб-
ливою за зовнішнім виглядом, надійно захищати те, що в ній міс-
титься, забезпечувати зручне транспортування. 
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В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ніцак Ю. А.
І курс, група МН-20-1мс-mk, спеціальність «Менеджмент»

Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., старший викладач

Інформаційна технологія (ІТ) — система методів і способів збо -
ру, передачі, накопичення, обробки, зберігання, подання і викорис-
тання інформації. Обсяг автоматизації та тип і характер використан-
ня технічних засобів залежить від характеру конкретної технології.

Використання інформаційних технологій в управлінні підпри-
ємством здійснюється з метою ефективної та оперативної комп’ю -
терної обробки інформаційних ресурсів, зберігання великих обсягів
економічно важливої інформації та передачі її на будь-які відстані
в мінімальні терміни. 

Таким чином основним завданням інформаційної технології
є оптимізація діяльності підприємства.

Для того, щоб ефективно впровадити ІТ на сучасне підприєм-
ство потрібно розробити необхідний механізм, який дасть можли-
вість зменшити час, мінімізувати ризики та підвищити ефектив-
ність діяльності підприємства в цілому від впровадження ІТ. 

Щоб побудувати основу механізму впровадження ІТ на підпри-
ємствах необхідно враховувати вплив зовнішніх і внутрішніх фак-
торів на підприємство.

Використання інформаційних технологій в управлінні госпо-
дарськими процесами підприємств дає можливість впроваджувати
найбільш сучасні і прогресивні управлінські концепції, головна ри -
са яких — ефективне використання ресурсів й орієнтація на інтер-
еси клієнтів.

До основних переваг використання інформаційних технологій
в управлінні підприємством віднесено: підвищення ступеню керова-
ності; зниження впливу людського фактору; скорочення паперової ро -
боти; підвищення оперативності і достовірності інформації; зниження
витрат; оптимізація обліку та контролю; забезпечення прозорості
інформації для інвесторів; можливість збільшення частки ринку тощо.

Інформаційні технології на підприємствах існують у вигляді різ-
номанітних інформаційних систем і інформаційних комплексів та ви -
ко ристовуються в різних сегментах управлінської системи. Розгля не -
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мо одну з найбільш популярних систем — CRM технології. Дана
інформаційна технологія використовуюся у сфері управління взаємо-
відносинами з партнерами і клієнтами. Так якщо підприємство має за
мету збільшити якість обслуговування клієнтів, то для даного випадку
була розроблена концепція CRM (Customer Relationship Manage -
ment) — управління взаємовідносинами з клієнтами). Основним зав-
данням CRM є процес проведення автоматизованого збору даних про
покупців і постійний інформаційний зв’язок з покупцями.

Для розуміння значення і важливості впровадження CRM-сис-
теми, варто приділити увагу тому, які ж саме базові функцій вона
виконує, а саме: визначення плану продажів; одержання та передаван-
ня замовлення на продаж; складання графіку продажів споживачам;
конфігурація продуктів; аналіз обсягу продажів у розрізі груп клієн-
тів та груп продуктів; управління ресурсами розподілу. SCM (Supply
Chain Management) — це концепція управління бізнесом як єдиним
ланцюжком взаємозалежних об’єктів, матеріальних та інформацій-
них потоків підприємства, його постачальників, дистриб’юторів і клі -
єнтів, виділяючи в свою чергу шість основних областей, на яких
зосереджено управління ланцюгами поставок: виробництво, поста-
чання, місце розташування, запаси, транспортування і інформація.
Тобто, можна зробити висновок, що SCM охоплює весь цикл заку-
півлі сировини, виробництва і розповсюдження товару.

Таким чином, роль інформаційних технологій в управлінні під-
приємством безперечно велика. Використання сучасних програм-
них продуктів — шлях до ефективної діяльності підприємства та
підвищення його конкурентоспроможності.

КОНЦЕПТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

Новосад Д. О.
І курс, група МН-20-1м-mk, спеціальність «Менеджмент»

Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. екон. н., доцент

Щоб утримувати зайняті позиції і завойовувати нові ринки бан ки
тяжіють до підвищення якості послуг для переваги в конкуренції.
Тому для вітчизняної банківської сфери стратегія якісного вдоско-
налення в розвитку є необхідним і обґрунтованим. Механізмом
реалізації поставлених завдань і запорукою досягнення цілей
є ефективна система управління якістю банківських послуг.

в сучасних умовах Секція 1



Рис. 1. Система управління якістю банківських послуг

Для об’єктивного розуміння суті управління якістю банків-
ських послуг доцільно застосовувати концептуальний підхід, в пер -
шу чергу в сукупності з системним, структурним, функціональним
і процесним, відходячи від загальноприйнятого предметного підхо-
ду. Саме такий об’єктивний погляд необхідний для створення мак-
симально комплексної системи якості банківських послуг, що вра-
ховує вплив зовнішніх і внутрішніх факторів.
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Враховуючи специфіку банківської діяльності, обов’язковими
еле ментами системи управління якістю банківських послуг будуть
наступні (рис. 1): політика в області якості; система планування якос ті
(встановлення цілей у сфері якості, визначення необхідних ресурсів);
процесна модель організації (опис процесів, блок-схеми, процеду-
ри, інструкції); система контролю якості: внутрішній (що входять
ресурсів, апробація продукції, процесів тощо); зовнішній (стандар-
тизація та сертифікація якості); система моніторингу задоволенос-
ті споживачів (методи збору та аналізу інформації); система аналізу
якості з боку керівництва (топ-контроль, послід-контроль); систе-
ма безперервних поліпшень якості. 

Проведений аналіз дозволив побудувати поетапну концепту-
альну систему управління якістю банківських послуг. Запропо но ва -
ний нами підхід базується на об’єднанні системного і процесного
підходів. 

Зв’язки системи вказують на замкнутість процесу безперервно-
го поліпшення якості послуг банківської організації.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ МОРОЗИВА 

Новоселець Д. С.
ІІІ курс, група МК-18-1, спеціальність «Маркетинг» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Виробництво морозива, як в Україні, так і за її межами є доволі
процвітаючою галуззю та має перспективи для розширення асорти-
менту, удосконалення існуючих рецептів. На сьогодні відомо близько
1000 різновидів вітчизняного морозива. Асортимент морозива пос -
тійно збільшується завдяки використання нових рецептур, нових
добавок та компонентів, технології виготовлення, різноманітного
пакування.

Враховуючи поточний стан справ на українському ринку морози-
ва, можна виділити наступні проблеми та перспективи його розвитку:

– сировина. Процес виробництва харчової продукції є досить
матеріаломістким. Враховуючи подорожчання сировини, оптиміза -
ція собівартості продукції є важливою для досягнення конкурент них
переваг на ринку. В умовах гострої конкуренції на ринку, виробник
морозива повинен вигідно виділятися на фоні подібних підприємств.

в сучасних умовах Секція 1



Враховуючи, що для споживачів основними чинниками залишаєть-
ся якість продукції і її ціна, резерви поліпшення становища закла-
дено в собівартості продукції.

– споживачі. Морозиво є продуктом імпульсного попиту та не
є товаром першої необхідності. За прогнозами аналітичного департа-
менту НРА «Рюрік», враховуючи зниження реальних доходів насе-
лення України, варто очікувати скорочення споживання морозива,
а також переорієнтації споживачів на більш дешеві види продукції.

– збут продукції. Однією з проблем реалізації продукції усієї
харчової галузі в Україні є складні відносини виробників з роздріб-
ними мережами. Враховуючи дефіцит торгових площ та невелику
кількість великих торгівельних мереж, останні здатні диктувати
виробникам свої умови. При цьому, як уже зазначалось, платіжна
дисципліна контрагентів є низькою, і підприємства вимушені спів-
працювати з рітейлерами в умовах постійного товарного безвідсот-
кового довгострокового кредитування. Крім того, проблемою збуту
морозива є яскраво виражена сезонність. Пік споживання припа-
дає на теплі місяці року, з березня по серпень, та досягає мінімуму
в жовтні.

– конкуренція. Ринок морозива в Україні на 99,2% забезпечу-
ється вітчизняними виробниками, частка імпортного продукту є не -
високою, хоча і демонструє тенденцію до зростання. Більшу части-
ну продукції виробляють та реалізують 5–10 українських компаній.
За прогнозами аналітичного департаменту НРА «Рюрік», у наступні
декілька років рівень концентрації українського ринку підвищува-
тиметься, оскільки головною передумовою розвитку галузі є удос-
коналення виробництва (що потребує значних капітальних інвес-
тицій, які є непосильними для дрібних виробників) та необхідність
виживання підприємств в умовах зниження платоспроможного
попиту на внутрішньому ринку.

– світові тенденції. Зростання обізнаності населення та підви-
щення популярності «здорового харчування» змінює купівельні звич-
ки споживачів, що означає необхідність розробки та просування
вітчизняними виробниками нових видів морозива, що будуть більш
корисними, ніж традиційні ласощі, та в той же час зберігатимуть
характерні смак і текстуру. Враховуючи, що українські виробники
морозива спрямовують свої зусилля на збільшення обсягів імпорту,
модернізація виробництва і запуск інноваційних продуктів є одним
з найбільш очікуваних напрямків розвитку ринку протягом наступ-
них п’яти років.
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Найбільшими виробниками морозива в Україні є ПАТ «Жи то -
мир ський маслозавод» (ТМ «Рудь»), ТОВ «Ласунка», Група компа-
ній «Ласка», ПАТ «Львівський холодокомбінат» (ТМ «Лімо»),
ТОВ «Три ведмеді». Аналогічна тенденція збережеться на україн-
ському ринку найближчими роками. 

Виробництво морозива, як в Україні, так і за її межами є дово-
лі процвітаючою галуззю та має перспективи для розширення асор-
тименту та удосконалення існуючих рецептів. 

ВПЛИВ СУЧАСНОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
ТА СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ ЇЇ НАСЛІДКІВ

Новохатько Н. О.
ІІ курс, група ФН-19-1, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Центральноукраїнський інститут розвиту людини 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Остапенко О. В., 

старший викладач кафедри права та соціально-економічних відносин

Україна належить до однієї із європейських країн, яка перебуває
в кризовому середовищі. Як зазначає статистика із багатьох джерел,
після закінчення глобальної кризи (2008   2009рр.) більшості країн вда-
лося відновити економічне становище. Наразі Україна перебуває
в умовах пандемії, військової агресії, розповсюдження і процвітан-
ня негативних тенденцій в економіці, недовіри до системи держав-
ного регулювання, великого хабарництва, незадовільної інвести-
ційної привабливості та занадто високого боргового навантаження. 

Хочеться наголосити, що за декілька останніх років Україна при -
кладає багато зусиль, щоб перемогти кризове потрясіння. Найваж ли -
вішим в даному становищі — це пришвидшена інтеграція українських
виробництв у світові виробничі, торговельні, фінансові мережі.

Щоб знайти шляхи мінімізації платіжної неспроможності
в умовах кризи, необхідно знайти рівновагу між деякими конку-
руючими цілями економічної політики — збільшення розквіту еко-
номіки, заборона падіння рівня життя населення, зниження інфля-
ційних процесів та виставлення стабільності валюти країни.

Володіючи цією інформацією, загальні дії держави в кризовий
та посткризовий періоди повинні бути направлені на:

– підтримка макроекономічної рівноваги;
– підвищення рівня життя населення; 
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– підтримка малого підприємництва;
– збільшення інвестиційної привабливості;
Задля зменшення під час кризи напруги на ринку праці та зни-

ження безробіття, держава повинна застосовувати сили на запрова -
дження вигідних умов щодо розквіту організації, зниження бар’єрів
на шляху розвитку середнього та малого бізнесу, як чинного методу
виготовлення зайнятості та підвищення прибутків населення. 

Головним завданням держави має бути відсторонення від втрати
капіталу, відстоювання інвестиційної політику, підвищенню рів ня
капіталізації національних збережень та кількості прямих інозем-
них інвестицій в Україну, підвищення технологічної оновленості
національного виробництва.

Отже, підсумовуючи можна додати, що для світової економіки
країни платіжні кризи не є новітнім фактором. Нестабільне стано-
вище грошового ринку, викликане реалізацією нагромаджених не без -
пек під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів, що порушує його
функціонування, знижує ціни, погіршує ліквідність й якість фінансо-
вих інструментів та призводить до банкрутства учасників, називають
платіжною кризою. Така криза може з’являтися також у фінансовій
галузі й на грошових ринках, міжнародних фінансах, сферах грошово-
го обігу та державних фінансів і супроводжується ефектом «доміно».

У світовій практиці для перемоги результатів платіжної неспро-
можності застосовуються такі інструменти та методи: антиінфля-
ційна політика, фіскальне стимулювання, систематичне зменшен-
ня кредитування й зниження економічних та фінансових ризиків.
Але на сьогоднішній момент, беручи до уваги досвід боротьби із
останньою грошово-економічною кризою, важливо використову-
вати теперішні тенденції антиінфляційної політики: зменшення
інфляційних процесів і дефіцитів; кредитне звуження; пошук фак-
торів виходу з єдиного економічного простору, території єдиної
валюти та охорона внутрішніх ринків.
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ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ 
КОВБАСНИХ ВИРОБІВ

Плотницький Д. О.
ІІІ курс, група МК-18-1мс, спеціальність «Маркетинг» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Ковбасні вироби є традиційними продуктами щоденного хар-
чування для українців. Ринок ковбасних виробів в Україні представ-
лений вареними, напівкопченими, копченими ковбасами, деліка-
тесами, сальтисоном та іншими продуктами. Основні критерії
вибору — бренд, ціна, смакові характеристики. Дві третини припадає
саме на варені ковбаси, сардельки та сосиски, ще 16,9% — напів-
копчені ковбаси, майже 9,97% — сирокопчені та сиров’ялені ков-
басні вироби. Зростання ринку ковбас відбувається в певній мірі за
рахунок заміщення споживання яловичини і свинини м’ясом пти -
ці. Високі ціни на свинину і яловичину, а також їх постійне зрос-
тання в порівнянні з цінами на м’ясо птиці часто є для споживача
визначальними при виборі продукції, що підсилює перехід на м’ясо
птиці, в тому числі індичку. 

Сирокопчені та сиров’ялені ковбаси є традиційним делікате-
сом на святковому, а з підвищенням купівельної спроможності
населення, і на повсякденному столі українців. Останні роки дохо-
ди населення нашої країни ростуть швидше за інфляцію, що сприя-
ло розвитку ринків продуктів не першої необхідності, до яких від-
носяться сирокопчені та сиров’ялені ковбаси.

Попит на ринку ковбасних виробів України залежить від пла-
тоспроможності населення та має тенденції до зростання і яскраво
виражену сезонність — з грудня по січень, з квітня по травень. Спо -
живачі на ринку ковбасних виробів обирають продукцію, що вимагає
мінімум часу на приготування, ціна якої нижча м’яса, яка є пожив-
на і смачна. Найбільша група, яка споживає варену ковбасу, сосис-
ки і сардельки — це пенсіонери та студенти. Інша категорія спожи-
вачів — гурмани, які орієнтовані на ковбасні делікатеси і готові
заплатити більше ніж за м’ясо, тому що цінують особливий смак. 
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Ймовірно, прагнення частини наших громадян урізноманітни-
ти свій стіл призвело до різкого стрибка імпорту ковбасних виробів
в Україну. Поставки ковбаси з-за кордону зросли відразу на 232,9%,
тоді як в попередні два роки параметр зростання імпорту перебував
у межах 30–35%.

Експорт українських ковбасних виробів теж збільшувався, але
його темпи в 2020 році помітно знизилися. Очевидно, поєднання
різкого зростання імпорту і гальмування динаміки експорту при-
звело до стагнації вітчизняного виробництва ковбасних виробів. 

Імпорт ковбас за звітний період в рази перевищує експорт. Ук -
раїна закупила 329,8 тон імпортних ковбас на $2 млн. Майже тре-
тина імпорту припадає на Іспанію, на другому місці Італія, а зами-
кає трійку лідерів Німеччина. 

Разом з тим, ринок ковбасних виробів в Україні продовжує за -
лишатися за національними виробниками. Варто зауважити, що ви -
робників ковбас на ринку багато, але до Топ-10 найбільших вироб-
ників ковбасних виробів входять такі: Глобинський м’ясокомбінат,
М’ясна фабрика «Фаворит плюс», АПК-Інвест, Український бекон,
Даноша, М’ясокомбінат «Ятрань» Нива Переяславщини, НВП «Гло -
бинський свинокомплекс», Житомирський м’ясокомбінат, М’ясо -
комбінат «Ювілейний». 

Найбільшим виробником ковбас є Глобинський м’ясокомбі-
нат. Згідно зі звітом компанії, за 9 місяців 2020 року комбінат збіль-
шив продажі ковбасних виробів на 26,7% порівняно з аналогічним
періодом 2019 року.

«АПК-Інвест» лідирує по виробництву свинини в Україні — ко -
жен 15-ий кілограм свинини виходить з його фабрик. Частка на за -
гальному ринку становить 4,5%, а загальне поголів’я свиней — понад
250 тисяч голів, найвідоміші бренди: «М’ясна весна», «Ставрос»,
«М’ясна». 

Факторами конкурентоспроможності підприємств на ринку
ковбасних виробів є наступні: вертикальна диверсифікація вироб-
ництва; ширина та глибина асортименту компанії; якість продук-
ції, відсутність ММО, ГМО, синтетичних харчових добавок; власна
логістика, онлайн-магазини, мережа власних магазинів; сертифіка-
ція виробництва за міжнародними стандартами НАССР, FSSС. 
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В ІННОВАЦІЙНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Плотніцький Д. В.
ІІІ курс, група МК-18-1мс, спеціальність «Маркетинг»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент

Розвиток інноваційного сектора економіки відбувається в фор -
мі взаємодії між наукою і сферою підприємництва. Наука генерує
нові знання, а підприємницький сектор здійснює застосування цих
знань у виробництві інноваційних товарів та послуг, які мають цін-
ність для кінцевого споживача. Інвестиції в нові технології визна-
чають специфіку сучасних ринків, на яких діє монополістична кон-
куренція. Сучасні фірми в пошуку економічного прибутку прагнуть
створити унікальну технологію і отримати монополію на вироблені
з її допомогою продукти. До тих пір, поки фірми-послідовники не
навчаться копіювати ці технології, фірма-лідер буде отримувати
надприбуток. В результаті цих процесів виникають цикли еконо-
мічної активності, тривалість яких залежить від новизни і масшта-
бу технологічних змін. На даний час світ перебуває у фазі початку
шостої хвилі великих циклів Кондратьєва, яка заснована на розвит-
ку нанотехнологій і біотехнологій. 

Нанотехнології мають справу з об’єктами розміром від 0,1 до
100 нм. Ці об’єкти, як правило, є не окремими частинками, а явля-
ють собою складні макро- або мікрооб’єкти, наноструктуровані на
поверхні або в об’ємі. Основні сфери застосування наноматеріалів
визначаються трьома їх важливими властивостями. Першорядне
значення має їх невеликий розмір, що дозволяє наноструктур пра-
цювати в недоступних для інших технологій сферах. По-друге, ве -
лика «площа» пам’ятною поверхні забезпечує зберігання великого
обсягу інформації. По-третє, особливі фізико-хімічні властивості
наночастинок, що виникають внаслідок їх розмірів, близьких до кван -
товим, дають можливість використовувати процеси самоорганізації
наноречовини для створення спеціальних структур.

Як вказують експерти, основними сферами розробки нанотех-
нологій є такі, як виробництво наноматеріалів, освоєння нанобіо-
технологій, а також створення нанопріборів і наноінструментів. Ці
технології мають практично необмежену сферу застосування, тому
вони являють собою базис для абсолютно нового технологічного
укладу економіки.
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Нові знання, як правило, характеризуються властивостями су -
спільних благ, що накладає обмеження на можливості виробництва
нових знань в ринковій економіці і, відповідно, збільшує значимість
державної підтримки розвитку науки. Ключовими характеристика-
ми суспільних благ є властивості виключності та неконкурентності
в споживанні. Відповідно до критерію неконкурентності, оскільки
після відкриття нового знання граничні витрати на надання його
будь-кому дорівнюють нулю, за досконалої конкуренції ціна нових
знань буде дорівнювати нулю і, відповідно, стимули для їх вироб-
ництва будуть відсутні. Саме остання обставина визначає необхід-
ність державного втручання. Реалізація властивості виключності
щодо розглянутих благ залежить від природи нового знання і іс ную -
чої юридичної системи в країні, зокрема, від наявності інститутів
захисту інтелектуальної власності. Нові знання, як правило, не во -
лодіють властивістю виключності, що також знижує стимули для їх
комерційного виробництва і вимагає державних субсидій для під-
тримки наукових досліджень. Тому на практиці характер нових знань
як суспільних благ може означати, що якщо одна країна робить
фундаментальне відкриття, то всі інші країни світу отримують мож-
ливість цим відкриттям користуватися. Країна-першовідкривач
несе значні витрати по фінансуванню сектора освіти і фундамен-
тальної науки, при тому, що витрати інших країн, які переймають
нове знання, можуть вимірюватися витратами на покупку науково-
го журналу, в якому опублікована стаття, або на відрядження на
поїздку на наукову конференцію. Тому на національному рівні мо -
жуть виникати стимули проводити стратегію безбілетника: нехай інші
країни фінансують фундаментальну науку, а ми займемося при-
кладними дослідженнями щодо застосування відкритих фундамен-
тальних законів в конкретних технологіях, що захищаються патен-
тним правом і мають комерційну цінність. Вибір між стратегією
першовідкривача і послідовника залежить від того, якою мірою ви -
ражені ефекти поширення нових знань. 
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IV курс, група 17.04, 
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І курс, група ЗОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та оподаткування»

Інститут економіки та менеджменту Університет «Україна»
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Бюджет як план формування та використання фінансових ре сур -
сів для забезпечення виконання функцій і завдань, які покладаються
на органи державної влади та місцевого самоврядування, міс тить
у своєму складі доходи і видатки. При чому доходам місцевих бюдже-
тів відводиться особлива роль, адже за їх рахунок фінансу ють ся про-
грами і заходи у галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту
та соціального забезпечення тощо. Основним джерелом що забезпе-
чує мобілізацію доходів місцевих бюджетів є по даткові надходження,
які в свою чергу включать загальнодержавні та місцеві податки і збори.

У ринкових умовах господарювання податкові надходження до
державного та місцевих бюджетів є необхідною умовою виконання
органами влади своїх функцій та основною структуроутворюючою
компонентною дохідної частини бюджетів. Їх перелік затверджується
за бюджетами різних рівнів положеннями Бюджетного кодексу.
Проте нині переважна більшість місцевих бюджетів в Україні ма ють
вкрай низький рівень власних та закріплених джерел доходів, подат-
кові надходження не забезпечують органи місцевого самоврядування
достатніми й стабільними фінансовими ресурсами, чи по роджують
фіскальний дисбаланс у регіонах. Тому актуальною наразі є проблема
підвищення рівня самодостатності муніципалітетів. Реальним шля-
хом вирішення цієї проблеми є реформування системи податкових
надходжень, насамперед, через посилення їх ролі у доходах бюджетів.

Важливою умовою забезпечення зростання податкових надхо -
джень до бюджетів є розширення та підвищення ефективності ви -
робництва. Саме у сфері виробництва створюється нова вартість —
національний дохід — джерело фонду заробітної плати, інших видів
доходів фізичних осіб, прибутку підприємств, з яких сплачуються
податки у бюджет. Процес формування податкових надходжень до
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бюджету має важливе значення для перерозподілу ВВП та функціону-
вання держави як інституту і тому є належно-організований та деталь-
но регламентується бюджетним, податковим, цивільно-процесуаль-
ним, кримінальним та іншими законодавствами. Нормами чинного
Податкового кодексу України встановлено, що податком є обов’язко-
вий, без умовний платіж до відповідного бюджету, що справляється
з платників податку. Чинні підходи до політики оподаткування не
забезпечують адекватного здійснення фіскальної, ре гуляторної, роз-
подільчої, стимулюючої та контрольної функцій по датків. Бюджети
регулярно відчувають дефіцит коштів. Податкові надходження до
скарбниць не відзначаються стабільністю. У суспільстві спостерігаєть-
ся дуже великий рівень диференціації за доходами населення. По -
датки не стимулюють розвитку економіки, а радше заганяють її в тінь. 

Податкові надходження мають визначальне значення у напов-
ненні як державного так і місцевих бюджетів. Домінуючими загаль-
нодержавними податковими надходженнями є податок на доходи
фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок на дода-
ну вартість, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата.

Подальше зростання значимості податкових надходжень у фор -
муванні доходів бюджетів усіх рівнів має відбуватися у напрямку
покращення економічних умов діяльності суб’єктів господарювання
та задіяних у них працівників, примноження їх доходів та прибутків як
реального джерела коштів для наповнення бюджетів, а не бути резуль-
татом формальних змін у бюджетному та податковому законодавстві.

ОПТИМІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Пономаренко І. Д.
І курс, група ЗФН-20-1м-mk, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. екон. н., доцент

Відомо, що занадто значні оборотні активи зв’язують відповід-
ний капітал і зменшують можливість його вигідного альтернатив-
ного використання, уповільнюють його оборот, що відбивається на
витратах і фінансових результатах діяльності. У той же час брак
обо ротних активів не тільки спричиняє перебої в торгово-опера-
ційному процесі та призводить, у зв’язку з цим, до зниження обся-
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гу товарообороту і прибутку в поточному періоді, а й може сприяти
втраті споживачів, що матиме негативні наслідки у майбутньому.
Саме тому визначення оптимальної величини оборотних активів,
дотримуючись якої підприємство може нівелювати негативні на -
слідки, є об’єктивною необхідністю.

Оптимізацію можна вважати пріоритетним напрямом в побу-
дові економічного механізму управління оборотними активами, бо
її результатом є не тільки розрахунок оптимального обсягу та струк-
тури, а й встановлення нормативів та оптимізаційних параметрів,
а також побудова ефективного механізму оптимізації джерел фі -
нан сування оборотних активів.

Методологічною основою та необхідним підґрунтям процесу
оптимізації є принципи, на які вона спирається:

в сучасних умовах Секція 1

1. Взаємозв’язок із загальною сис-
темою фінансового управління.
Спрямованість на цілі розвитку

Цілі та завдання оптимізації обо-
ротних активів повинні орієнтува-
тися на цілі розвитку підприємства
та підпорядковуватися загальній
системі фінансового управління

2. Урахування перспектив розвитку
підприємства

Оптимальна потреба в оборотних
активах повинна забезпечувати
можливості приросту реалізації
в найближчій перспективі

3. Забезпечення відповідності спів-
відношення оборотних активів
умовам діяльності торговельного
підприємства

Урахування зовнішніх і внутрішніх
умов діяльності підприємства та їх
змін при виборі співвідношення
складових оборотних активів

4. Досягнення мінімізації витрат із
залучення та утримання оборотних
активів

Спрямованість на отримання «мак-
симального» результату при «міні-
мальних» витратах

5. Варіативний підхід до розробки
рішень у процесі оптимізації

Урахування критеріїв (ліквідності,
оборотності, рентабельності та ін.)
при виборі оптимальних варіантів

6. Забезпечення структури оборот-
них активів, прийнятної з позиції
ефективності господарської діяль-
ності

Спрямування оптимізації складу
оборотних активів на забезпечення
повного їх використання та підви-
щення потенціальної їх спромож-
ності генерувати прибуток
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Процес оптимізації оборотних активів торговельного підпри-
ємства можна надати у вигляді певної послідовності етапів:

1. Визначення спрямованості оптимізації відповідно до її прин -
ципів, підходу до формування оборотних активів та критеріїв опти-
мальності. Узгодження з цілями управління оборотними активами. 

2. Оцінка можливих резервів розвитку операційної діяльності
та змін в організації торговельно-технологічних процесів і системі
розрахунків.

3. Обґрунтування нормативів відповідно до критерію достат-
ності:

3.1. Вибір підходів і методів нормування;
3.2. Розрахунки базових нормативів оборотних активів;
3.3. Визначення оптимального співвідношення постійної та

змінної частини оборотних активів.
4. Коригування нормативу щодо його відповідності цільовим

орієнтирам обраного підходу до формування оборотних активів:
4.1. Коригування нормативу на основі критерію ліквідності;
4.2. Коригування нормативу на основі критерію рентабельності.
5. Формування нормативів управління оборотними активами.
Урахування теоретичних положень та використання наведеної

послідовності етапів дозволить підприємствам торгівлі системно
підходити до процесу оптимізації оборотних активів.

7. Забезпечення структури оборот-
них активів, прийнятної з позиції
мінімізації ризику

Вибір варіанту потреби в оборот-
них активах за обсягом і структу-
рою. що дозволить мінімізувати
ризик втрати ліквідності

8. Комплексний характер прийнят-
тя рішень з оптимізації

Досягнення компромісу між ризиком
витрати ліквідності та ефектив ніс -
тю. Узгодженість рішень з оптиміза -
ції оборотних активів з джерелами
їх фінансування та кінцевими ре -
зультатами діяльності підприємства
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ОЦІНКА ЯКОСТІ 
ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ 

Попов Р. В.
І курс, група ЗМК-20-1м, спеціальність «Маркетинг» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Якість торговельного обслуговування покупців формується під
впливом багатьох факторів і складається із значної кількості еле-
ментів. Основними показниками, що акумулюють вплив цих фак-
торів і відображають стан товарної пропозиції, організації процесу
продажу товарів і обслуговування покупців, є наступні: коефіцієнт
завершеності купівлі (Кзк); коефіцієнт, що характеризує рівень на -
дання послуг (Кп); коефіцієнт, що характеризує затрати часу покуп-
ців на купівлю товарів (Кзч); коефіцієнт, що характеризує якість
обслуговування покупців на їх думку за даними анкетного опиту-
вання або інших способів збору інформації (Кдп).

Зазначені показники не однаковою мірою впливають на за -
гальний рівень якості торгового обслуговування. Найбільшу вагомість
має оцінка якості торговельного обслуговування самими покупця-
ми, тому величина Кдп буде дорівнювати одиниці. Сума трьох інших
показників буде теж становити одиницю, а більш вагомим з них
є коефіцієнт завершеності купівлі (0,45), так як покупців перш за все
цікавить наявність необхідних товарів і можливість задовольнити
свій попит. Тому при визначенні узагальнюючого показника врахо-
вують важливість кожного з чотирьох вищезазначених показників. 

Залежно від величини узагальнюючого показника магазини мо -
жуть бути віднесені до різних категорій за рівнем обслуговування.
Якщо цей показник дорівнює 0,901, або перевищує його значення,
то слід вважати, що це магазин з високим рівнем якості обслугову-
вання покупців. Магазин з показником від 0,701 до 0,900 відно-
ситься до групи магазинів із задовільним рівнем якості обслугову-
вання, а до 0,700 — до магазинів з низьким рівнем обслуговування.

На основі ретельного аналізу стану якості обслуговування по -
купців, порівняння досягнутих показників зі стандартом обслуго-
вування, які слід розробляти суб’єктам господарювання, необхідно
виявити слабкі сторони, недоліки, встановити причини їх виникнен-
ня і визначити шляхи удосконалення товаропостачання, підвищення
ефективності взаємодії з виробниками і оптовими посередниками,
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удосконалення організації процесу продажу товарів і обслуговуван-
ня покупців. 

Для того, щоб правильно оцінити якість обслуговування по -
куп ців суб’єкти господарювання використовують еталонне тесту-
вання. Це означає, що суб’єкт господарювання встановлює власні
стандарти і оцінює результати своєї роботи, порівнюючи їх з досяг-
неннями у своєму секторі роздрібної торгівлі, окремих конкурен-
тів, результативних підприємств та/або з власними попередніми
показниками роботи. 

За результатами порівняльного аналізу визначають індекс задо-
воленості споживачів або індекс якості обслуговування, складови-
ми елементами якого є такі: загальні очікування відносно якості
обслуговування; очікування відносно індивідуального підходу; очі-
кування відносно надійності обслуговування (як часто що-небудь
робиться не так); загальна оцінка вражень; оцінка вражень відносно
індивідуального підходу; оцінка вражень відносно надійності обслу -
говування; оцінка відповідності якості обслуговування рівню цін
на товари та послуги; оцінка відповідності цінового рівня на това-
ри та послуги їх якості; загальне задоволення; обмануті очікування
(рівень обслуговування вище або нижче очікуваного); рівень обслу-
говування у порівнянні з ідеалом з точки зору споживача; рівень
невдоволення споживача; імовірність повторної покупки; допустимі
зміни (підвищення) ціни при повторній купівлі товару; необхідність
зміни (зниження) ціни для стимулювання повторної купівлі товару.

Визначення індексу якості обслуговування покупців дозволяє
відповісти на два питання: 

1. Збільшується чи зменшується ступінь задоволеності спожи-
вачів і оцінка ними якості обслуговування? 

2. Як змінюються ці показники для певних секторів економіки,
для конкретних галузей і для конкретних компаній?

Для визначення індексу відповідності використовується шкала
від 0 до 100 балів.

Вивчаючи результати роботи інших, роздрібний торговець ово-
лодіває найкращими методами ведення справ у сфері роздрібної тор -
гівлі, не тільки конкурентів, а й компаній, що належать до ін ших
секторів бізнесу.

Після визначення еталонів по власному підприємству, прово-
дять аналіз розривів (невідповідностей), на основі якого компанія
може порівняти свої теперішні показники з потенційними, а потім
визначити ті сфери, в яких необхідно досягти покращення. 
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Аналіз розривів складається із наступних чотирьох етапів: вста-
новлення стандартів ефективності; оцінки результатів роботи (як да -
ної компанії, так й інших підприємств); визначення різниці (не від по -
відності) результатів (функціонує компанія краще, так само або гірше,
ніж бажалось би) і коректування стратегії і тактики у разі потреби.

На задоволеність покупців рівнем обслуговування впливають
очікування (вони залежать від типу торгового об’єкту) і минулий
до свід. Причому оцінка покупцями рівня обслуговування нерідко
залежить не тільки від реальності, скільки від сприйняття. Різні лю -
ди можуть зовсім по-різному оцінювати один і той же рівень серві-
су. Більш того, внаслідок «невідчутності» природи сервісу одна й та
ж особа в різні моменти часу може оцінювати його по-різному. 

Компанії повинні суттєво стимулювати зусилля працівників, що
спрямовані на підтримку високого рівня сервісу. Продавцям не об -
хідно виплачувати комісійні залежно від проданих ними товарів,
оскільки вони беруть участь у прибутках компанії. Важливою скла-
довою підвищення якості обслуговування є можливість для просу-
вання працівників по службі, на всі вакантні посади слід признача-
ти тільки співробітників компанії. 

Підприємства, що орієнтуються на образ життя покупців, при-
ваблюють їх, тому що вирішують їх проблеми, — дозволяють еко-
номити час, витрачати менше зусиль на здійснення покупок і зни-
зити вірогідність невдачі. Вони усувають всілякі перепони
і замінюють їх задоволенням.

РОЗВИТОК «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Потапчук Д. В.
ІІІ курс, група ЗПУ-18-1, 

спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор

Сонячна енергетика — одне із найперспективніших і динамічних
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Щороку приріст потужнос-
тей, які вводяться в експлуатацію, становить приблизно 40–50%.
Усього за останні п’ятнадцять років частка сонячної електрики
в сві товій енергетиці перевищила позначку в 5%. Удосконалення
технології виготовлення фотоелектричних модулів призвело до іс тот -
ного зниження собівартості електроенергії. В понад 30 країнах світу
(зокрема, Німеччині, Чилі, Австралії, Мексиці) сонячна енергія стала
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дешевше, ніж одержувана з традиційних джерел (нафта, газ, вугіл-
ля). За останні 10 років інвестиції в сонячну енергетику склали
близько 300 мільярдів доларів США. Найбільш показовий приклад
успішності застосування сонячних технологій — острів Тау (Аме ри -
канське Самоа), де раніше повністю залежали від поставок дизель-
ного палива, однак після встановлення сучасної сонячної електрос-
танції (СЕС) стали повністю незалежними.

Україна робить важливі кроки для розширення використання
ВДЕ та альтернативних видів палива в межах своєї більш широкої
стратегії щодо зниження залежності від традиційних викопних
видів палива. Підраховано, що наша країна має потенціал, щоб до
2030 року удесятеро збільшити використання відновлюваної енер-
гії та на 15% скоротити споживання природного газу.

Варто зазначити, що клімат та географічне положення України
сприятливі для розвитку сонячної енергетики і будівництва СЕС.
Навіть північні області країни мають значний потенціал для роз-
витку даної галузі, який не поступається більшості європейських
регіонів. Наразі розвиток сонячної енергетики в Україні знаходить-
ся на стадії, яку Європа пройшла 7–10 років тому. У той же час ми
маємо одну з найпривабливіших інвестиційних структур в Європі
для розвитку галузі. Дійсно, тут були створені сприятливі умови:
наявність ресурсів і земельних ділянок, пільговий тариф, державна
підтримка і цільова енергетична стратегія, мета якої — досягти 25%
виробництва чистої енергії до 2035 року. В результаті інтерес до від-
новлюваної енергетики в Україні продовжує зростати.

Зелений тариф — це спеціальні фінансові умови, що дозволя-
ють приватним домогосподарствам або підприємствам ставати
учасниками національного енергоринку і не тільки споживати, але
і продавати вироблену домашніми або промисловими сонячними
електростанціями електрику в електромережу загального користу-
вання. При цьому, ціна, за якою домогосподарства можуть прода-
вати електроенергію, більш ніж в 3 рази перевищує ціну, за якою
вони її купують для своїх потреб — 4,25 грн/кВт.г (продаж) проти
1,68 грн/кВт.г (купівля). Це дуже вигідно, проте, існує одне обме-
ження — до «зеленого тарифу» не можна підключити домашню со -
нячну електростанцію потужністю більш, ніж 30кВт.

Такі пільгові умови були створені енергоринком в рамках дов -
гострокової програми розвитку з ціллю стимулювання створення
нової національної енергосистеми, в якій відновлювані джерела елект -
роенергії будуть складати значну частину. Нова розподілена енерго-
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система стане більш захищеною від перенавантажень, буде менш
залежною від локальних аварій, а також дозволить знизити спожи-
вання вуглеводневих енергоносіїв для вироблення електроенергії.

Закон України «Про електроенергетику» зокрема передбачено:
надання права фізичній особі бути виробником та продавцем «зеле-
ної» електроенергії; діяльність з виробництва електроенергії не
потребує ліцензії; зобов’язання енергопостачальника купувати всю
електроенергію (за винятком спожитої), яка вироблена сонячною
електростанцією; обмеження потужності сонячної електростанції
домогосподарства (30 кВт, але не більше, ніж в договорі про корис-
тування електроенергією); встановлення правил розрахунку «зеле-
ного» тарифу; «зелений» тариф єдиний для всіх сонячних електрос-
танцій і немає необхідності його обов’язкового затвердження
в НКРЕКП; тариф діє до 1 січня 2030 року.

СУЧАСНИЙ РИНОК СИРІВ СИЧУЖНИХ В УКРАЇНІ

Приймаченко А. В.
ІІІ курс, група МК-18-1мс, спеціальність «Маркетинг» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Виробництво сиру являє собою тривалий процес, який залежить
не тільки від виробничих можливостей, але й від економічного стану
країни і ситуації на ринку. Останні роки були досить складними для
молочної промисловості України. Військові дії, важка економічна
ситуація, девальвація гривні, відсутність обігових коштів у підпри-
ємств — все це призвело до того, що виробники не встигали реагу-
вати на потреби ринку. Проте, значну увагу молокопереробні підпри-
ємства приділяли розвитку виробництва кисломолочної продукції,
яка була найприбутковішою.

Ринок сиру України є одним з найдинамічніших сегментів зі
стійким приростом обсягів виробництва, споживання та охоплення
міжнародних ринків.

В Україні виробництво сиру здійснює понад 150 підприємств та
функціонує близько 350 підприємств з переробки молока, з яких
80 виробляють 90% суцільномолочної продукції.

У зв’язку із значною конкуренцією на ринку можна виділити ряд
лідерів, які займають найбільші частки ринку: ПрАТ «Він ниць кий
молочний завод «Рошен», «Мілкіленд Інтермаркет», «Яготин ський
маслозавод», «КомоЕкспорт»; ДП «Лакталіс-Україна», «Доменік»,
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«Фуд Девелопмент», «Куп’янський молочноконсервний комбінат»,
ДП «Ружин-молоко». Керівництво цих підприємств вкладає значні
кошти в модернізацію виробництва та покращення якості молока
і молочних продуктів, реагує на зміни кон’юнктури ринку, постій-
но покращує та розширює асортимент продукції. 

До основних проблем сучасного українського ринку молочної
продукції можна віднести наступні:

1. Зменшення поголів’я корів та відсутній достатній рівень якіс -
ної сировини, для виробництва різних видів продукції, також існує
проблема недостатньої кількості лабораторій для визначення якос-
ті молока та молочних продуктів.

2. Значна втрата міжнародних ринків збуту і, як наслідок, на сьо -
годні наявний невеликий ринок збуту продукції, така ситуація спри-
яє скороченню виробництва молочної продукції підприємствами,
або ліквідації виробництва. 

3. Низький технологічний рівень на виробництвах, відсутність
сучасного обладнання (багато сировини псується під час неналежно-
го транспортування від виробника до переробного підприємства).

4. Зниження рівня внутрішнього споживання через кризові
явища в Україні.

5. Недостатній рівень структуризації та кооперації підприємств. 
Виходячи з наявних проблем, основними напрямами покра-

щення стану молочного ринку України є: 
– стимуляція, з боку держави (створення належного пільгово-

го податкового режиму), до створення ферм великої рогатої худоби,
що дасть змогу збільшити обсяги сировини, відповідно модерніза-
ція обладнання та покращення якості молочних продуктів; 

– пошук та налагодження міжнародних зв’язків з країнами,
для експорту продукції, також забезпечення належного транспор-
тування молока та молочної продукції; 

– створення інтегрованого та кооперованого виробництва (ефек-
тивна система менеджменту на підприємстві).

Ринок сиру України досить конкурентоспроможний і, незва-
жаючи на його падіння протягом декількох років, виробники нама-
гаються компенсувати втрати завоюванням іноземних ринків. Щоб
залишатися на плаву, сироварні розширюють асортимент продукції
різними способами. 

З огляду на останні новини ринку сиру, є ймовірність, що про-
дукти сироваріння від українських виробників завоюють іноземні
ринки, а в споживчому кошику середньостатистичного українця
сиру стане більше.
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IІ курс, група ЗФН-19-2м, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів та обліку

Дослідженням сучасних особливостей теоретичних і практичних
аспектів механізму формування та реалізації монетарної політики
присвячено праці багатьох вітчизняних і зарубіжних економістів.
Зокрема, розгляду даної проблематики приділяли увагу такі зарубіж-
ні науковці як Д. Блекуелл, А.Б. Борисов, А.Г. Братко, Р.Г. Габ бард,
Ю.С. Голікова, М.Ю. Головін, Ч. Гудхарт, Р. Дорнбуш, Дж.М. Кейнс,
Д.С. Кідуелл, Л.Н. Красавіна, О.І. Лаврушин, М.Ю. Матовніков,
Ф.С. Мишкін, С.Р. Моісеєв, Л.А. Московкіна, О.В. Наумченко,
Р. Петерсон, Д. Полферман, В.П. Поляков, Дж.М. Розенберг,
М. Ротбард, В. Сміт, Дж. Тобін, О.В. Улюкаєв, М. Фрідмен, Г.Г. Фе -
тісов, Ф. Форд, В.М. Шенаєв, М.М. Ямпольський та інші. Серед
вітчизняних науковців і практиків, котрі зробили вагомий внесок
у дослідження природи та особливостей організації діяльності цен-
тробанку і реалізації ним монетарної політики, слід назвати таких
як Б.П. Адамик, О.І. Барановський, З.М. Васильченко, О.В. Ва сю -
ренко, В.М. Геєць, О.В. Дзюблюк, О.М. Колодізєв, В.В. Козюк,
В.В. Корнєєв, І.О. Лютий, А.М. Мороз, В.І. Міщенко, С.В. Нау -
менкова, О.І. Петрик, Д.В. Полозенко, Л.О. Примостка, М.Ф. Пу -
хов кіна, К.Є. Раєвський, Л.М. Рябініна, М.І. Савлук, В.С. Стель мах,
В.М. Федосов, П.І. Юхименко тощо.

Встановлено, що НБУ aктивнo викopиcтoвує iнcтpументи мо -
нетарної політики для pегулювaння гpoшoвoї мacи, пiдтpимaння
лiквiднocтi бaнкiв i cтaбiльнocтi бaнкiвcькoї cиcтеми. Однак сучас-
на монетарна політика змінює межі свого впливу, оскільки взаємо-
діє із бюджетно-фіскальною політикою. Належний рівень прозо-
рості монетарної політики має забезпечити основне підґрунтя її
ефективності — високу довіру суспільства та відповідність ринко-
вих очікувань загальному вектору монетарної політики.

Виявлено, що економічний механізм інфляційного таргетуван-
ня в Україні має основні особливості: інфляційна ціль встановлена
у формі точкової цілі з допустимими межами коливань (5+1%);
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ІСЦ є об’єктом таргетування; цільовий горизонт є середньостроко-
вий (3–5 років); з 2015 р. публікується щоквартальний інфляційний
звіт. Результати дослідження динаміки інфляційних процесів
в Україні засвідчили обґрунтованість впровадження в практику мо -
нетарної політики НБУ режиму таргетування інфляції. Так, спо-
живча інфляція сповільнилася з 9,8% у 2018 р. до 4,1% у 2019 р.,
тобто, за підсумками 2019 р. НБУ досягнув середньострокової інф -
ляційної цілі 5% ± 1 в.п., визначеної ще у 2015 р. Основним чинником
цього була послідовна монетарна політика регулятора. Показник
споживчої інфляції в Україні за підсумками 2020 р. становив 5%,
що повністю відповідав інфляційним цілям НБУ. Окрім того, слід
зазначити, завдяки стійкому зниженню інфляційного тиску центро-
банк України п’ять разів у 2019 р. знижував облікову ставку з 18% до
13,5% на кінець 2019 р. Аби підвищити прозорість та передбачува-
ність монетарної політики для учасників ринку, бізнесу та насе -
лення, НБУ почав публікувати власний прогноз облікової ставки.
З 12.06.2020 р. Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову
ставку з 8% до 6% (найнижчий рівень облікової ставки за історію
незалежної України!). Однак через високу інфляцію з 05.03.2021 р.
Правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку до
6,5%, а з 16.04.2021 р. — до 7,5% річних. 

Отже, світовий досвід засвідчив успішність режиму інфляцій-
ного таргетування, однак найбільшим досягненням його є зниження
інфляційних очікувань за рахунок прозорої монетарної політики,
можливого легкого контролю з боку громадськості за її результата-
ми та підвищення довіри до дій центрального банку та уряду. Слід
визнати, що інфляційне таргетування — це монетарний режим,
який за умови непохитної волі влади провести структурні реформи
та підвищити життєвий рівень населення дає змогу посилити довіру
до національної валюти, монетарної політики, банківської системи
країни, за рахунок чого можна знизити інфляційні очікування.
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ

Пустовій А. Ю.
ІІІ курс, група МК-18-1мс, спеціальність «Маркетинг» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Підтримка високого рівня обслуговування споживачів вимагає
постійного здійснення контрольних заходів, тобто аудиту якості.

Найпоширенішим методом оцінки і контролю якості обслуго-
вування останнім часом вважають метод «Mystery Shopping» («Та -
єм ничий Покупець»), визнаний найефективнішим та надійним
інструментом підвищення якості обслуговування покупці та кон-
тролю такого обслуговування. Цей метод широко застосовується
у країнах Західної Європи та США в роздрібних торговельних мере-
жах, банках, ресторанах фаст-фуд та в інших сферах обслуговування.

Найбільш інтенсивно використання програми Mystery Shop -
ping як інструмента вимірювання та покращення якості у сфері тор-
гівлі та послуг відбувається в останні декілька років. Порівнюючи
ефективність і достовірність двох методів оцінки якості обслугову-
вання Mystery Shopping та опитування покупців, керівники підпри-
ємств віддають перевагу саме Mystery Shopping.

Спеціалістами підраховано, що програма моніторингу задоволен-
ня покупців обслуговуванням через опитування коштує у 5–7 разів
більше, ніж програма Mystery Shopping, яка спрямована на отри-
мання аналогічної інформації, Покупці можуть не пам’ятати деталі
поведінки продавця або недбало віднестися до участі в опитуванні,
в той час як Mystery Shopping проходить спеціальну підготовку та
отримує гроші за точну фіксацію необхідних параметрів.

Значно вища точність інформації, що отримується у межах про-
грами Mystery Shopping і відносно невелика її вартість обумовили
пе рехід практично всіх роздрібних компаній у США та західній Єв -
ропі від системи опитування до Mystery Shopping. 

Досвід зарубіжних країн дозволяє дійти висновку про необхід-
ність і можливість застосування програми Таємний Покупець, оскіль-
ки Mystery Shopping являє собою ефективний інструмент оцінки
якості обслуговування за допомогою спеціалістів, що грають роль
покупців. Таємничі Покупці, які пройшли спеціальну підготовку, від-
відують роздрібний магазин як звичайні покупці. Вони спілкуються
з персоналом, відзначаючи приязність, ввічливість і компетентність
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персоналу або відсутність цих рис; звертають увагу на використан-
ня технік персональних продажів, на виконання низки конкретних
стандартів роботи, наприклад, інформування щодо спеціальних
знижок, що діють в магазині; відзначають зовнішній вигляд персо-
налу, чистоту у торговельному залі, свіжість, рівень музичного фону.
При необхідності візит Таємночого Покупця може супроводжува-
тися аудіо- або відеозаписом (прихованим).

У цілому, програма Mystery Shopping дозволяє оптимально і най -
більш ефективно виявити і проаналізувати як сильні так і слабкі
місця роботи з клієнтами та дозволяє подивитись на сервіс магази-
ну очима зацікавленого споживача.

Отримана інформація враховується керівниками магазинів під
час атестації персонала та впливає на розподілення премії та кар
єрний ріст. Така система оцінки праці співробітників стимулює їх
надавати клієнтам відмінний сервіс. Систематизовані дані дозволя-
ють виявити недоліки в обслуговуванні та прийняти відповідні захо-
ди, локального характеру, а також оптимально вирішувати наступні
питання: мотивації персоналу та керівників магазинів; оцінки ефек-
тивності тренінгів персоналу; виявлення у роботі магазину недоліків,
що вимагають усунення; аналізу конкурентної ситуації (Таємничі
По купці можуть також оцінювати підприємства конкурентів). 

Впровадження програми Mystery Shopping в роздрібних торго-
вельних підприємствах дозволить значною мірою підвищити якість
торговельного обслуговування покупців.

ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Рогова М. В.
ІV курс, група ЗПУ-18-1, 

спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор

Відділ земельних ресурсів та екології виконавчого комітету Ве -
ликодимерської селищної ради (далі — відділ) є структурним під-
розділом виконавчого комітету і утворюється для реалізації завдань
місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відно-
син та охорони навколишнього природнього середовища. Відділ
є підзвітним і підконтрольним селищній раді та підпорядковується
(фінансується) її виконавчому комітету.
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Основним завданням відділу є: реалізація державної політики
у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишньо-
го природнього середовища; здійснення контролю за дотриманням
законодавства України з питань земельних відносин та охорони нав -
колишнього природнього середовища. Для реалізації цього завдання
відділу надано такі повноваження:

– підготовка і подання на затвердження ради проектів місце-
вих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержав-
них і регіональних програм охорони довкілля;

– підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо вста-
новлення ставки земельного податку, розмірів плати за користуван-
ня природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання
під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у влас-
ності територіальної громади; 

– визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм
власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; вста-
новлення платежів за користування комунальними та санітарними
мережами населених пунктів територіальної громади;

– організація і здійснення землеустрою, погодження проектів
землеустрою;

– підготовка висновків щодо надання або вилучення в уста-
новленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться се -
лищною радою;

– визначення території для розміщення відходів відповідно до
законодавства; здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підпри-
ємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

– здійснення контролю за додержанням юридичними та фі зич -
ними особами вимог у сфері поводження з побутовими та вироб-
ничими відходами та розгляд справ про адміністративні правопору-
шення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних
органів у разі порушення законодавства про відходи;

– підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо при-
йняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-запо-
відного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають
особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних
органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають
екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками
природи, історії або культури, які охороняються законом, підготов-
ка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень
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про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування
потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням госпо-
дарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу.

– координація в межах своїх повноважень здійснення заходів,
спрямованих на вдосконалення роботи в сфері оформлення доку-
ментації на земельні ділянки, надання висновків про погодження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в тому
числі зі зміною її цільового призначення.

Крім того, відділ готує проекти рішень виконкому про надання
дозволу на виготовлення паспорту прив’язки для розміщення та
власне розміщення тимчасової споруди; надає дозвіл на розміщення
зовнішньої реклами; готує проекти рішень виконкому про надання
(впорядкування) поштової адреси; надає викопіювання із топогра-
фічної зйомки населених пунктів громади тощо 

ВИДИ ПОСЛУГ В ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ромашко Д. В.
ІІІ курс, група ЗМК-18-1мс, спеціальність «Маркетинг» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Одним з основних напрямків розвитку сучасної економіки
є сфера послуг, яка стрімко розширюється. З підвищенням рівня
добробуту, збільшенням зайнятості населення, насиченням ринку
технологічно складними товарами, які потребують професійного
обслуговування, зростає попит на послуги. 

Торгова послуга — де додаткова діяльність суб’єкта господарю-
вання в сфері роздрібної торгівлі з надання допомоги покупцям
у здійсненні акту купівлі-продажу товарів, їх доставляння та вико-
ристання, яка спрямована на підвищення цінності товару для спо-
живача та на зростання прибутковості функціонування торгового
об’єкту. Послуга, як специфічний вид товару, має певні особливості.

Слід розрізнювати термінологічні поняття обслуговування
споживачів і роздрібна торгівля послугами — це не одне й те ж. Під
обслуговуванням споживачів розуміють дії, що виконуються під
час продажу товарів торговим персоналом. Від цих дій в значній мірі
формується загальне враження від роздрібного торгового об’єкту.
А роздрібна торгівля послугами — це вид економічної діяльності,
пов’язаний зі здійсненням акту їх купівлі-продажу. 
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Нематеріальна сутність послуг утруднює для суб’єкта господа-
рювання вироблення чіткої стратегії орієнтації на споживачів,
оцінки результатів роботи з надання послуг. Не дивлячись на це,
суб’єкт господарювання на основі анкетного опитування спожива-
чів повинен вивчати їх попит на послуги, та оцінювати ступінь їх
задоволеності якістю виконання послуг та рівнем цін на них. Важливу
роль у забезпеченні необхідної якості послуг і відповідного рівня
цін на них відіграє стандартизація послуг. 

Послуги бувають палатні і безкоштовні. Суб’єкти господарю-
вання, що орієнтуються на споживачів та високо цінують рівень
сервісу, надають їм значну частину послуг безкоштовно. Витрати на
їх виконання бере на себе суб’єкт господарювання. 

Існує декілька класифікацій послуг. Так, за функціональною
ознакою послуги поділяються на п’ять груп:

1. Послуги виробничого характеру — розкрій тканин, зметуван-
ня розкроєної тканини; дрібна переробка швейних виробів; уста-
новка, настроювання вдома у покупців телерадіоапаратури, музич-
них інструментів, пральних машин, холодильників, люстр та інших
освітлювальних приладів; збирання та установка меблів, розмол
кави та ін.

2. Транспортні та навантажувально-розвантажувальні послуги —
доставляння важких і великогабаритних покупок до автотранспор-
тних засобів та їх вантаження; доставка продуктів додому та ін.

3. Послуги з комплектування покупок — приймання і вико-
нання замовлень на комплектування покупки з наявних у продажу
товарів, у тому числі подарункового асортименту; приймання і ви -
конання замовлень на оформлення букетів, квіткових композицій
та ін. 

4. Консультативні послуги — консультації спеціалістів, зокрема,
художника-модельєра щодо перспективних напрямків моди, з ви бо -
ру тканин і фасонів одягу, у тому числі з проведенням демонстрації
моделей; лікаря-косметолога щодо застосування парфумерно-косме-
тичних засобів і правил макіяжу; спортивного лікаря щодо спортив-
ного і туристичного інвентарю; лікаря-дієтолога щодо раціональ-
ного харчування та ін.; технолога щодо домашнього консервування
овочів і фруктів та ін.

5. Інші види послуг — перерахунок комітентом грошей за реа-
лізовані товари; оцінка і прийманні вдома у комітента товарів, що
здаються на комісію; обмін валюти; надання кредиту; збереження
в камерах схову особистих речей покупців та ін.
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ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: 
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ 

Рудюк Л. В.
доцент кафедри фінансів та обліку 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Проведені дослідження переконали нас, що сучасні процеси фі -
нансової глобалізації радикально змінюють світову фінансову архі-
тектуру. Слід визнати, що новітні технології глибоко укорінилися
у фінансовій системі. Сучасні дослідники відзначають цілу низку
нових трендів, чинників і механізмів розвитку фінансових техноло-
гій. Варто наголосити, що фінансові технології розвиваються
у нерозривному зв’язку з процесами діджиталізації фінансового
сектору та зростають з неймовірною швидкістю в усьому cвіті, де -
монструючи споживачам нові і зручні фінансові сервіси та інстру-
менти. Україна є частиною цього процесу. Сьогодні фінансові тех-
нології є вирішальним чинником успішності надавачів фінансових
послуг і визначають асортимент їх продуктів та послуг, впровад-
ження яких призводить до кардинальних змін у їх бізнес-моделях,
а також до появи нових суб’єктів ринку. Разом з тим, слід зауважи-
ти, що вивчення передумов та чинників розвитку фінансових тех-
нологій потребує аналізу періодів його історичного генезису. Тому
вважаємо за доцільне виокремлення 3-х основних періодів еволю-
ційного розвитку фінансових технологій та характерних особли-
востей кожного з них (табл. 1):

Таблиця 1
Еволюційний шлях розвитку фінансових технологій

Період
Характеристика

періоду 
Історична ретроспектива 

1 2 3

18
60

–
19

67
 р

р.

Поява новітніх
фінансових по -
слуг та інст ру -
ментів заклала
фундамент
фінансової
глобалізації.

1860 р.
Перший електронний переказ коштів
(Western Union).

1875 р. Запатентовано касовий апарат.

1950 р.
Перша кредитна карта, оплата можлива
у 20 ресторанах.

1967 р. Перший банкомат (Лондон, Barclays).
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Продовження табл. 1

1 2 3

19
67

–
20

08
 р

р.

Вплив про-
цесів глоба-
лізації та
цифровізації
фінансового
сектору на
розвиток
новітніх
фінансових
технологій. 

1973 р.
Заснування SWIFT — міжнародної міжбан-
ківської системи платежів.

1981 р. Запуск онлайн-банкінгу в США.

1995 р. 
Security First Network Bank, перший виключ-
но онлайн-банкінг США.

1997 р. 

Перший мобільний платіж, здійснений за до -
помогою СМС.
ING Group запустила в Канаді перший вір-
туальний банк без фізичних відділень.

1998 р. Створено PayPal.

2003 р. Створено безконтактну кредитну карту.

2005 р.

Рік народження першого фінтех-стартапу —
британського майданчика p2p-кредитування
Zopa. Створено шведську компанію Klarna —
найбільший на сьогодні фін тех-проєкт Євро -
пи, який об’єднує 85 млн. клієнтів в 17 країнах.

2006 р.
З’явився великий майданчик p2p-кредиту-
вання в США — Lending Club.

2007 р.
Запуск M-Pesa в Кенії. Мобільний банкінг
через мережу оператора зв’язку.

20
08

р.
—

 п
о 

те
п

ер
іш

н
ій

 ч
ас

Вплив про-
цесів цифро-
візації та
технологіза-
ції фінансо-
вого сектору
на бурхли-
вий розви-
ток новітніх
фінансових
технологій. 
Поява нових
суб’єктів
рин ку —
ФінТех ком-

2009 р.

Запуск краудфандинг-платформи Kickstar ter.
Запуск терміналів Square для швидкого про-
цесингу платежів в торгових центрах. Ство -
рено першу віртуальну валюту — біткоїн.

2010 р. Перша Bitcoin-транзакція. 

2011 р. Запуск Google Wallet.

2012 р.
Глобальні інвестиції у ФінТех досягли 
2,6 млрд. $ (за підсумками 464 угод).

2013 р. Анонсовано проведення першого ICO.

2014 р.
Запуск Apple Pay. Створено Ant Financial —
найбільшу фінтех-компанію сучасності.

2015 р.

Інвестиції в фінтех досягли історичного мак-
симуму — $ 14,1 млрд. Європарламент схва-
лив директиву PSD2, яка істотно розширює
можливості небанківських платіжних систем.
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Закінчення табл. 1

Отже, новітні фінансові технології — стійкий тренд фінансової
глобалізації. Однак, вони створюють як нові можливості, так і ри -
зи ки у фінансовому секторі.

1 2 3

паніїй —
новітнього
тренду
надання
фінансових
послуг, який
реалізується
у формі
стартапів.

2016 р.

Перша бакалаврська програма з FinTech,
Франкфуртська школа фінансів та менед-
жменту — набуття чинності Директиви про
платіжні системи PSD2. Внесок фінансових
сервісів у ВВП США досяг 7,3%,
Великобританії — 11%, Сінгапуру — 13%.
Фінтех-компанії у Великобританії отримали
право працювати в «регуляторній пісочни-
ці» (без ліцензії). За півтора року заявку
подали 207 проектів, схвалення отримали 
60 з них.

2017 р.

Mastercard запускає тестування біометрич-
них банківських карток — BPN Paribas
запустив VR-додаток для мобільного бан-
кінгу. 82% фінансових інституцій в світі
заявили про бажання працювати з FinTech.

2018 р.
$ 58 млрд. — інвестиції у FinTech за перше
півріччя 2018 р. — > 2000 FinTech-компаній.

2019 р.

В Європі вступила в силу Директива PSD2.
До 15.09.2019 р. банки ЄС повинні були від-
крити свої API для сторонніх постачальни-
ків фінансових послуг.

2020 р. 

Коронавірусна криза, яку спричинила пан-
демія COVID-19, суттєво прискорила цифро-
ву трансформацію і міграцію споживачів фі -
нансових послуг у цифрові фінансові сервіси.
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СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Самойлік К. М.
І курс, група ЗФН-19-1м,

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Науковий керівник: Артюх-Пасюта О. В., доцент

Фінансово-господарська діяльність підприємств нерозривно
пов’язана з рухом грошових коштів, в результаті якого формуються
вхідні і вихідні грошові потоки. У зв’язку з цим особливого значен-
ня набуває поняття «грошовий потік».

Дослідження теоретичних аспектів сутності грошових потоків
у фаховій літературі [1–3; 5; 7] дало можливість авторам сформува-
ти два підходи до визначення досліджуваного поняття: 

– грошовий потік — різниця між отриманими і виплаченими
підприємством коштами за певний визначений період, тобто це
сума надлишку або недостачі грошових коштів; 

– грошовий потік — безперервний рух коштів (обіг), тобто їх
надходження й виплати (притоки й відтоки) за певний визначений
період.

Перший підхід зводиться до того, що грошовий потік — це за -
лишок грошових ресурсів на конкретний момент часу, який не мо же
ототожнюватися з потоком (обігом, рухом), оскільки потік означає
рух. На нашу Дерій М. [3] грошовий потік має визначатися як су -
купність послідовно розподілених у часі подій, пов’язаних з відок-
ремленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових
ресурсів через виконання зобов’язань між суб’єктами господарюван-
ня, державою, домогосподарствами, міжнародними організаціями. 

Грошові потоки безпосередньо пов’язані з рухом коштів на під-
приємстві, який відображає надходження у розпорядження суб’єк-
та господарювання грошових ресурсів та їх використання. 

У Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 7 «Звіт про
рух грошових коштів» [4] грошовий потік визначається як надход-
ження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів. Тлумачення
«грошовий потік» в Національному положенні (стандарті) бухгал-
терського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [6]
відсутнє, але під ним розуміють поняття «рух грошових коштів», що
абсолютно ідентично визначенню «грошовий потік» у Міжнарод -
ному стандарті бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових
кош тів» [4].



Аналізуючи вищевикладене, пропонуємо «грошовий потік» ви -
значати як сукупність розподілених у часі надходжень і видатків гро-
шових коштів та їхніх еквівалентів протягом звітного періоду від опе-
раційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, рух
яких пов’язаний з факторами часу, структури, ризику і ліквідності.
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ПЕРЕДУМОВИ 
ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Семененко О. В.
к. е. н., доц., доцент кафедри управління та адміністрування

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Корпоративна культура нова, проте надзвичайно важлива па ра -
дигма для менеджменту. Вона втілює в собі унікальні цінності, які
забезпечують організаційну єдність колективу, гармонійність вироб -
ничих відносин, ефективність і стійкість функціонування підпри-
ємства.

На жаль, в Україні корпоративну культуру не завжди сприйма-
ють як самостійну категорію. Більш того, виникнення нових орга-
нізаційно правових форм підприємств стали поштовхом до того,
що науковці традиційну організаційну культуру, завдяки схожості
головних аспектів стали підміняти терміном «корпоративна культу-
ра». Безумовно ці феномени культури організації діалектично
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близькі за елементною структурою, але за функціями і принципа-
ми — не тотожні поняття.

Зауважимо, що під впливом демократизації і розширення сво-
боди дій суб’єктів господарювання помітно змінилися якісні харак-
теристики духовно світоглядних елементів людей, що і призвело до
трансформації організаційної культури в корпоративну. Саме в цьо -
му контексті А.І. Пригожин і розглядає її формування. На його
думку уміло визначивши функції, мотивацію, інтереси і залучивши
працівників до вироблення загальних цілей, можна розвинути
організаційну культуру до рівня корпоративної.

Погоджуючись з автором цієї думки добавимо наступне.
1. Про можливість доведення організаційної культури (ОК) до

рівня корпоративної можна говорити лише тоді, коли на підприєм-
стві в повну силу запрацюють ринкові відносини. Доказовою базо-
вою цього процесу є дієва особа-людина, якій життєво притаманне
відчуття свободи, самостійності і соціальної активності. Ринок, як
первинна умова перетворення організаційної культури в корпора-
тивну сприяє розвитку таких рис особистості, при відчутті яких
працівники будуть дотримуватися і розвивати основні принципи
корпоративності.

2. Наступною умовою розвитку організаційної культури до
рівня корпоративної є підвищення уваги до людського виміру соці-
ально економічного і культурного розвитку. Людина сьогодні є не
просто рушійною силою, вона є мірилом успішності тих нововведень,
які презентують менеджери. Ось чому формуючи корпоративну
культуру управлінці і власники підприємств повинні враховувати
цю тенденцію і основну увагу акцентувати на якісних властивостях
працівників, їх інтелектуальному рівні і приймати активну участь
в їх посиленні. 

3. Корпоративна культура — це принципово новий спосіб жит -
тя організації, де відсутні подвійні стандарти, де панують морально
етичні норми, взаємна підтримка і висока загальна культура. До -
сягнути цих параметрів можна лише завдяки високому рівні згурто-
ваності колективу та створення сприятливого соціально психоло-
гічного клімату ще на стадії розвитку традиційної культури.

4. У процесі нововведень в ОК учасники цього процесу намага-
ються реалізувати не лише мету підприємства, а й максимально свої
власні інтереси. В умовах ринку цьому сприяє продумана гнучка сис-
тема мотивації працівників і її спрямування на реалізацію конкрет-
них цілей.
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5. Поступова трансформація ОК в корпоративну вимагає від
управлінської еліти пошук системності в управлінні і подолання
межі нерівномірності розподілу владних повноважень співробітни-
ків які знаходяться на різних рівнях соціальної ієрархії.

Створення перелічених передумов формування корпоративної
культури ще на стадії традиційного культурного середовища вима-
гає клопітких зусиль менеджерів і часу, оскільки певна система цін-
ностей і традицій організаційної культури надовго укорінюється
в свідомості людей і зберігає до неї стійку прихильність.

РИНОК ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ

Семенова Д. В.
ІІ курс, група МК-19-1мс, спеціальність «Маркетинг»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент

Ринок житлової нерухомості — спеціалізована частина ринку
нерухомості, що являє собою систему соціально-економічних відно-
син суб’єктів господарювання з приводу створення нових та екс-
плуатації існуючих об’єктів нерухомості. Даний ринок, як специфіч-
ний сектор економіки і будь-який ринок, характеризується рядом
особливостей, що пов’язані з ознаками самої нерухомості, а саме:
фізичними властивостями об’єкта нерухомості (стаціонарністю або
нерухомість; унікальністю та неповторністю; тривалістю створення
та довговічністю використання); економічними властивостями
об’єкта нерухомості (як економічного блага, товару, фінансового
активу); юридичною сутністю об’єктів нерухомості (правом власнос-
ті, користування, володіння та розпорядження нерухомістю).

За способом здійснення угод ринок житлової нерухомості поділя-
ється на первинний та вторинний ринки. Первинний ринок склада-
ється з новобудов та зданих в експлуатацію об’єктів нерухомості, що
пропонуються суб’єктам ринку для купівлі. Саме первинний ринок
нерухомості створює перехід нерухомості до економічного обігу.
Вторинним ринком нерухомості вважається ринок, на якому відбува-
ється подальший рух прав на нерухоме майно, що потрапило до еко-
номічного обігу, а значить експлуатується. Отже, відбувається сукуп-
ність операцій із переходу об’єктів нерухомості від одного суб’єкта до
іншого. Суб’єктами ринку є інвестори-покупці та інвестори-продавці,
які намагаються отримати дохід від об’єкта інвестування з викорис-
танням інструментів узгодження інтересів зацікавлених сторін. 
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Фактором формування вартості об’єкту на будь-якому ринку
є взаємодія попиту та пропозиції. Попит на ринку житлової неру-
хомості можна визначити як кількість об’єктів нерухомості та прав
на них, які покупець бажає придбати за сформованою ціною за пев-
ний проміжок часу. Сукупний попит на житло визначається як
сукупність споживчого та інвестиційного попиту. Попит на житло-
ву нерухомість формується під впливом багатьох факторів, які обу-
мовлені економічними, соціальними, політичними та адміністра-
тивними чинниками, а також природно-кліматичним середовищем
та довкіллям. Також формування попиту відбувається за географіч-
ними та територіальними ознаками, наприклад, регіонами та міс-
тами країни. Отже, попит змінюється в залежності від їх соціально-
економічного стану та коливань сезонної активності. Структура
попиту впливає на характер ціноутворення на ринку, тенденції його
розвитку і є важливою у процесі вирішення населенням проблеми
забезпечення житлом. Надмірна еластичність спекулятивного
інвестиційного попиту в умовах економічної та політичної неста-
більності, за відсутності альтернативних варіантів вкладення віль-
них коштів створює надлишковий попит на житло і провокує над -
мірне зростання цін на нерухомість, що, в свою чергу, призводить
до загострення проблеми забезпечення житлом. 

Відповідно під пропозицією слід розуміти кількість об’єктів
нерухомості, яку власник бажає продати за певну ціна та проміжок
часу. Пропозиція на ринку житлової нерухомості може бути сформо-
вана двома видами нерухомості — первинною та вторинною. Залежно
від співвідношення зазначених факторів відбувається зміна пропо-
зиції в часі та географічному напрямку. 

Відмітимо, що ринку житлової нерухомості притаманні специ-
фічні особливості, що відрізняють його від ринків інших фінансо-
вих активів. Серед переваг житла як фінансового активу слід від-
значити його здатність захистити вкладені кошти від знецінення
в період зростання інфляції та надійно зберегти капітал. Крім того,
існує кілька варіантів отримання користі від інвестування заощад-
жень в житло. Це вкладення коштів у нефінансові матеріальні акти-
ви для власного користування або інвестування в фінансовий актив
для подальшого перепродажу чи надання в оренду з метою отриман-
ня прибутку. 

Отже, соціальна роль ринку житлової нерухомості доповнюєть-
ся його економічною значущістю, зумовлюючи необхідність ефек-
тивного регулювання на державному рівні. 
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СТУДЕНТАМИ
ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

Семенова Д. В.
ІІ курс, група МК-19-1мс, спеціальність «Маркетинг»

Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., 

ст. викладач кафедри фінансів та обліку

Суб’єктами бізнесу можуть виступати громадяни, права яких
не обмежені законом, юридичні особи, які володіють різними вида-
ми власності, а також громадяни іноземних держав і особи без гро-
мадянства — у межах повноважень, установлених законодавством.
Отже, суб’єктами бізнесу можуть бути: дрібний власник, робітник,
службовець, кооператор, акціонер, орендар, колектив. Загальним
для всіх є бажання стати підприємцем, ризикнути, створити свою
справу, отримати вигоду, проявити ініціативу, наполегливість. Отже,
і студенти мають повне право на створення власного бізнесу.

Підприємницька діяльність є одним із засобів самореалізації
молодого покоління, тих хто сьогодні вступає в самостійне життя.
Юнацький максималізм пов’язаний з бажанням зайнятися справою,
в якій можна було б реалізувати набуті знання та природні задатки,
побачити реальні результати своєї роботи, отримати від неї моральне
задоволення та матеріальну винагороду. За результатами досліджен-
ня студентського порталу з’ясувалося, що в 2014 році роботу, в тому
числі різні види бізнесу, шукали 71% студентів України. Май же 10%
молодих людей віком від 18 до 35 років займаються підприємниць-
кою діяльністю.

Як і будь-який соціальний клас, студенти вишів потребують
фінансів. Загальновідомо, що більшості студентів доводиться зна-
ходити час і на навчання, і на заробіток. Студенти чпсто бажають
самостійно забезпечувати себе та втілювати свої бажання, а отже
шукають різні способи заробітку. Цього можна досягти знайшовши
роботу або започаткувати власну справу.

Вітчизняна та зарубіжна практика показують, що створити свій
бізнес до 25 — це можливо. Очевидно, що для цього необхідно мати
ідею, що буде покладена в основу справи, певні знання з започат-
кування та ведення бізнесу, початковий капітал та вільний час. 

Досвід українських студентів показує, що найчастіше для біз-
несу використовуються ідеї, що потребують нульового або міні-
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мального капіталу. Студенти можуть використовувати особисті
заощадження, або ж кошти, позичені у батьків. 

Власну справу вітчизняні студенти започатковують у найрізно-
манітніших галузях та сферах: спортклуби, громадське харчування,
інтернет-продажі, доставка, дизайнерські послуги, реклама, відео -
блогінг, послуги краси, хендмейд, створення додатків та програм-
ного забезпечення тощо.

Молоді бізнесмени вважають, що ранній початок у бізнесі має
ряд переваг: є можливість перетворити власне хобі на прибуткову
справу, є час, щоб отримати досвід для серйозного бізнесу, є мож-
ливість вчитися на власних помилках та набувати досвід 

Для більшості студентів-бізнесменів основним кредо в бізнесі
є — робити так, щоб за якість не було соромно.

Отже, бізнес для студента — цілком досяжна мета. Навчитися
поєднувати навчання з підприємницькою діяльністю може практич-
но кожен. Власну справу можна відкрити з будь якого віку. Головне
поставити правильно ціль, та не здаватися на початку. А також
перетворити улюблену справу на бізнес.

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Синєшєв К. І.
ІV курс, група ОО-17-1, спеціальність «Облік та оподаткування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Захарчук О. В., д. е. н., професор

В умовах ринкової економіки, самостійності та відповідальнос-
ті підприємств за результати власної діяльності, виникає об’єктивна
необхідність визначення їх перспективних фінансових можливос-
тей та майбутнього фінансового стану, які знаходять своє відобра-
ження та реалізацію через фінансове планування.

На сьогоднішній день, досить актуальним є теоретичне переос-
мислення, аналіз та вдосконалення організації фінансового плану-
вання на вітчизняних підприємствах. Протягом останніх років
з’явилась значна кількість праць зарубіжних та вітчизняних авто-
рів, перекладних праць західних економістів, які присвячені фінан-
совому плануванню і контролю, їх місця й ролі в системі фінансо-
вого менеджменту. За сучасних умов господарювання, положення
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про те, що фінансове планування є однією з найсуттєвіших складових
системи управління підприємством, може піддаватись дискусії з точ -
ки зору практичної доцільності та необхідності його використання
в системі управління на рівні мікроекономіки. Причиною за зна -
ченого є те, що не отримали масового висвітлення шляхи транс фор -
мації та напрямки практичного використання набутого вітчизняно-
го і зарубіжного досвіду й сучасних розробок у сфері фінансового
управління, зокрема фінансового планування, в удосконаленні фі -
нансово-господарської діяльності вітчизняних підприємств. 

Фінансове прогнозування і планування виступає важливим чин -
ником успішної адаптація кластерної моделі до національних умов
ведення бізнесової діяльності, бо з їх допомогою можна розробити
виважену стратегію фінансування розвитку виробничого кластера
на тривалу перспективу, а також конкретизувати тактичні шляхи
поетапної реалізації доктрини. 

Для всебічного обґрунтування з вдосконалення системи фінан-
сового управління підприємств є доцільним висвітлення й відповід-
них теоретичних положень у взаємозв’язку з практичною діяльніс-
тю суб’єктів господарювання. Дослідження сутності фінансового
планування та його місця в системі фінансового управління,
з нашої точки зору, доцільно почати з короткого розгляду загальної
системи управління на підприємстві.

Згідно з основними положеннями теорії систем будь-який об’єкт,
явище чи процес (включаючи підприємство) можна розглядати як
систему, тобто сукупність взаємопов’язаних у єдине ціле елементів.
Будь-якій системі притаманні наступні ознаки: по-перше, складаєть-
ся з двох або більше елементів; по-друге, кожний елемент системи
має характерні лише для нього властивості; по-третє, між елементами
системи існують зв’язки, за допомогою яких вони впливають одне на
одне; по-четверте, система не може існувати поза часом і простором,
тобто має кінцеві границі та оточуюче середовище.

Можна виділити два підходи до управління підприємством:
перший, на основі теорії систем, який дозволяє охарактеризувати
модель підприємства, як ціле орієнтований центр дій, де суб’єкти
ставлять певні завдання, здійснюють для їх досягнення певні дії
з об’єктами, використовуючи для цього матеріальний потенціал
під приємства; другий, на основі теорії прийняття рішень, в основу
якого покладено: по-перше — управління як діяльність (процес
волевиявлення й реалізації даної волі, тобто процеси планування,
управління й контролю), по-друге — управління як орган управління
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(окремі особи чи групи осіб, які беруть участь в процесі волевияв-
лення й реалізації даної волі по відношенню до інших осіб).

Враховуючи те, що сутність будь-якої категорії, розкривається
через функції, що ним виконуються, то процес управління теж пови-
нен виконувати певні функції, під якими слід розуміти об’єктивно
обумовлені загальні напрямки, або сфери діяльності, які у сукупнос-
ті забезпечують ефективну кооперацію спільної праці й до яких нале-
жать: планування, організація, мотивація, контроль, аналіз.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИДИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Соколов Д. В.
І курс, група ПД-20-1мб, 

спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент

Підприємництво — це безпосередня самостійна, систематична,
на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню
робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійсню-
ється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як
суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому
законодавством [1].

Розуміння категорії підприємництво сформувалося не відразу.
Протягом багатьох століть дослідники робили свої внески у визна-
чення даного поняття. Серед них слід виділити: Р.Кантільйон,
М.Вебер, Й.Шумпетер та багато ін.

Підприємництво як явище господарського життя розвивається
у певному соціально-економічному та історичному середовищі, як
форма економічної активності може здійснюватися як в державно-
му так і приватному секторі економіки.

Залежно від змісту підприємництва, як форми ініціативної ді -
яльності, від основних стадій відтворювального циклу (виробництво-
обмін-розподіл-споживання) сьогодні за сферою діяльності розріз-
няють такі види підприємств, як:

– виробниче підприємництво, такий вид підприємництва по в’я -
за ний з виробництвом продукції (проведення робіт, надання по -
слуг), збо ром обробкою та наданням інформації. Підприємництво
є виробни чим, якщо сам підприємець безпосереднім чином, вико-
ристовуючи в якості факторів знаряддя і предмети праці, виробляє
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продукцію, товари, послуги, роботи, інформацію, духовні цінності
для наступного продажу споживачам, покупцям, торговим органі-
заціям. Таким чином функція виробництва в цьому виді підприєм-
ництва — основна, визначальна; 

– комерційне підприємництво, сутність такого виду полягає в тор -
гово-грошових відношеннях, торгово-обмінних операціях. Отже,
підприємець виступає в ролі комерсанта, торговця, продаючи готові
товари, придбані ним в інших осіб, покупцю. У такому підприєм-
ництві фактором є сам товар (фактор бізнесу), а прибуток підпри-
ємця утвориться шляхом продажу товару за ціною, що перевищує
ціну придбання. На відміну від попереднього виду відсутня необ-
хідність наявності виробничих ресурсів та технологій;

– фінансово-кредитне підприємництво, виступає різновидом ко -
мерційного підприємництва, в якому об’єктом купівлі-продажу ви -
ступають гроші і цінні папери (акції, облігації, ваучери та ін.). Тех -
но логія комерційної фінансової діяльності відрізняється від суто
ко мерційної фінансової діяльності, що товаром угод є фінансові акти-
ви. Підприємець розпочинає свою діяльність з аналізу ринку цінних
паперів, пошуку і залучення потенційних покупців, встановлює дже-
рело отримання валюти, цінних паперів. Прибуток підприємця вини-
кає в результаті продажу фінансових ресурсів з отриманням їх відсот-
ків, додаткового капіталу, або отримати відсоток за надання позики;

– посередницька підприємницька діяльність в якому підприємець
самостійно не виробляє і не продає товар, виступає в ролі посередни-
ка сполучної ланки в процесі товарного обміну, в товарно-гро -
шових операціях;

– страхове підприємництво полягає в тому, що підприємець
гарантує страхувальнику майна, життя за певну дату компенсацію
можливого збитку в результаті непередбаченого лиха. 

126

Секція 1 Економічні перспективи України    



127

СПЕЦИФІКА ВІТЧИЗНЯНОГО БЕЗРОБІТТЯ

Стойка О. В.
І курс, група ЗОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та оподаткування»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Стрілець О. В.

IV курс, група 17.04, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Національна академія статистики, обліку та аудиту
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Рівень безробіття є одним із найважливіших індикаторів реалі-
зації трудового потенціалу. Характерною проблемою сучасного
соціально-економічного стану країни є наявність безробіття, у тому
числі прихованого. Подолання проблем, пов’язаних з поширенням
безробіття, потребує невідкладного реформування трудової сфери
та здійснення необхідних кроків для досягнення стратегічних цілей
максимальної реалізації трудового потенціалу шляхом створення
сприятливих умов для прикладання праці та активізації мотивацій-
них та стимулюючих заходів до продуктивної зайнятості.

Однією з причин безробіття та значного рівня економічної не -
активності є високий рівень професійно-кваліфікаційної розбалан-
сованості. Існуюча структура вакансій, заявлена підприємствами до
Державної служби зайнятості України, свідчить про повільні темпи
структурних змін в економіці, збереження значної частки робочих
місць з несприятливими умовами найму та оплати праці, обмежені
можливості інноваційного оновлення робочих місць та слабкість
мотивації до продуктивної зайнятості. Відсутність професійного
досвіду, матеріальні проблеми, психологічний дискомфорт через від-
сутність роботи й неможливість налагодити стабільний спосіб життя
змушують молодь займатися не регламентованими видами діяльнос-
ті, які є часто небажаними і небезпечними як для самої особи, так
і для суспільства. Повернення молодої особи, яка була тривалий час
безробітною, у поле зайнятості є практично неможливим.

Специфіка українського безробіття визначається тим, що на від -
міну від країн з розвиненою економікою, з їх перевиробництвом
товарів і обмеженістю ринку, в Україна немає непереборних перешкод
для створення нових робочих місць для безробітних, адже ємність
українського ринку для виробництва товарів фі послуг далека від
вичерпання.

в сучасних умовах Секція 1



Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні в со -
ціальному плані, оскільки його зростання створює цілий комплекс
проблем: скорочується купівельна спроможність населення, бюджет
втрачає платників податків, підприємство — персонал. Зростають
ризик соціального напруження, додаткові витрати на підтримку без-
робітних. Створення в Україні цивілізованого ринку праці, який би
дозволяв громадянину оперативно знайти необхідну роботу з умовами
праці, що відповідають вимогам безпеки й гігієни, з гідною заробіт-
ною платою, а роботодавцю — працівників необхідної кваліфікації,
можливе тільки за наявності ефективної системи працевлаштування.

Отже, для того, щоб знизити рівень безробіття необхідно роз-
робити та ухвалити антикризову програму заходів подолання нега-
тивних явищ в економіці спільно з роботодавцями та профспілка-
ми. Необхідно стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу,
шляхом зменшення податкового тиску, полегшення порядку реєс-
трації підприємств. З появою нових підприємств з’являться нові
робочі місця. Потребує також дослідження ринку праці щодо акту-
альності різних спеціальностей та здійснення перекваліфікації пра-
цівників відповідно до неї, застосування нових методів подолання
безробіття, наприклад громадських робіт тощо.
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Дослідження сучасних умов господарювання дозволяють виді-
лити два головні акценти, які повинні стати релевантною управлін-
ською реакцією торговельних підприємств на трансформації у бізнес-
середовищі. По-перше, сучасні умови характеризуються постійним
збільшенням швидкості змін у бізнесі, а саме: підвищенням опера-
тивності управління бізнес-процесами, зростанням динаміки спо-
собу життя споживачів і їх запитів під впливом зростаючої інфор-
маційної доступності. По-друге, з прискоренням темпів змін
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у бізнесі зростає складність виникаючих проблем: складність
викликає необхідність вибору; для того, щоб вибір було зроблено
швидко й на користь найкращої серед багатьох пропозицій — сти-
мулюються технології; удосконалені технології знову ж підвищують
складність [1]. Отже, успіх підприємства залежить від здатності
ефективно використовувати ті відмінності, які формують унікаль-
ність, а саме — від злагодженої системи стратегічного управління
відмінностями. Наявні процеси економічного розвитку, а саме:
посилення потоку відмінностей товарних одиниць, зміна умови
ринку, що призводять до стратегій диференціації. 

Сьогодні на перший план висуваються ідеї, пов’язані з управлін-
ням відмінностями, тобто побудова системи стратегічного менед-
жменту, що вміє розпізнавати і визнавати цінності відмінностей, та
володіє важелями ефективного використання цих відмінностей для
реалізації цілей підприємства. Вочевидь, успішність будь-якого під -
приємства пов’язана не тільки з вдало розбудованою організацій-
ною структурою, чіткими зв’язками системи управління, а в першу
чергу з тим, якою мірою менеджмент підприємства здатний ефек-
тивно використовувати і трансформувати в синергетичний ефект ті
відмінності на рівні елементів системи. 

Отже, виважена стратегічна орієнтація стає необхідною умовою
функціонування усіх підприємств. Це означає, що для формування
бізнес-рефлексів, тобто відточених способів оперативного відгуку
на зміни зовнішнього середовища, досвід, звичайно, відіграє клю-
чову роль [2]. Але характер трансформацій сучасного ділового сере-
довища зараз є настільки складним, що тільки відгуків підприєм-
ствам стає недостатньо. 

Оскільки досвід передбачає певну традиційність або застосування
перевірених раніше способів, це може стримувати інноваційні наміри,
які зазвичай є більш ризиковими, проте стратегічно виграшними. Все
вищеозначене дозволяє сформулювати імперативи стратегічного
управління торговельними підприємствами в аспекті актуалізації
стратегічних змін: безперервність, циклічність; системність, природна
послідовність і етапність, вибіркова спрямованість управління, адек-
ватність змінам бізнес середовища. У загальному розумінні імператив
визначається як загальне значуще правило, що висловлює необхід-
ність діяти певним чином. Під імперативами стратегічного управління
пропонуємо розуміти вимоги, які слід враховувати підприємствам для
досягнення встановлених стратегічних цілей. Дані вимоги формують-
ся, передусім, під впливом сучасних тенденцій у бізнес-середовищі. 
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ОБЛІК ОРЕНДИ КОРІВ

Сук Л. К.
доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри фінансів та обліку
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Орендні відносини та їх облік, коли об’єктом оренди є біологічні
активи тваринництва (тварини), мають особливості, які не розкри-
ті в офіційних нормативних документах, положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку та економічній літературі. Проте на практиці
досить часто виникає потреба передачі тварин іншим особам у тим-
часове користування, що може здійснюватися шляхом операційної
та фінансової оренди. Тоді виникають питання в орендодавців
і орендарів щодо приймання-передачі та обліку тварин, догляду за
ними, отримання продукції, проведення взаємних розрахунків.

Орендні відносини встановлюються між юридичними особа-
ми, юридичними особами і громадянами, громадянами. За суб’єк-
тами можна виділити чотири варіанти оренди біологічних активів
тваринництва: 

1) орендодавець і орендар є юридичними особами, які ведуть
бухгалтерський облік і подають фінансову звітність за встановлени-
ми правилами;

2) орендодавець юридична особа, а орендар — громадянин
(фізична особа) — бухгалтерський облік зобов’язаний вести орен-
додавець;

3) орендодавець громадянин, а орендар — юридична особа, яка
має вести бухгалтерський облік;

4) орендар і орендодавець — громадяни, які не зобов’язані
вести бухгалтерський облік.

Варіант оренди біологічних активів тваринництва впливає на
порядок ведення обліку, контролю, складання і подання фінансової
звітності.
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Відображати господарські операції, пов’язані з орендою об’єктів,
на рахунках бухгалтерського обліку зобов’язані юридичні особи.
В Україні біля 20% усіх корів утримується сільськогосподарськими
підприємствами, а решта знаходиться у громадян. Отже, більшість
орендних операцій, об’єктом яких є біологічні активи тваринництва,
відбуваються між громадянами, які не ведуть бухгалтерський облік
і не подають фінансову звітність. Їх цікавить, головним чином,
загальна сума платежу і строки його погашення. 

Особливість тварин полягає в тому, що їх не можна залишити
без догляду навіть на один день. Технологічні процеси виконуються
відповідно до зоотехнічних правил і не змінюються у зв’язку з намі-
рами господаря здати корів в оренду чи продати. Але, на відміну від
рослин, тварини не прив’язані до конкретної земельної ділянки. Їх
можна вільно переміщувати аналогічно як і інші матеріальні ціннос-
ті. Тому орендні відносини, об’єктом яких є корови, можливі без
оренди землі. Тварини і земля — різні об’єкти оренди.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про оренду необоротних активів визначає Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» [1]. Корови відносять-
ся до необоротних активів. Облік їх оренди (варіант 1) логічно буду-
вати відповідно згаданого стандарту.

Орендні відносини між громадянами оформляють договором
оренди. Орендна плата відбувається грошима або продукцією (мо -
локо, приплід тощо), що підтверджується первинними документа-
ми. Тому під час розрахунків необхідно складати розписки, акти та
інші документи, які мають реквізити, що надають документам юри-
дичну силу. Бухгалтерський облік громадяни — фізичні особи, які
не являються підприємцями, вести не зобов’язані. 

У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку біоло-
гічних активів зазначено, що перед тим, як реалізувати довгостро-
кові біологічні активи, їх потрібно перевести у оборотні активи
і відобразити у групах, утримуваних для продажу [2]. 

Тварини — це живі організми, яких потрібно годувати і догля-
дати незалежно від того, обліковують їх у необоротних або оборот-
них активах. Одночасно отримується новий продукт, наприклад, по
коровах, які знаходяться на відгодівлі, відбувається збільшення
живої маси.

Утримання тварин, вибракуваних із основного стада, є звичайною
діяльністю підприємства, яка забезпечує одержання готової продук-
ції. Тому витрати по утриманню таких тварин логічно обліковувати
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у складі виробництва, тобто по дебету рахунка 23 «Виробництво».
Приріст живої маси корів є виготовленою продукцією, яку оприбут-
ковують у звичайному порядку, шляхом запису по дебету рахунка 21
«Поточні біологічні активи» і з кредиту рахунка 23 «Виробництво» [3].
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доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри обліку і оподаткування
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Збирання урожаю досить трудомістка і термінова робота. Тому
фермери часто бажають продати вирощений урожай прямо з поля,
що інколи влаштовує також і покупців. В цих випадках продаються
рослини як біологічні активи. Відбувається процес реалізації неза-
вершенного виробництва, бо готової продукції ще немає. Вона
появиться після дозрівання культур і збирання урожаю. 

У бухгалтерському обліку пропоную відображати такі операції як
продаж-купівля незавершенного виробництва. Це можна робити з по -
точними і довгостроковими біологічними активами рослинництва. 

Незавершене виробництво у різних галузях економічної діяль-
ності відображають за собівартістю. П(С)БО 30 «Біологічні активи» [1]
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встановлено, що поточні біологічні активи рослинництва [далі —
ПБАР] визнаються і відображаються як незавершене виробництво.
Отож, у разі реалізації їх потрібно списувати за собівартістю, сформо-
ваною по витратах, показаних на рахунках бухгалтерського обліку.

З наведеного прикладу видно (табл. 1), що продавець продав
ПБАР за ціною реалізації (справедливою вартістю) на суму 9000 грн,
в той час як собівартість їх становила 10000 грн, а тому отримав зби-
ток в сумі 1000 грн. Якби ціна реалізації була вищою від собівартос-
ті, то був би прибуток. Результат такої реалізації відображається
в звичайному порядку на субрахунку 791 «Результат операційної
діяльності» [2].

Таблиця 1
Облік реалізації незібраного урожаю*

* Операції з відображення ПДВ не показані
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Зміст господарських
операцій

Кореспонденція
рахунків

Сума, грн
дебет кредит

У продавця

Списано собівартість
незавершеного
виробництва (ПБАР)

903 «Собівартість
реалізованих робіт
і послуг»

231 «Рослинництво» 10000

Відображено дохід
від реалізації ПБАР

361 «Розрахунки
з віт чизняними
покупцями»

703 «Дохід від реалі-
зації робіт і послуг»

9000

Сформовано фі нан -
совий результат від
реалізації ПБАР

791 «Результат опе-
раційної діяльності»

903 «Собівартість
реалізованих робіт
і послуг»

10000

703 «Дохід від реалі-
зації робіт і послуг»

791 «Результат опе-
раційної діяльності»

9000

Поступили гроші за
реалізовані біологічні
активи

311 «Поточні рахун-
ки в національній
валюті»

361 «Розрахунки
з віт чизняними
покупцями»

9000

У покупця

Оприбутковано куп-
лені ПБАР

231 «Рослинництво»
685 «Розрахунки з ін -
шими кредиторами»

9000

Оплачено за куплені
ПБАР

685 «Розрахунки
з іншими кредито-
рами»

311 «Поточні рахун-
ки в національній
валюті»

9000



Покупець придбав біологічні активи за ціною реалізації і сплачену
суму (9000 грн) відобразив у складі незавершеного виробництва по рос -
линництву, яка нижча від собівартості, що сформувалась у продавця.

Витрати на збирання урожаю покупець віднесе в дебет субрахун-
ка 231 «Рослинництво», а продукцію оприбуткує за справедливою вар-
тістю чи собівартістю: дебет рахунка 27 «Продукція сільськогоспо-
дарського виробництва», кредит субрахунка 231 «Рослинництво».

У даному випадку відбувся продаж біологічних активів рослин-
ництва без реалізації або оренди землі. Аналогічні операції не супе-
речать нормативним документам і, на мою думку, можуть успішно
відбуватися на практиці.

Література

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні акти -
ви», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада
2005 р. № 790, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 грудня
2005 р. за № 1456/11736. — Електронний ресурс. — Режим доступу : https://
za kon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05#Text.

2. План рахунків бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затверджено наказом
Мiнiстерства фiнансiв України 30 листопада 1999 р. № 291 (у редакції на ка зу
Міністерства фінансів України 09 грудня 2011 р. № 1591), зареєст ро вано в Мі -
ністерстві юстиції України 28 грудня 2011 р. за № 1557/20295. — Електронний
ресурс. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1557-11#Text.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

Сухенко Д. М.
І курс, група ОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та оподаткування»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Пікало С. В.

IV курс, група 17.04, 
cпеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Національна академія статистики, обліку та аудиту
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Національна академія статистики, обліку та аудиту

Фінансування соціального захисту та соціального забезпечен-
ня суспільства реалізується в різних країнах порізному.

У Великобританії на освіту, охорону здоров’я та пенсії виділяють
2/3 соціального бюджету. Частину державних пенсій замінюють пен-
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сії за місцем роботи. Соціальну допомогу населенню надають за
рахунок розвинених систем страхування та при мінімальному втру-
чанні держави. 

Системно сформований соціальний захист в Німеччині, до якого
входять пенсійне страхування, страхування на випадок хвороби, стра-
хування в разі потреби в догляді та на випадок безробіття. Внески
на страхування сплачує як працівник, так і роботодавець в однако-
вих розмірах

Соціальний бюджет Бельгії становить 73% від загального бюдже-
ту країни. Найбільше виплат здійснюється у сфері пенсійного за без -
печення і надання допомоги у зв’язку з інвалідністю.

В Японії основу соціальної допомоги складають внески пра-
цюючих підприємств, державні кошти та доходи від банківських
операцій. Існує суспільна взаємодопомога, яка видається централь-
ними та місцевими органами влади на: навчання, житло, медичне
обслуговування та похорони. Структура соціального забезпечення
має комплексний характер, яка включає в себе виплати, що гаран-
тують мінімальний дохід (пенсії, забезпечення непрацездатних),
страхування здоров’я, допомоги потребуючим. 88% загальної суми,
яка виділяється на соціальний захист населення, спрямовувалось
на соціальне страхування, яке в себе включає страхування здоров’я,
страхування осіб похилого віку при повторному наймі, пенсії (які
за цей час збільшилися у декілька разів), страхування найманих
працівників і компенсації при нещасних випадках. 

У Франції система соціального захисту населення відноситься
до одного з варіантів моделі соціального страхування Бісмарка, яка
переважає в Європі. Вона передбачає перерозподіл поточних дохо-
дів бюджету соціального забезпечення, формується за рахунок внес-
ків найманих працівників і підприємців на користь пенсіонерів та
потребуючих. У Франції система соціального захисту фінансується
в основному за рахунок соціального страхування. Вона базується на
принципі перерозподілу доходів (виплати суб’єктам соціального
страхування здійснюються шляхом відрахувань зі сторони еконо-
мічно активної частини населення). В результаті французьке сус-
пільство залишається одним із найбільш однорідних та найменш
несправедливих.

За таких умов існує нагальна необхідність законодавчої регла-
ментації та розробки відповідного нормативно правового акту, який
би чітко розмежував функції фінансування соціального захисту на -
се лення. В умовах децентралізації формування потребують чіткі
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переліки соціальних послуг, що надаватимуться за рахунок бюджет-
них коштів на кожному ієрархічному рівні, з урахуванням нормати-
вів закладених законодавством та стандартами надання відповідних
соціальних послуг.

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ 
ДО ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ

Тишко Є. В.
ІІІ курс, група ЗМК-20-1фмб, спеціальність «Маркетинг» 

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Формуванню товарного асортименту передує розроблення асор -
тиментної концепції. З останньою ототожнюють побудову оптималь-
ної асортиментної структури товарного пропонування. За її основу
беруть споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а також
необхідність забезпечити підприємству найефективніше використан-
ня сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів для
виготовлення продукції з низькими витратами. Мета асортиментної
концепції полягає в тім, щоб спрямувати підприємство на випуск
товарів, які найбільше відповідають структурі та різноманітності
попиту конкретних покупців. Отож, асортиментна концепція — це
своєрідна програма управління розвитком виробництва та реаліза-
ції товарів. Цільова частина цієї програми стосується оптимізації
структури асортименту, а програмна — передбачає систему заходів
для досягнення такої структури у заздалегідь визначений період.
Досягнення відповідності між асортиментним пропонуванням то ва -
рів і попитом на них базується на визначенні та прогнозуванні струк-
тури асортименту. За прискореного науково-технічного розвитку
виробництва та значної диференціації потреб прогнозування тен-
денцій розвитку асортименту на віддалену перспективу має недос-
татню вірогідність. Тому прогнозуються лише головні напрямки
розвитку, що допоможуть забезпечити майбутній ринковий попит.
Сутність формування асортименту полягає в плануванні всіх видів
діяльності, спрямованих на відбір продуктів для майбутнього
виробництва та реалізації на ринку, а також приведення властивос-
тей цих продуктів у відповідність до вимог споживачів. Зрозуміло,
що це, по суті, безперервний процес, який здійснюється протягом
усього життєвого циклу продукту, починаючи з моменту зароджен-
ня задуму аж до вилучення продукції з товарної програми.
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Формування товарного асортименту підприємства неможливе
без визначення його принципової спрямованості, обсягів і супутніх
послуг. У сучасному виробництві всі ці напрямки тісно взаємо зв’я -
зані і не диференціюються, що потребує досягнення компромісу між
різними сферами виробничо-комерційної діяльності підприємства.
У найзагальнішому вигляді система формування асортименту
передбачає здійснення таких заходів:

1) визначення поточних і перспективних потреб споживачів,
аналіз наявних способів використання продукції і особливостей
споживчої поведінки на відповідних ринках;

2) оцінка послуг-аналогів, що їх пропонують конкуренти, за ти -
ми самими напрямками;

3) критична оцінка власних власних та аналогічних послуг кон-
курентів з позицій покупців;

4) коригування асортименту у зв’язку зі змінами рівня конку-
рентоспроможності окремих послуг;

5) вивчення пропозицій щодо створення нових видів послуг та
поліпшення властивостей послуг;

6) розроблення специфікацій нових або поліпшених видів
послуг відповідно до вимог покупців;

7) розроблення спеціальних рекомендацій щодо якості згідно
з результатами проведених досліджень ринку;

8) оцінювання всього асортименту та внесення змін до нього.
Нині є загальновизнаним те, що планування, формування та

управління асортиментом — це важлива й невід’ємна частина мар-
кетингу.

НАПРЯМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
ЩОДО УМОВ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Тіга О. О. 
ІІ курс, група ЗПУ-20-2м., 

спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Кондукоцова Н. В., к. е. н.

З метою подальшої деталізації факторів, що спонукають під-
приємства до стратегічних змін, необхідно узагальнить напрями фун -
даментальних перетворень сучасних умов господарювання з виокрем-
ленням макро-, мезо-, мікро- та нанорівнів. Це дозволить встановити
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перелік найбільш актуальних інституційних та структурних пере-
творень, до яких слід віднести: глобалізацію та інтернаціоналізацію
механізмів господарювання, товарних ринків, послуг, інформації,
капіталу і технологій; динамічні зрушення у структурі потреб спо-
живачів з підвищенням ролі нецінової конкуренції; поглиблення
інтеграційних процесів у горизонтальному та вертикальному
напрямах, що поширює обсяги злиття та поглинання підприємств,
особливо у таких секторах, як сфера послуг, виробництво, оптова та
роздрібна торгівля, банківська сфера; формування нових умов
ведення бізнесу, пов’язаних зі структурними галузевими зрушення-
ми та активним впровадженням новітніх інформаційних та комуні-
каційних систем і технологій. 

Особливої уваги заслуговує пояснення такої тенденції, як по -
глиблення інтеграційних процесів як на західних та американських
підприємствах, так і на вітчизняних. На наш погляд, головною при-
чиною зростання обсягів злиття та поглинання підприємств виступає
неможливість постійного відтворення такої системної компетенції,
як управління відмінностями. Вона, як доведено, виступає сьогодні
найбільшою запорукою стійкої конкурентної переваги підприємств. 

Оскільки сформувати і ефективно використовувати унікальні
компетенції може виконати лише невелика частка підприємств, певні
способи кооперації (у т.ч. у формі злиття або певних видів стратегіч-
ного партнерства) стають вимушено компромісними заходами. Тому
однією з найвпливовіших тенденцій останніх років є перехід до нових
моделей управління на основі інтеграційних процесів, що відбува-
ються у компаніях. Головними формами здійснення інтеграції висту-
пають здебільшого злиття і поглинання, динаміка яких демонструє
постійне зростання як на світовому рівні, так і в межах України. Саме
завдяки тому, що у сфері послуг та у оптовій та роздрібній торгівлі від-
бувається вагома кількість інтегративних процесів у формі злиття та
поглинання, обумовлюється необхідність концептуального перегляду
управлінських підходів стосовно змін на досліджуваних у роботі під-
приємствах. Безумовно, процеси злиття та поглинання вимагають
застосування ґрунтовного інструментарію управління змінами. 

Особливу важливість для характеристики постіндустріальної
економіки має зростання значущості знань для створення суспіль-
ного багатства. Г. Мінцберг визначає, що частка виробничого чин-
ника «знання» в створенні доданої вартості оцінюється на рівні
60–80% [1, с. 56], знання, які безпосередньо втілюються в більшос-
ті товарів і послуг, є індикаторами інновацій, постійне скорочення
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життєвих циклів продуктів і часу НДОКР, відносно висока рента-
бельність капіталу у «піонерів» ринку, зміна структури зайнятості
на користь працівників розумової праці. Міняється галузева струк-
тура економіки, на перший план виходять галузі, інтенсивні за
НДОКР. Отже, досвід сучасної економіки свідчить про те, що успіш-
ні підприємства концентруються перш за все на про активному
управлінні очікуваннями споживачів, а нові технології дозволяють
підняти ступінь розуміння споживачів на дуже високий рівень. 

Література

1. Минцберг Г. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стра те -
гического менеджмента / Г. Минцберг, Б. Альстрад. — М. : Альпина-
Паблишер, 2013. — 367 с.

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Фаріон Р. Л.
І курс, група ЗОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та оподаткування»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., 

ст. викладач кафедри фінансів та обліку

Соціальний захист — невід’ємна частина політики держави,
відповідальної за благополуччя, формування і забезпечення захис-
ту своїх громадян. Це той фактор, від успіху якого залежить цивілі-
заційний розвиток будь-якого суспільства.

Розповсюдженою є думка, що формування терміну і значення
«соціальний захист» поєднується із прийняттям закону США про
со  ціальний захист (Social Security Act) у 1935 році. Його творець,
президент США Франклін Рузвельт, іменував новий законодавчий
акт «наріжним каменем у системі, яка будується зараз, але ніяк не
закінчується». Також є й інші позиції щодо формування цього
визначення. Як помічає Гай Перрін, попри те, що цей термін упер-
ше вжито у США, поняття системи соціального захисту повною
мірою було виявлено в новозеландському законодавстві 1938 року.
Н. Болотіна зазначає, що перевага тут належить Росії — 31 жовтня
1918 року РНК у Росії затвердила Положення про забезпечення
трудящих соціального характеру. У будь-якому разі можна запевнити,
що від 30-х pp. XX ст. термін «social security» став загальновжива-
ним. При цьому поняття «security» використовується тут у визначен-
ні «збереження», «охорона», «захист», «забезпечення», «поручення».
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Своєрідне поняття соціального захисту було викладено в «The En -
cyclopedia Americana»: «соціальний захист, у загальному розумінні
цього терміну, означає збереження й незалежність від страху, націлені
на громадянство як на складову взаємопов’язаних та залежних одне
від одного людей». Економічні погляди соціального захисту визначе-
но у «World Book Encyclopedia»: «соціальний захист — це урядова про-
грама, яка дає змогу допомогти працівникам, пенсіонерам та їхнім
сім’ям досягнути певного рівня економічного забезпечення». 

Отже, соціальний захист — це система, за допомогою якого
реалізується мінімальний життєвий рівень громадян, це метод за -
ходів і відповідних інститутів, виділених для формування кращого
існування людства, покращення міри необхідності її соціальних
потреб, якості життя та переваг.

В Україні конституційне закріплено визначення «соціальний
захист», яке забезпечує право на формування громадян у разі пов -
ної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати году-
вальника, безробіття з незалежних від них причин, а також по ста-
рості та в інших випадках, передбачених законодавством. Це право
дає гарантію загальнообов’язковими державними соціальними
страхуванням, здійснювати за рахунок страхових внесків суспіль-
ства, компанії, фірм, установ і організацій, а також джерел бюджет-
ного та соціального характеру; формування системи державних,
комунальних, приватних установ для нагляду за непрацездатними
(Конституція України, стаття 46).

У межах глобалізації економіки потрібно призвати всі можливі
внутрішні ресурси для забезпечення активної системи соціального
захисту, головною ознакою якою в сучасних умовах стає захист гро-
мадян від соціальних ризиків, пов’язаних з глобалізацією економіки. 

Особливо ефективнім це призначення є для нашої держави.
Глибока соціально-економічна розлад, дефіцит лояльної системи
формування національного захисту, малорозвиненість соціальних
інститутів щодо захисту людського потенціалу удосконалюють руй-
нівний вплив цих небезпек на суспільство. Негайною необхідністю
в Україні у контексті глобалізаційних процесів є формування надій-
ного соціального захисту, забезпечення трудового потенціалу,
покращення ринку праці, подолання бідності, забезпечення гаран-
тій, прав та свобод населення, дотримання принципів соціальної
справедливості.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Федорова Д. О.
І курс, група МН-20-1мс-mk, спеціальність «Менеджмент»

Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., старший викладач

Інформаційні технології — це система методів, процесів та спо-
собів використання обчислювальної техніки і систем зв’язку для
створення, збору, передачі, пошуку, оброблення та поширення інфор -
мації з метою ефективної організації діяльності людей. 

Сучасна інформаційна система являє собою складну систему,
що складається з великого числа компонентів різного ступеня авто-
номності, які пов’язані між собою і обмінюються даними. 

Досвід успішних компаній доводить, що ефективне управління
підприємством неможливо без управління його інформаційною ді -
яльністю та всією системою корпоративної інформації. 

Використання інформаційних технологій в управлінні здійсню-
ється з метою ефективної та оперативної комп’ютерної обробки ін -
формаційних ресурсів, зберігання великих обсягів економічно важли-
вої інформації та передачі її на будь-які відстані в мінімальні терміни.

Більша частина запропонованих на українському ринку про-
грам комплексної автоматизації управління підприємством є роз-
ширеними бухгалтерськими системами. 

Такою є система RS-Balans, яка складається з кількох основних
підсистем: центральна бухгалтерія, торговий дім, зарплатня, основ-
ні засоби, каса, фінансовий аналіз діяльності підприємства.

1С: Бухгалтерія 8.0 для України представлена як сукупність плат -
форми «1С: Підприємство 8.0» і конфігурації «Бухгалтерія для Ук -
раїни». 

Це універсальна програма масового призначення для автома-
тизації бухгалтерського та податкового обліку, готове рішення для
ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комер-
ційної діяльності: оптову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю
(у тому числі субкомісію), надання послуг, виробництво тощо. 

За допомогою 1С: Бухгалтерії 8.0 в одній інформаційній базі мож -
на вести облік господарської діяльності декількох організацій з різ ни -
ми системами оподатковування, у тому числі приватних підпри ємців.
Справа в тому, що облікова політика персоналу, бухгалтерського
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й податкового обліку визначається для кожної організації індивіду-
ально, за допомогою механізму реєстрації й зберігання облікових
політик. Підсистема обліку товарних запасів є однією із ключових
підсистем типового рішення, на ній базується низка інших підсистем.

Одним з інструментів підвищення діяльності оптового підпри-
ємства є інформаційні технології GRM (Customers Relationship
Management — Управління взаємовідносинами з клієнтами).

1С: CRM ПРОФ — універсальне рішення, яке можна викорис-
товувати як самостійну програму для автоматичних функцій CRM,
так і як доповнення до функціоналу типових конфігурацій системи
«1С: Підприємство 8.0». 

Дана конфігурація пропонує менеджменту набір інструментів для
керування взаєминами із клієнтами. Якщо раніше вся набрана інфор-
мація про клієнтів була розкидана по бухгалтерських базах або у інди-
відуальних записах менеджерів, то тепер докладна характеристика про
кожного клієнта, контактна інформація, додаткові характеристики,
потреби клієнта, історія взаємин, закупок, взаєморозрахунків — зібра-
на воєдино. Це дає незаперечну перевагу в роботі всіх служб.

Зазначені програми на досить високому рівні забезпечують
ведення синтетичного i аналітичного обліку на підприємствах, що
досягається завдяки застосуванню сучасних технологічних рішень
із введення та обробки економічної інформації. 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Хобоша О. В.
I курс, групи ФН-20-1,

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Баланюк М. О.
IV курс, групи 17.04, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Національна академія статистики, обліку та аудиту

Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Соціальний захист населення є невід’ємною складовою органі-
заційної політики будь-якої держави. Зміст соціального захисту
полягає в наданні державою допомоги громадянам, які є найбільш
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незахищеними, шляхом заходів, які здійснюються відповідними
органами державної влади та видатків з бюджету.

У період реформування системи соціального захисту населен-
ня, котра відповідає ринковим засадам господарювання в Україні,
виникає необхідність поглибленого дослідження теоретико-кон-
цептуальних засад соціального захисту та фінансового механізму його
реалізації в умовах формування сталого економічного розвитку.

У соціально-орієнтованій державі соціальний захист населен-
ня має бути направлений не тільки на матеріальну підтримку й об -
слуговування спеціальних категорій і груп населення, а й на вста-
новлення для них відповідного матеріального і соціального стану.

Фінансовий механізм реалізації соціального захисту передба-
чає формування джерел фінансових ресурсів, що направляються на
виконання відповідних програм і заходів, а також обґрунтованих
методів, форм та важелів їх використання. У ринковій економіці
соціальний захист населення реалізується за допомогою фінансових
ресурсів усіх економічних агентів: домашніх господарств, суб’єктів
господарювання і держави.

Не зважаючи на доволі диверсифіковану будову джерел фінан-
сування соціального захисту громадян, основну роль серед них все
ж виконують кошти, нагромаджені у централізованих і децентралі-
зованих фондах фінансових запасів держави.

Специфічною формою фінансування соціального захисту
в Україні є фінансування коштів із бюджету. Це проявляється
у миттєвому виділенні капіталу з державного і місцевих бюджетів
на здійснення програм і заходів, які спрямовані безпосередньо на
надання соціальної підтримки у матеріальній, фінансовій та інших
формах тим громадянам, які потрапили під негативний вплив соці-
альних ризиків з втратою ними частини доходу.

Фінансова допомога соціального захисту економічно активно-
го населення повинна поєднувати видатки на соціальні трансферти
та соціальні послуги для безробітних, малозабезпеченим сім’ям та
сім’ям з дітьми, молоді та ін. Важливим принципом соціального
захисту працездатних осіб, повинно бути його тимчасовий та моти-
ваційний характер. Тобто домінувати у соціальному захисті працез-
датного населення повинні соціальні програми, які спрямовані не
на компенсацію втраченого доходу (реабілітаційні), а покликані
ви рішити саму проблему низького рівня добробуту (причину бід-
ності, безробіття) й вивести індивіда з числа реципієнтів соціально-
го захисту.

в сучасних умовах Секція 1



Отже, врегулювання зазначених вище проблем вимагає розроб-
ки концептуальних напрямів росту соціального захисту з посилен-
ням адресності соціальної допомоги найменш захищеним верствам
населення та створенням адекватної системи управління цього про-
цесу, виходячи з пріоритетності задоволення потреб населення в умо -
вах ринкових перетворень у суспільстві.

РОЛЬ АВАНСОВАНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Хоменко О. С.
І курс, група ЗФН-20-1, 

спеціальність «Фінанси, банківська права та страхування»
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Науковий керівник: Черкас В. В., старший викладач

Для ефективного функціонування вітчизняних підприємств у су -
часних умовах важливою ланкою є управління фінансовою діяль-
ністю, як однієї зі складових господарського механізму, що охоплює
процеси формування та використання фінансових ресурсів, підтрим-
ку стратегії розвитку. Необхідність посилення фінансової діяльнос-
ті підприємств спричиняють процеси реформування вітчизняної
економіки для сприяння управління підприємством та адаптацією
до зовнішнього середовища. Належне формування інформації,
пошук нових методів її відображення дозволить підвищити якість
управління фінансовими ресурсами, конкурентоспроможністю,
прибутковістю, фінансовою стійкістю аграрних підприємств. 

Стабільність функціонування підприємства ґрунтується на
достатності фінансових ресурсів та їх стабільному кругообігу.
В сучасних умовах ефективна діяльність суб’єктів господарювання
практично неможлива за стовідсоткового фінансування лише влас-
ними фінансовими ресурсами і в більшості випадків економічно
невигідна, тому необхідною її складовою стають фінансові опера-
ції. Перспективи розвитку підприємства визначаються його мож-
ливостями у нарощенні та залученні фінансових ресурсів. Таким
чином, управління фінансовою діяльністю як одна з основних фун-
кцій апарату управління підприємством набуває ключової ролі
в умовах ринкової економіки.

На сучасному етапі розвитку економіки для підвищення ефек-
тивності діяльності підприємства необхідною умовою є удоскона-
лення систем його управління, зокрема системи управління капіта-

144

Секція 1 Економічні перспективи України    



145

лом як одного із найважливіших елементів системи управління
фінансовою діяльністю суб’єкта господарювання.

Більшості суб’єктів господарювання в процесі ведення фінан-
сово-господарської діяльності доводиться використовувати позич-
ковий капітал, зокрема, у формі банківських кредитів. Необхідно
відзначити, що всупереч досить поширеній думці, кредити не завжди
можуть приносити додатковий прибуток. При цьому важливим кри -
терієм є ефективність використання такого капіталу. Враховуючи,
що основною часткою позичкового капіталу більшості вітчизняних
підприємств є саме кредити банків, ефективне управління портфе-
лем банківських кредитів в системі управління структурою капіта-
лу набуває особливої актуальності.

Перехід економіки нашої країни до ринкових відносин сьогодні
зумовлює необхідність максимально ефективного управління фінан -
совими ресурсами, яка у свою чергу, суттєво залежить від обґрунто-
ваності застосовуваних методів управління. При цьому розвиток
фінансового управління в Україні необхідність розширення перелі-
ку, насамперед, таких методів управління, які можливо успішно
застосовувати на практиці з урахуванням особливостей управління
фінансовими ресурсами в умовах українського сьогодення. 

Отже, один із шляхів підвищення ефективності використання
капіталу полягає в тому, щоб збалансувати співвідношення критері-
їв прибутковості і платоспроможності допомогою підтримки відпо-
відних розмірів і структури активів. У сучасних умовах функціону-
вання підприємства проблема підтримки оптимальних розмірів
і структури активів носить пріоритетний характер.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Чамлай В. Є.
ІV курс, група ОО-17-1-nk, спеціальність «Облік і оподаткування»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна» 
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент

Головним інформативним показником будь-якого економіч-
ного суб’єкта вважається показник рівня його власного капіталу. Цей
показник багато в чому визначає рейтинг підприємства, ін формує
про його фінансову самостійність, а тому представляє особливий
інтерес для користувачів.

Власний капітал є основним, початковим та умовно безстро -
ковим джерелом погашення збитків підприємства, його величина
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характеризує, з одного боку, ступінь фінансової самостійності, а з ін -
шого — платоспроможність підприємства. У момент створення під-
приємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестова-
них засновниками (учасниками) і являє собою вартість майна
підприємства.

Залежно від джерела формування власний капітал поділяють на
вкладений (внесений власниками підприємства — статутний, пайо-
вий, додатково оплачений) і накопичений (отриманий у процесі ді яль -
ності підприємства — нерозподілений прибуток, а також додатковий
капітал, сформований внаслідок дооцінки активів чи отриманий під-
приємством від інших осіб у вигляді безоплатно одержаних активів).

Основними завданнями організації обліку власного капіталу
є забезпечення обліку даних та узагальнення інформації про стан
і рух даного капіталу, контроль за правильністю і законністю його
формування, своєчасне, повне, правильне відображення розміру
і всіх його змін, контроль за раціональним розподілом прибутку за
відповідними фондами, організація аналітичного обліку на рахунках
власного капіталу для своєчасного отримання достовірної інфор-
мації, правильне відображення в регістрах обліку і звітності опера-
цій з власним капіталом.

Дослідження впливу факторів внутрішнього та зовнішнього
середовища на організацію бухгалтерського обліку руху статутного
капіталу дозволяє встановити, що визначальним елементом в орга-
нізації системи обліку є максимальна аналітичність інформації
щодо величини, структури та динаміки статутного капіталу в розрі-
зі конкретних власників корпоративних прав. 

Ефективне управління рухом статутного капіталу можливе ли -
ше за умови наявності в суб’єктів управління необхідної економіч-
ної інформації, основну частку якої складає облікова інформація.
Для вдосконалення облікового та контрольного процесу потрібно
розробити пакет внутрішньої звітності щодо операцій зі статутним
капіталом з врахуванням зростаючих вимог користувачів. Застосу -
вання даної звітності є основою для задоволення управлінських
потреб підприємства, оперативного інформування учасників про
повноту, обсяг і структуру статутного капіталу, рух статутного капі-
талу та його джерела, систему нарахування та виплати різних видів
корпоративних зобов’язань, результати перепродажу акцій (часток)
або їх анулювання, що дозволить підприємству спростити процеду-
ру розподілу дивідендів та уникнути судових спорів щодо розрахун-
ків із власниками корпоративних прав.
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Сучасні вимоги швидкості та своєчасності надання інформації
вимагають автоматизації (комп’ютеризації) фінансового та управ-
лінського обліку і аналізу власного капіталу. За наявності комп’ю -
те ризованої системи облікового процесу відрізняється порядок побу -
дови системи рахунків — так немає потреби в обмеженні кількості
показників, які одержуються в системі бухгалтерського обліку.

Один із важливих показників аналітичних даних, що надає
облік власного капіталу — напрями збільшення його складових.
Збільшення статутного капіталу підприємств може відбуватися за
рахунок зовнішніх фінансових джерел (внески учасників і заснов-
ників) та в результаті зміни структури власного капіталу у напрямі
збільшення номінального капіталу. В останньому випадку збіль-
шення відбувається за рахунок нерозподіленого прибутку, резер-
вного чи додаткового капіталу.

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ
МАЛОГО БІЗНЕСУ

Черкас В. В.
старший викладач кафедри правознавства та фінансів

Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»

Більшість високорозвинених країн світу спираються на іннова-
ційну модель розвитку своїх економік. Нині першочерговою є про-
блематика фінансового забезпечення інноваційного розвитку. Це
обумовлює актуальність державної фінансової підтримки підпри-
ємств, орієнтованих у своїй діяльності на інновації. Особливе місце
у цьому процесі займають малі підприємства, що мають високу мо -
більність реагування на потреби інноваційного розвитку.

У сучасних умовах перманентних та динамічних змін спожив-
чого попиту та постійного вдосконалення існуючих товарів та по -
слуг саме орієнтація на інноваційний розвиток економіки формує
нову ефективну систему господарювання. В даних умовах застосу-
вання інноваційних технологій виводить підприємство на якісно
новий рівень конкурентноздатності як на національному, так і на
міжнародному рівні [2].

На сучасному етапі економічних реформ і становлення ринкових
відносин в Україні науковий та практичний інтерес до підприєм ницт -
ва невпинно зростає. В умовах радикальних економічних перетворень
особливої важливості набуває формування творчої ініціативної
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поведінки підприємця; реалізація підприємницького потенціалу як
в економічній, так і в соціальній сфері суспільства; відтворення під-
приємницької субкультури; становлення та розширення системи
підготовки вітчизняних підприємців. Саме підприємництво є тим
елементом економіки, який завдяки своїй інноваційній специфіці,
здатний вивести її на більш цивілізований рівень. 

Аналізуючи регіональні програми підтримки малого підприєм-
ництва в різних областях нашої держави, слід відзначити, що у них
передбачено розвиток підприємництва на базі ресурсного та інфор-
маційного забезпечення, підтримки інноваційних проектів тощо.

Оскільки основний вплив на підприємницьке середовище
здійснює держава, формуючи загальноекономічні, правові та соці-
альні умови функціонування бізнесу, то першочерговим є створення
ефективного та дієвого механізму державного захисту та підтримки
підприємництва [1]. При цьому вплив держави має бути спрямова-
ний, в першу чергу, на створення повноцінного ринкового середо-
вища, захист права власності та свободи господарської діяльності,
підтримку добросовісної конкуренції, а також сприяння примно-
женню власного капіталу та реалізації власних можливостей під-
приємств, дотримання етико-правових норм ведення бізнесу та
пошук нових форм підтримки суб’єктів малого підприємництва
(СМП). Державна підтримка бізнесу не повинна підривати фунда-
ментальні ринкові цінності і спотворювати підприємницьке сере-
довище, а навпаки, повинна шукати нові можливості для самореа-
лізації СМП, як це системно організовано в ЄС.

Щодо здійснення державою регуляторної політики, то регулю-
вання підприємництва повинно передбачати виконання державни-
ми органами та інститутами визначених видів діяльності (функцій)
для досягнення конкретних цілей (завдань), які є підпорядковани-
ми генеральній меті — забезпеченню високої ефективності підпри-
ємницької діяльності в Україні.

Основною причиною недостатнього розвитку малого іннова-
ційного підприємництва є його недостатнє фінансування з боку дер -
жави, що обмежує фінансові ресурси таких підприємств, в основно-
му власними коштами. Адже через високу ризикованість діяльності
малих венчурних підприємств їм складно самостійно отримати бан -
ківський кредит чи фінансування від приватного інвестора.

Реалізаторами інноваційних ідей є малі високотехнологічні ін -
новаційні підприємства. Проблеми розвитку таких підприємств варто
розглядати в фінансовому, інформаційному та ринковому аспектах.
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Розглядаючи їх, можна зробити висновок, що сектор малого під-
приємництва в інноваційній області володіє як перевагами, так
і не доліками.

Держава повинна сприяти малим підприємствам у використанні
передової практики та впровадженні успішних моделей ведення біз-
несу, що дає їм можливість процвітати в умовах оновленої економіки.

Отже, необхідно підтримувати діяльність на регіональному та
національному рівнях, спрямовану на розвиток міжфірмових груп
і мереж, поліпшувати загальноєвропейське співробітництво між
малими підприємствами, використовуючи інформаційні технології,
поширювати найефективніші методи в угодах про співробітництво
та підтримувати співробітництво між малими підприємствами, щоб
підвищити їхній потенціал для виходу на загальноєвропейські
ринки й поширити їхню діяльність на ринках третіх країн.

Проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні, останнім
часом широко обговорюються. Це пов’язано з тим, що практично
всі економічно розвинуті країни перейшли на широке використан-
ня переваг нових інформаційних технологій у виробничій, комер-
ційній, банківській діяльності. Адже традиційними методами сьо-
годні стало неможливо орієнтуватися в інформаційному потоці,
постійно спрямовувати його і проводити глибокий аналіз отрима-
ної інформації. 

Перспективами розвитку електронного бізнесу є створення
надійного, захищеного і стандартизованого середовища, підвищен-
ня економічного розвитку, збільшення рівня інформатизації сус-
пільства, розвиток телекомунікацій, покращення освітнього рівня
і матеріального стану громадян, створення в правоохоронних орга-
нах, зокрема в МВС, підрозділів по боротьбі з кіберзлочинами.

Потрібно координувати діяльність держави, щоб створити ін фор -
маційну систему та систему підтримки віртуального бізнесу, лег ко -
доступні та зрозумілі мережі й послуги, що відповідають потребам
бізнесу; забезпечити в межах держави широкий доступ до рекомен-
дацій та підтримки з боку наставників і бізнесових спонсорів, зокрема
за допомогою веб-сайтів, та використовувати як приклад «Обсерва -
торію європейських малих та середніх підприємств».

У країнах ЄС державна підтримка малого бізнесу здійснюється
на двох рівнях — наднаціональному та національному, що дозволяє,
раціонально розділити процедури прийняття рішень щодо надання
окремих видів державної підтримки підприємцям [1]. З метою під-
вищення конкурентоспроможності європейської економіки дія

в сучасних умовах Секція 1



системи державної підтримки малого бізнесу в ЄС спрямована на
зміцнення єдиного внутрішнього ринку та інтернаціоналізацію
підприємницької діяльності на рівні окремих її суб’єктів, що знахо-
дить своє відображення в розробці та реалізації загальноєвропей-
ських та національних програм, основними з яких є: європейські
програми фінансової допомоги, національні програми спрощення
процедур створення нових підприємницьких структур, європейська
програма розвитку вторинного ринку цінних паперів EASDAQ,
європейська та національні програми підвищення інноваційного
потенціалу малого та середнього бізнесу, програма управлінської
інтеграції в ЄС, європейська та національні програми використан-
ня електронної торгівлі суб’єктами малого та середнього бізнесу.

Отже, фінансова підтримка малих підприємств орієнтованих
у своїй діяльності на інновації є необхідною умовою підвищення їх
конкурентноздатності та досягнення високого рівня економічного
розвитку. Фінансова підтримка малого інноваційного бізнесу
в Україні має бути різноспрямованою та орієнтуватись на встанов-
лення взаємозв’язку між державою, наукою та підприємницьким
сектором, що пов’язано із одного боку продовженням модернізації
на інноваційній основі системи адміністративного менеджменту,
з іншого — на підтримку малих інноваційних підприємств в комп -
лексі зі сприянням до здійснення наукової інноваційної діяльності.
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ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Чернець В. С.
ІІІ курс, аспірант, спеціальність «Економіка»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Обгрунтування шляхів зміцнення фінансового стану лісогос-
подарських підприємств Півдня України, в першу чергу, передбачає
розробку концептуальної моделі системи управління ними, яка
повинна не лише створювати умови для їх ефективного економіч-
ного функціонування, що неможливе без державного фінансуван-
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ня, але забезпечувати виконання більш вагомого завдання загаль-
нонаціонального рівня — створення додаткових робочих місць та
підвищення благополуччя місцевих громад. 

Соціальна складова майбутньої моделі управління лісогосподар-
ськими підприємствами повинна формуватися на основі таких соці-
ально-економічних ефектів: ефекти від організації рекреаційної та
оздоровчої діяльностей, ефект від створення нових і догляд за існую-
чими полезахисними лісосмугами та ефект від мисливського госпо-
дарства. Слід вказати, що окремі підприємства мають зручне розташу-
вання в прибережній зоні Чорного моря, що обумовлює можливість
будівництва закладів санаторно-оздоровчого, культурного та розва-
жального характерів. Ефекти від створення нових і догляд за існуючи-
ми полезахисними лісосмугами достатньо різноманітні: економічні —
збільшення урожайності сільськогосподарських культур, екологічні —
збільшення об’ємів депонованого вуглецю і соціальні — забезпечення
робочими місцями жителів регіону.

Щодо мисливського господарства, то на сьогоднішній день
достатньо непрозорим та неефективним є процес формування до -
ходів від нього. Так, лише частина угідь лісових підприємств пере-
дана в оренду, наявна відсутність систематичного контролю за
полюванням через незаповненість штатного розпису лісової охоро-
ни та/або службове зловживання посадових осіб (тенденція змен-
шення рівня надходжень від штрафних санкцій за незаконне полю-
вання), відсутність функціонування повноцінного обліку тварин та
птахів в регіоні тощо.

Екологічна складова моделі управління фінансовим станом
лісогосподарськими підприємствами Півдня України повинна вра-
ховувати такі заходи: лісорозведення на непридатних для сільсько-
господарського призначення територіях (відвалів добувних порід,
кар’єрів, ярів); збільшення насаджень як чинник росту кількості
депонованого вуглецю; розвиток водоочисних та водозберігаючих
функцій лісових насаджень вздовж річок, озер, водойм тощо. Ефекти
від депонування вуглецю заключаються не лише в отриманні фінан-
сових ресурсів підприємствами, але і в оздоровлені місцевого насе-
лення, що може бути підтверджено або спростовано відомими показ-
никами (збільшення продовжуваності життя, зменшення рівня
захворюваності традиційними для даного регіону захворюваннями).

У запропонованій моделі управління фінансовим станом по -
винно бути враховане нормативно-правове забезпечення системи
управління, яке полягає в законодавчому врегулюванні можливості
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створення Державного фонду розвитку лісового господарства Ук -
раїни та в розробці і затвердженні на загальнодержавному рівні
єдиного порядку стягнення і розрахунку розмірів сплати за збір
ягід, грибів, лікарської та технічної сировини тощо.

Крім того, пропонована модель управління фінансовим станом
лісогосподарських підприємств Півдня України повинна передба-
чати співпрацю з органами місцевого самоврядування, необхідність
чого обумовлена проведеною децентралізацією адміністративної
системи країни. Така співпраця може бути надзвичайно багатогран-
на — від укладання комерційних угод щодо реконструкції існуючих
та створення нових парків і скверів, збільшення надходжень до міс-
цевих бюджетів в результаті створення нових робочих місць до під-
вищення продовжуваності життя місцевого населення через погли-
нання лісовими насадженнями викидів промислових, добувних та
комунальних підприємств, підвищення кількості та якості водних
ресурсів регіону тощо.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Чумаш Д. О.
І курс, група ЗПЗ-20-1, спеціальність «Право»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Стеблянко В. С., старший викладач

Прийдешні покоління, нові історичні події змінювали риси
нашого міста протягом тривалого часу його існування. Одним із
найбільш авторитетних та наболілих питань, які повстають сьогодні
на порядку денному — передача повноважень та фінансів від дер-
жавної влади до органів місцевого самоврядування, яке охоплює
су часне соціально-економічне явище децентралізації та утворення
обласних територіальних громад. Нова законодавча база значно
посилила мотивацію до міжмуніципальної консолідації в країні, ство-
рила належні правові умови та механізми для формування спро-
можних територіальних громад сіл, селищ, міст, які об’єднують свої
зусилля у вирішенні нагальних проблем. Також вже виправдала
себе нова модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів, які
отримали певну автономію і незалежність від центрального бюдже-
ту. Підтримка реформи децентралізації сприятиме розвитку місце-
вого самоуправління і економічного розвитку області в цілому, яка
в подальшому стане ключовою у питанні формування базового рівня
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місцевого самоврядування: більшість існуючих малочисельних міс-
цевих рад об’єднаються, стануть спроможними перейняти на себе
більшість обов’язків, належним чином використовувати ресурси
і нести відповідальність за свої дії та бездіяльність перед людьми та
державою. На мою думку, це створить стійке підгрунтя для наступ-
них кроків реформи місцевого самоврядування, а також сприятиме
прискоренню реформ у сфері охорони здоров’я, освіти, культури,
соціальних послуг, енергоефективності та інших секторах.Якщо уза-
гальнимо основні завдання, які повставали після затвердження но вого
адміністративно-територіального устрою базового рівня на впро-
вадженні нового етапу децентралізації Полтавщини, то серед них
хочеться виокремити такі:

– затвердження нової територіальної основи для діяльності
органів влади на рівні громад та районів;

– створення належної ресурсної бази для здійснення повнова-
жень органів місцевого самоврядування;

– упорядкування системи державного контролю та нагляду за
законністю діяльності органів місцевого самоврядування;

– удосконалення механізму координації діяльності централь-
них та місцевих органів виконавчої влади.

Економічна децентралізація на Полтавщині може бути здійс-
нена шляхом приватизації комерційних підприємств які належать
державі. Також це робиться шляхом повного дерегулювання і скасу-
вання обмежень на бізнес підприємств, що конкурують з державни-
ми службами, наприклад, у сфері надання поштових послуг, освіти
та інше. Навіть коли приватні компанії та корпорації працюють для
отримання таких послуг на контрактній основі, інші мають на меті
їх перетворення у некомерційні організації чи об’єднання. Мініс тер -
ство з питань регіонального розвитку оцінює функціонування гро-
мад за фінансовою спроможністю. Для цього формується рейтинг
з урахуванням кількох показників, зокрема показника про власні
доходи на одного мешканця, рівня дотаційності бюджету (за реко-
мендаціями Мінрегіону, не повинен перевищувати 30% від суми
власних доходів) і капітальних видатків на одного мешканця без
субвенцій з держбюджету, а також питомої ваги видатків на утри-
мання апарату управління у власних ресурсах. На сьогодні питання
підвищення рівня фінансової спроможності громади вирішують шля-
хом розвитку економіки на своїх територіях, забезпечення страте-
гічного управління розвитком територій, популяризації територій,
сприяння залученню інвестицій, підтримки місцевого бізнесу та
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розвитку галузей. Кожна з громад визначає пріоритетні галузі на
своїх територіях. Далі доцільно роглянути перспективи економіч-
ного розвитку як модель процесу функціонування та еволюції еко-
номічної системи в довготерміновому періоді, що відбувається під
впливом економічних суперечностей, потреб та інтересів. Еко но -
мічний розвиток Полтавської області характеризується зміною
ринкової і виробничої кон’юнктури за тривалий період часу, впро-
довж якого значну роль відіграють інвестиційні, інноваційні, тех-
нічні й технологічні чинники розвитку економіки, а також чинни-
ки економічної власності та господарського механізму. 

Отже, можна зробити висновок, що місцевий бюджет зараз
володіє ресурсною базою, яка була значно збільшена, і це стосується
не лише об’єднаних громад. В той же час обиться все можливе, щоб
нові можливості були максимально ефективно реалізовані. У об’єд-
наних громад є низка преференцій і додаткових можливостей, якими
важливо скористатися.Об’єднуючись, долаючи певні перешкоди
на початку, громади, тим не менше, закладають важливі основи для
свого економічного розвитку в перспективі, бо отримують терито-
ріальні, земельні, демографічні ресурси, мають змогу облаштувати
інфраструктуру та розширити перспективи розвитку економіки
через призму децентралізації. 
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СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Шаравара Р. І.
кандидат економічних наук, доцент, 

професор кафедри правознавства та фінансів
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Більшість країн світу через органи державної влади у тій чи ін -
шій мірі втручаються у функціонування банківського сектору еко-
номіки. Це пов’язано з тим, що забезпечення стабільності роботи

154

Секція 1 Економічні перспективи України    



155

фінансового ринку загалом та банківської системи зокрема на усіх
стадіях економічного розвитку вважається основним постулатом та
вимогою суспільства до банківського сектору економіки. Величезні
негативні наслідки, згенеровані кризовими ситуаціями уі банків-
ській системі (чи діяльності окремих банків), можутьі бути руйнів-
ними для національної економіки і порушувати соціальнуі стабіль-
ність в країні, а у окремих випадках — і на міждержавному рівні. 

Головний аспект державного впливу на банківськуісистему по -
лягає в тому, що механізм регулювання формується, перш за все,
в ній самій та виражається у впливі органів банківськогоі регулю-
вання,головним чином центрального банку), на комерційні банки.
Тому правовий підхід до інституційної організації регулюванняі
банківської діяльності можна розглядати як у вузькому, так і в ши -
рокому розумінні залежно віді кола суб’єктів, які здійснюють регу-
лювання, мети їхі регулятивної діяльності та виконуваних функцій
[1, c. 90].

Здійснюючи вплив на діяльність комерційних банків, як ос -
новних фінансовихі посередників, органи державного регулювання
створюють певні правові та економічні умови їх функціонування.
Водночас, регулятивний вплив держави на банківську систему уне-
можливлює безпосереднє втручання в господарську діяльність бан-
ківськихі установ, переважна більшість яких в Україні зі приватною
формою власності чи іноземним капіталом. Це означає, що в сис-
темі державного впливу домінує індикативний характер регулюван-
ня банківської діяльності наді адміністративним, що визначає
необхідність постійного розвитку таі вдосконалення форм, методів
та механізмів такого регулювання.

Науковий підхід до класифікації органіві регулювання банків-
ської діяльності, потребуєі їх поділу на дві основні групи: 

– органи, до повноважень яких належить нормативно-правове
регулювання банківської сфери; 

– органи, функції якихі безпосередньо пов’язані з регулюван-
ням діяльності банків таі здійсненням банківського нагляду.

Доіосновних завдань першої групи ми відносимо лише законо-
і нормотворчіі функції. Головні завдання діяльності цих органів
полягають уіформуванні загальних правил і умов діяльності банків
на фінансовому ринку без можливості здійснення поточногоі кон-
тролю чи застосування певних заходів впливу уі випадках порушен-
ня окремими банками встановлених законодавчими чиі норматив-
ними актами правил чи обмежень.
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До другоїі групи інституцій належитьі система державних органів,
базові принципиі побудови якої, сфера впливу та головні функ ції
регулятивнихі органів значно відрізняються у багатьох країнах.
Кожнаінаціональна економікастворила таку структуру органів регу-
люванняі банківської сфери, яка могла б ефективно забезпечуватиі
підтримку стабільності банківської системи, надійності банків таі зни-
ження ризиків у їх діяльності, захисту інтересівіакціонерів та вкладни-
ків, створення конкурентного банківського середовища [2, c. 66].
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Встановлено, що перехід до інноваційних безготівкових гро-
шей, відмова від готівкових розрахунків та, відповідно, побудова
глобальної безготівкової економіки — Cashless Global Economy
є ключовою трансформацією на глобальному фінансовому ринку
нині. Державні фінанси України перебувають у надзвичайно склад-
ному, розбалансованому стані. Безготівкова економіка є надзви-
чайно сильним інструментом боротьби з тіньовим обігом коштів.
Як зазначають експерти, де вагомий обсяг тіньових операцій, там
велика частка готівки в обігу країни. За розрахунками Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
рівень тіньової економіки у 2019 р. становив 28% від обсягу офіцій-
ного ВВП, у січні-вересні 2020 р. — 31%, що на 3 в.п. більше за
показник аналогічного періоду 2019 р. Отже, розширення сфери
безготівкових розрахунків сприяє прозорості платежів та економіч-
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ному росту країни. Разом із тим слід визнати, що рівень безготівко-
вих розрахунків в Україні незадовільний у порівнянні з іншими
країнами. У США, до прикладу, їх частка становить 76% від ВВП,
у Швейцарії — 83%. Упродовж останніх 3-х років кількість та обся-
ги безготівкових платежів із використанням платіжних карток
в Україні мали зростаючу динаміку. Так, частка безготівкових роз-
рахунків в Україні з використанням платіжних карток збільшилась
із 39,3% на початку 2018 р. до 55,8% на кінець 2020 р. [5]. Глобальна
пандемія Covid-19 та введення карантинних заходів в Україні при-
швидшили перехід громадян до цифрових сервісів та безготівкових
операцій. Основним трендом 2020 р. на українському картковому
ринку став активний перехід українців на безконтактні платежі та
розрахунки в Інтернеті. Близько 60% населення країни вже мають
доступ до фінансових продуктів та послуг через систему цифрової
ідентифікації. Водночас, на сьогодні, значна частина коштів насе-
лення не залучена в банківську систему та не використовується
в інтересах національної економіки. Варто зазначити, що лише 6%
території країни покрито зоною обслуговування банків, а загальний
індекс фінансової грамотності в Україні, за методикою Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), становить
всього 11,6 із 21 [2]. Окрім того, якість цифрових фінансових послуг
в Україні потребує подальшого вдосконалення.

На думку багатьох дослідників, у сучасному фінансовому світі
центробанки країн, міжнародні організації та інші регулятори фі -
нансового ринку акцентують свою увагу на необхідності та важли-
вості фінансової інклюзії як одного з головних чинників економіч-
ного зростання та соціальної рівності, що відкриває нові горизонти
і створює нові можливості в умовах діджиталізації фінансового сек-
тору [1]. Це зумовлює необхідність всебічного дослідження про-
блем, перспектив та напрямів щодо можливості, здатності та рівня
залучення різних стейкхолдерів до цифрових фінансових послуг.
Фінансова інклюзія наразі є інструментом, здатним трансформува-
ти заощадження в інвестиції, а отже, ефективним інструментом
підвищення рівня фінансової незалежності держави. 

Слід зазначити, за даними Світового банку, понад 100 країн світу
вже мають розроблену національну стратегію з фінансової інклюзії
або вбудовані компоненти фінансової інклюзії до інших національ-
них стратегій. За даними Національного банку України (НБУ), в Ук -
раї ні стартувала робота над розробкою Національної стратегії фі -
нансової інклюзії, що в майбутньому забезпечить розвиток
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дистанційних каналів надання фінансових послуг (платежі, цифрові
фінансові послуги, точки доступу тощо) та допоможе надалі розши-
ряти спектр фінансових послуг та захищати права споживачів [3].
Так, НБУ активно працює над створенням в Україні повноцінної
фінтех-екосистеми з інноваційними фінансовими сервісами та до -
ступними цифровими послугами. Наразі український центробанк
знаходиться на початку власного шляху приєднання до міжнародної
фінтех-спільноти і взаємодії з іншими регуляторами цього іннова-
ційного ринку, що відповідає Стратегії розвитку фінтеху в Україні
до 2025 року [4]. Нині НБУ приєднався до Глобальної мережі
фінансових інновацій (Global financial innovation network, GFIN),
метою якої є розвиток їх для підвищення рівня задоволення потреб
споживачів [5].

Отже, фінансова інклюзія є будівельним блоком як для можли-
востей економічного зростання, так і для скорочення бідності в Ук -
раїні з доступом до цифрових фінансових послуг, що мають вирішаль-
не значення для приєднання до нової цифрової економіки. Серед
нагальних завдань є збільшення доступності фінансових послуг та під-
вищення рівня їх використання, посилення захисту прав споживачів
та підвищення рівня фінансової грамотності населення в Україні.
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МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОРОЗИВА 
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Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Вид та якість споживчої тари впливає не тільки якість самого
продукту та термін його зберігання, а й загальне сприйняття товару
споживачем. Морозиво — продукт десертної групи, перевагою якого
є отримання насолоди, тому вибір тари зумовлено її здатністю збе-
рігати якість і приваблювати своїм зовнішнім виглядом. Тому при
виборі способу пакування нових видів морозива враховуються три
основні функції упаковки харчових продуктів: інформаційна, лока-
лізаційна та захисна.

Як правило, нові види морозива розраховані на певну групу
споживачів, тому споживча тара використовується задля інформа-
ції щодо ідентифікації та складу продукту, його спеціального при-
значення, функціональних і споживних властивостей, умов спожи-
вання, маси, терміну й режимів зберігання, назви та координатів
виробника. Зовнішня поверхня споживчої тари використовується
як рекламна та інформаційна площі для формування візуального
образу нових видів морозива.

Відомо, що привернення уваги покупця до певних марок і видів
товару значно збільшує обсяги продажів. Покупець витрачає в серед-
ньому від 10 до 20 с на вибір потрібної марки із запропонованого асор-
тименту. Саме тому важливо, щоб новий товар був легко впізнаним. 

Локалізаційна функція пакування передбачає необхідність
встановлення обмеження кількості продукту за масою або об’ємом,
що дає змогу просувати харчовий продукт як товар через торговель-
ну мережу. Обираючи пакування для морозива, важливо через певну
порцію забезпечити добове дозування функціонального продукту.
Наприклад, у порції морозива має міститися така кількість функціо-
нальної композиції, вплив якої на організм людини буде коректним
не менше, ніж у рекомендованій кількості. Дозування біологічно
активних речовин на одну порцію морозива слід розраховувати та -
ким чином, що споживання двох, трьох і навіть п’яти порцій одно-
го виду на добу не впливатиме негативно на організм людини.

Головна функція упаковки — захисна, що забезпечує якість про -
дукту впродовж терміну зберігання, захищає його від можливого
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негативного впливу оточуючого середовища, та, навпаки, — ото-
чуюче середовище від можливого впливу продукту.

Вибір матеріалу для пакування морозива визначається біохі-
мічним складом і умовами його зберігання, бар’єрними, санітарно-
гігієнічними, фізико-механічними й технологічними властивостями
самого матеріалу (збереження гнучкості й еластичності при низьких
температурах). Як пакувальні матеріали для споживчої тари моро-
зива можуть використовуватися пакетики з лакованого целофану,
поліпропіленової плівки (ПП), пергаміну, підпергаміну, поліетиле-
нової плівки для молочних продуктів, алюмінієвої (у тому числі каши-
рувальної або ламінованої) фольги; кульки, конуси, стаканчики та
інші види тари з комбінованих і полімерних матеріалів.

Використання поліолефінів (поліетилен високого й низького
тиску — ПВТ і ПНТ, їхні модифікації тощо) у виробництві паку-
вання для морозива значно знижує його вартість. Фольга, що вхо-
дить до складу комбінованого пакування, забезпечує його бар’єрні
властивості — непроникність для несприятливих факторів зовніш-
нього середовища.

Для виробництва споживчої тари морозива застосовують дво-
і тришарові комбіновані матеріали, що складаються з полімеру, па -
перу та фольги, де кожен шар відіграє певну роль. Зовнішній, який
визначає міцність матеріалу й захищає продукт, має бути термос-
тійким і не розм’якшуватися під час термічної зварки при форму-
ванні шва. Для нього використовують поліаміди, різні види паперу
та фольги, захищені лаковим покриттям. Середній шар із фольги,
плівки на основі різних полімерів або деяких видів паперових мате-
ріалів, здійснює додатковий захист від негативного впливу зовніш-
нього середовища й збільшує міцність упаковки. Внутрішній —
призначений захистити морозиво від контакту із зовнішнім шаром
упаковки і, головне, забезпечити можливість герметизації пакуван-
ня при термічній зварці. 

Тришаровий ламінат найчастіше виготовляється при чергуван-
ні шарів «фольга — папір — полімер» або «папір — фольга — полі-
мер». У першому варіанті є можливість проникнення ароматичних
речовин крізь шар ПВТ до шару паперу, нещільність волокнистої
струк тури якого зумовлює сполучення з довкіллям через торцеву
час тину пакування. Зворотний процес уможливлює проникнення
повітря до продукту, чим прискорює окиснювальну дію та псування. 

У наш час для пакування морозива найчастіше використовують
орієнтовані поліпропіленові плівки (ОПП) завтовшки 30–40 мкм
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і тришарові соекструзійні поліетиленові плівки завтовшки 70–120 мкм.
Їм притаманна висока морозостійкість (до –60 °С), механічна міц-
ність, можливість нанесення на пакування яскравого, повноколір-
ного малюнка за допомогою флексографічної друкарської машини.

Морозиво, яке містить не менше 5% молочного жиру і до 10%
інших сухих речовин, упаковується в стаканчики з поліпропілену, на
які методом офсетного друку наноситься необхідна інформація та
логотип. Перевагою упаковки з ПП є його здібність до склеювання
як гарячим, так і холодним способом, а також якісна зварюваність.
Такі властивості поліпропілену забезпечують надійну герметизацію
продукту та його захист від небажаного впливу зовнішнього сере-
довища. Цей вид упаковки відрізняється жорсткістю, удароміцніс-
тю, прозорістю, високою морозо- та жиростійкістю.

Експерти ринку морозива стверджують, що найближчим часом
прогнозується зростання попиту у вітчизняних виробників морози-
ва переважно на упаковку з поліолефінів у вигляді гнучких співекс-
трудованих і ламінованих матеріалів. Найбільш раціональним,
з погляду довготривалого зберігання морозива, визнано споживчу
тару із жорстких матеріалів, що уможливлює збереження високої
якості та естетичного зовнішнього вигляду продукту.

СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЙОГО 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Шкляр І. Д.
IV курс, група МК-17-1, спеціальність «Маркетинг»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент

В умовах ринкової економіки одним із вирішальних факторів
ефективності і стійкості підприємств є управління людським капі-
талом. Методи управління персоналом у компаніях різних країн
значно відрізняється один від одного, що пояснюється культурни-
ми, національними особливостями і традиціями які впливають на
всі сфери життя. На це звертають увагу як вітчизняні так і іноземні
фахівці. Вивчаючи національні складові управління персоналом на
підприємствах з іноземним капіталом, А. Лоран встановив, що тру-
дова поведінка менеджерів, а отже і їх політика управління персо-
налом, хоч і регулюється нормами корпоративної поведінки,
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однак, в основному визначається національними традиціями.
Важливість впливу культури країни на цілісну систему управління
доводить і американський дослідник Г. Хофстеді. 

При цьому в кожний історичний період ці співвідношення мо -
жуть змінюватися, доповнюватися іншими рисами і впливати на
особливості системи управління. В Україні, наприклад, цей процес
доповнився співвідношенням традиційних адміністративних
і використанням нових ринкових прийомів і методів роботи з пер-
соналом, що об’єктивно вплинуло на особливості вітчизняної сис-
теми управління.

На це звернув увагу і український науковець Ю. Палєха. Він ви -
значає притаманними українській культурі управління високу дис-
танцію влади, співвідношення між індивідуалізмом і колективізмом
не на користь останнього, підвищене прагнення уникнути невиз-
наченості, інші негативні риси. Звертають увагу науковці і на той
факт, що управлінська еліта України недостатньо вивчає досвід робо-
ти з кадрами в цивілізованих країн світу.

Розглядаючи процес інтернаціоналізації сучасного менед-
жменту, вчені традиційно виділяють американський, японський
і європейський підходи до управління персоналом.

Європейська модель управління за своєю сутністю є неодно-
рідною, а окремі її складові елементи більш подібні із домінантами
американської чи японської школи управління персоналом. Тому
в теорії та практиці управління трудовою діяльністю працівників
в індустріально розвинених країнах слід розрізняти два діаметраль-
но протилежних напрямки — американський і японський [1].

Американська політика управління трудовою діяльністю
є індивідуалізованою, персоніфікованою, активною, конкурен-
тною, професійно орієнтованою, вузькоспеціалізованою, контро-
льованою, мобільною.

Японський менеджмент показав таку високу ефективність, що
сприяв досягнення країною в ХХІ столітті статусу «лідер світового
економічного розвитку» [2]. Японська система управління трудовою
діяльністю є колективістською, інноваційно-орієнтованою, соці-
альноспрямованою, централізованою, горизонтально спеціалізова-
ною, самоконтрольованою [1].

Таким чином, практика управління людськими ресурсами
в різних країнах світу підтверджує їх суттєві відмінності одна від одної.
Проте, як свідчить досвід українських бізнес структур, окремі на прям -
ки і методи які використовуються в іноземних компаніях і країнах
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Заходу можуть успішно використовуватися на підприємствах різ-
них форм власності при урахуванні національних традицій, звичок
і менталітету української спільноти.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
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Торговельна діяльність — це роздрібна та оптова торгівля, ді -
яльність у торговельно-виробничій (в тому числі, ресторанне госпо-
дарство) сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з вико-
ристанням платіжних карток.

Торговельна діяльність регулюється Господарським і Цивільним
кодексами України, Законом України від 12.05.91 р. №1023-XII
«Про захист прав споживачів», іншими актами законодавства. Зокре -
ма, Постановою КМУ від 15.06.2006 р. №833 затверджено порядок
провадження торговельної діяльності та правила торговельного
обслуговування на ринку споживчих товарів. Цей нормативний
документ визначає загальні умови провадження торговельної діяль-
ності суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі, закладами ресторан-
ного господарства; основні вимоги до торговельної мережі, мережі
закладів ресторанного господарства і торговельного обслуговування
споживачів (покупців), які купують товари у підприємств та органі-
зацій незалежно від організаційно-правової форми і форми влас-
ності, фізичних осіб-підприємців та іноземних юридичних осіб.

Слід відмітити, що непродовольчі товари — це продукти вироб-
ничого процесу, призначені для продажу його громадянам або суб’єк -
там господарської діяльності, але не з метою вживання його в їжу лю -
диною та (або) представниками тваринного світу. Клас «Непродовольчі
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товари» ділиться на наступні комплекси (підкласи): «Одяго-взуттє-
ві товари і текстильні матеріали», «Гігієнічні товари», «Товари для
прикраси», «Культурно-побутові товари», «Транспортні засоби осо-
бистого користування», «Господарські товари».

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійс -
нює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов’язується
передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особис-
того, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з під-
приємницькою діяльністю, а покупець зобов’язується прийняти
товар і оплатити його.

Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним. До відносин за
договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця — фізичної
особи застосовується законодавство про захист прав споживачів.

Торговельними об’єктами у сфері роздрібної торгівлі може бути:
– павільйон;
– кіоск, ятка;
– палатка, намет;
– лоток, рундук;
– склад товарний.
Таким чином, роздрібна торгівля — це діяльність з продажу

товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам
для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми
розрахунків, причому продаж відбувається на умовах публічного
договору. Споживачем у розумінні Закону про захист прав спожи-
вачів є фізична особа, яка придбає, замовляє або має намір придба-
ти чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не
пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’яз -
ків найманого працівника.

Наприкінці, слід надати основні дефініції цього питання, зокре-
ма, група товарів — це сукупність товарів певного класу, що володіють
подібним складом споживчих властивостей і показників. Вид това-
рів — це сукупність товарів, певної групи, об’єднаних загальною
назвою або призначенням. Різновид товарів — це сукупність това-
рів певного виду, виділених з ряду певних ознак. Найменування
товару — це його власна назва з урахуванням індивідуальних особ-
ливостей, які обумовлені конструкцією (фасоном, формою), техно-
логією та відрізняють конкретний товар від товарів того ж виду.
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МОРОЗИВА В УКРАЇНІ 

Яворський М. С.
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Морозиво є десертним продуктом, який одержують шляхом пас -
теризацій, гомогенізацій, збивання та заморожування молочних,
фруктово-ягідних, або ароматичних сумішей до складу яких вхо-
дить стабілізатори структури, наповнювачі та різноманітні добавки.
Виробництво морозива, як в Україні, так і за її межами є доволі
процвітаючою галуззю та має перспективи для розширення асорти-
менту, удосконалення існуючих рецептів.

Україна характеризується порівняно низьким рівнем споживан-
ня морозива на душу населення. За даними International Dairy Foods
Association, споживання морозива в Україні не перевищує 2,5 кг (або
приблизно 3 л) на людину в рік, в той же час першість за обсягом
споживання морозива припадає на Нову Зеландію і США. Згідно
з останніми даними IDFA, обсяг споживання морозива в Новій
Зеландії складає в середньому 27,2 л, а в США — 26,8 л на одну
людину відповідно.

Вітчизняний ринок морозива протягом останніх років зазнав
багато якісних змін. Ключовий фактор впливу на цей ринок — наяв-
ність достатньої кількості сировини. В основному, морозиво виготов-
ляється з молока, вершків і цукру. Підприємства-виробники можуть
змінювати кількість і пропорції цих базових інгредієнтів, емульгато-
рів, стабілізаторів і сумішей, від чого і залежить ціна продукту.

Харчова промисловість, частка якої в загальному обсязі реалі-
зації промислової продукції в Україні складає 18,4% за підсумками
2020 року є важливою галуззю національної економіки.

Протягом 2016–2020 рр. в Україні спостерігалось поступове
зростання обсягу реалізації продукції харчової промисловості,
і така тенденція продовжиться і надалі.

У 2020 році в Україні було вироблено 104971 т морозива, обсяг
реалізації склав 206,196 млн. грн. або 103 тис. т. Таким чином, час-
тка галузі в сукупному обсязі реалізації харчової продукції склала
близько 0,001%.

Динаміка обсягу ринку морозива в Україні характеризується
стрибкоподібним характером. Протягом 2020 року виробництво мо -
розива в Україні скоротилось приблизно на 1,4%. Серед причин
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такої тенденції — скорочення внутрішнього попиту на продукцію,
зупинка або зниження обсягів виробництва морозива та загальна
його нестабільність в умовах високої залежності від сировинного
фактора і тенденцій попиту.

Морозиво традиційно вважається сезонним товаром, попит на
який зростає навесні і знижується восени. Відповідною динамікою
характеризуються обсяги виробництва продукції протягом року.
У 2020 р. пік виробництва морозива припадав на травень і сягнув
позначки у 21,5 тис. т.

Сезонність виробництва простежується дуже чітко, і якщо пі -
кові обсяги припадають на період березень-серпень, то в жовтні-
січні завантаження виробничих потужностей може знижуватися до
10–30% від можливих.

Регіональне структурування виробництва вказує на те, що най-
більші обсяги виробництва морозива в Україні за підсумками 2020
року припадали на Житомирську (27,46%), Дніпропетровську
(16,62%) та Львівську (11,47%) області.

Важливо зазначити, що фактично 99% морозива, яке спожива-
ється в Україні, — вітчизняного виробництва. Частина продукції
виробляється на експорт.

Показники експорту українського морозива демонструють
позитивну динаміку. Протягом останніх п’яти років сукупна вар-
тість експортованого продукту зросла на 72,1% з 4,1 млн. дол. США
в 2016 році до 6,8 млн. дол. США за результатом 2020 року.

Морозиво українського виробництва поставляється переважно
в Молдову, Ізраїль, Грузію, Азербайджан. Рівень концентрації ім -
порту є дуже значним і демонструє тенденцію до збільшення. Май же
89% сукупного обсягу експорту морозива українського виробництва
припадає на 5 найбільших імпортерів.

На українському ринку переважає продукція вітчизняного
виробництва. Часта імпортної продукції складає 0,9%. Імпорт моро -
зива є менш концентрованим, ніж експорт. Серед найбільших по -
стачальників варто виділити Білорусь, Польщу та Францію. На частку
цих країн припадає 58% сукупного обсягу імпорту.

Сукупний обсяг імпорту морозива в грошовому вимірі за під-
сумком 2016–2020 рр. продемонстрував зростання до 3,9 млн. дол.
США. За даними Державної митної служби, обсяг імпорту морози-
ва в натуральному вираженні за підгрупою 2105 «Морозиво та інші
види харчового льоду, що містять або не містять какао» протягом за -
значеного періоду збільшився на 60%, досягши значення в 921,0 тон.
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Незважаючи на порівняну низьку частку імпортної продукції
на українському ринку, висхідні тенденції показників є підставою
очікувати зростання присутності іноземного виробника на вітчизня-
ному ринку морозива. Згідно з дослідженнями Research & Branding
Group в Україні споживачами морозива є 71,6% населення. В теп-
лий сезон дві третини споживачів купують морозиво з частотою
1–3 рази на тиждень. Кожен день купують морозиво 12,7% спожи-
вачів, стільки ж — 1 раз на 2 тижні. 

Більш за все в Україні користується попитом порційне морози-
во у вафельному або паперовому стаканчику. Додатково, протягом
останніх років відзначається стійке зростання частки сегмента
морозива в сімейній упаковці (0,5–2 кг). Відбувається поширення
культури споживання морозива в зимовий період в домашньому
колі, що вже стало традиційним в багатьох країнах світу, зокрема
Західній Європі та США.

Більшість українців (80%) віддає перевагу традиційному пломбі-
ру, молочному й вершковому морозиву, як в натуральному вигляді,
так і з різними смаковими добавками (шоколадне, фруктове, кара-
мелеве).

в сучасних умовах Секція 1
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Науковий керівник: Романченко І. Г., кандидат історичних наук

Анотування найширше використовується для характеристики
документів у бібліографічних покажчиках, бібліотечних каталогах
та інших сферах бібліотечної діяльності, а також у видавничій спра-
ві, книжковій торгівлі з метою інформації та реклами творів. На
сьогодні немає єдиної класифікації анотацій. Фахівці в галузі біб-
ліографії, інформатики, лінгвістики, книгознавства пропонують
різні підходи до визначення ознак такої класифікації. Найбільш
розвинута класифікація анотацій у бібліографії. 

Анотування — процес аналітично-синтетичного опрацювання
інформації, мета якого — отримання узагальненої характеристики
документа, що розкриває логічну структуру і зміст [1]. Анотація —
це стисла характеристика твору друку (їх сукупності або частин)
з точки зору змісту, призначення, виду, форми та інших особливостей.
Вона являє собою гранично стислу описову характеристику пер-
шоджерела. У ній в узагальненому виді розкривається тематика
публікації без повного розкриття її змісту. Анотація дає відповідь на
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питання, про що говориться в первинному джерелі інформації.
Най вдаліша спроба типізації анотацій належить В. П. Леонову [2].

Її головним критерієм є функціональний підхід, який дав змогу
відрізняти анотації з урахуванням їх суспільного призначення.
Згідно з вищевказаним, анотації поділяються на рекомендаційні та
довідкові. Рекомендаційна — дає характеристику й оцінку доку-
мента з огляду на його цільове та читацьке призначення й покликана
зацікавити, привернути увагу, активізувати процес читання. Довід -
кова анотація стисло уточнює незрозумілий заголовок і повідомляє
розширені відомості про автора, а також форму, зміст, жанр, при-
значення й інші особливості документа, відсутні в бібліографічному
описі. Залежно від використаного засобу характеристики докумен-
та, анотації поділяють на загальні та аналітичні. Перша — характе-
ризує джерело загалом, аналітична — тільки певну частину його
змісту (главу, частину, параграф) або висвітлює деякі сторони доку-
мента. За критерієм глибини згортання інформації виділяють роз-
ширені та реферативні анотації. Розширена — крім характеристики
твору друку, може вміщувати відомості щодо історії його написання,
поширеності серед читачів, опрацювання літературною критикою,
видань іншими мовами, а також висвітлювати історико-бібліогра-
фічні та текстологічні особливості. Реферативна анотація — це син-
тез індикативних та інформативних методів згортання інформації.
Інколи цей вид вторинного документа називають індикативним
рефератом. У бібліографічній практиці за цим же критерієм виділяють
три типи анотацій: формальні, пояснювальні та розгорнуті (аналітич-
ні). Формальна — вміщує додаткові відомості бібліографічного харак-
теру, відсутні у бібліографічному описі. Пояснювальна– також містить
ряд формальних характеристик, але вони стосуються не виду доку-
мента, а висвітлюють тип здійсненого автором книги чи статті дослід-
ження. Найбільш інформативним типом анотації є розгорнута (аналі-
тична) анотація, крім формальних характеристик, вона включає
елементи аналізу предметно-тематичного змісту документа [3].

За формою виділяються традиційні та телеграфні анотації. Тра -
диційні мають форму завершеного текстового повідомлення, а те -
леграфні подаються у вигляді формалізованого тексту, який за зов-
нішніми ознаками нагадує телеграфне повідомлення. За ступенем
використання засобів автоматизації анотації поділяються на інтелек-
туальні — складені людиною та формалізовані — створені за допо-
могою ЕОМ. Залежно від кількості опрацьованих джерел анотації
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бувають монографічні та зведені (групові). Монографічна — пере-
дає зміст одного тексту, твору друку, а зведена — декількох текстів,
творів, тематично пов’язаних між собою. За додатковою ознакою
типізації «укладач» анотації поділяють на авторські та неавторські,
зважаючи на те, ким складений текст анотації — автором першод-
жерел чи іншою особою [4].

Отже, анотування є необхідною складовою процесу аналітич-
но-синтетичного опрацювання інформації. Процес анотування сьо -
годні активно автоматизують. Автоматизація анотування дає змогу
значно збільшити кількість анотованих документів, ширше вклю-
чати анотації до бібліографічних записів документів, які призначе-
ні для автоматизованих ІПС, що сприяє підвищенню оперативнос-
ті та якості бібліографічного пошуку документів.
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Поступово оновлюється законодавча база України з питань збіль -
шення уваги та суттєвої підтримки людей з додатковими по требами
(інвалідністю). У проєкті Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», зареєстрова-
ному у Верховній Раді 02 лютого 2021 року за № 5002, в статті 4
«Державна політика у сфері бібліотечної справи», деталізовано
перелік осіб, що потребують особливого соціального захисту та під-
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тримки держави, вдосконаленні бібліотечного обслуговування.
Другий важливий документ — проєкт Стратегії розвитку читання
на 2021–2025 роки «Читання як життєва стратегія» від 19 лютого
2021 року. Мета Стратегії — сформувати навички та потреби
в читанні. Маємо дві стратегічні цілі: soft — читання як тренд, фор-
мування навички й потреби в читанні, а також hard — доступ до
книжки, підтримка та розвиток книжкової екосистеми. Зокрема,
«Стратегічна ціль 4: читання широко практикується як засіб соці-
альної інклюзії та адаптації».

Отже, читанню приділяється суттєва увага. «У такому контексті
первинним виявляється навіть не зміст читання, а сам процес: пе ре -
міщаючи погляд по рядках, гортаючи сторінки або слухаючи текст
в усному виконанні, ми відчуваємо себе живими. Хвороби відсту-
пають, проблеми забуваються, біди здаються не такими жахливи-
ми… Читання в дечому подібне до спорту: оздоровчий ефект дося-
гається здійсненням певних дій. Невипадково читання називають
також гімнастикою розуму... Книголікування інтегрується з акту-
альними бібліотечними практиками: театром книги, бібліоквеста-
ми, бібліокафе, бібліодискотеками, книжковими побаченнями,
читанням-грою, читанням-пригодами, читанням-змаганнями» [1].

Волинська обласна бібліотека для юнацтва (ВОБЮ) надає прак-
тичну допомогу громадській організації Волинського обласного мо -
лодіжного Центру реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя»
та учням Луцького навчально-реабілітаційного центру, за ними
закріпленні працівники бібліотеки, які стали близькими людьми та
порадниками для вихованців. Протягом 2020–2021 років ВОБЮ
працюэ згідно програми «Творимо милосердя разом…». В рамках
співпраці зарекомендували себе заходи: літературна мозаїка «Со -
нячний класик — Всеволод Нестайко», інформаційна перерва «Он -
ляндія — безпечна WEB країна», мультимедійна година «Зустріч
з українським кіно». Старших вихованців привабили презентації
морально-етичної тематики: диспут «Щастя: ілюзія, чи реальність?»,
вікторина «Світ добра й краси». На сайті блогу відділу краєзнавства
ВОБЮ «Повештаємося книжковими лабіринтами» до дня пам’яток
історії та культури, що відзначаємо щорічно 18 квітня представлена
захоплююча інформація «Подорожуємо Україною»; до Всеукра їн -
сько го дня довкілля підготовлений екологічний екстрим «Людина
і природа — друзі чи вороги?», відбулася презентація нового проєк-
ту бібліотеки «Екофабрика: ощадливе споживання в дії» партнером
якого є Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна».

сучасні проблеми та перспективи розвитку Секція 2



Щосереди читачі бібліотеки мають змогу повчитися, зробити собі
подарунок, відвідати читальню.

У правилах користування бібліотекою передбачено проводити
запис відвідувачів з особливими потребами на пільгових умовах,
тобто безкоштовно і продовжити їм термін користування докумен-
тами. Трьох користувачів з обмеженими фізичними можливостями
обслуговують бібліотекарі індивідуально за місцем проживання.
Досвід роботи ВОБЮ з даного напрямку висвітлений на сторінках
інформаційного вісника «Бібліосвіт» [2; 3].
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Ринок інформаційних послуг — сукупність економічних, пра-
вових і організаційних відносин з продажу і купівлі інформаційних
продуктів та послуг, які складаються між їх постачальниками і спо-
живачами.

В інформаційний ринок входять ділова, правова, екологічна,
медична й інша інформація, інформація для фахівців і масова спо-
живча інформація.

Світовий ринок інформаційних послуг підкоряється загальним
законам конкурентної боротьби між сотнями тисяч взаємодіючих
на цьому ринку суб’єктів.

Ринок інформаційних послуг зазвичай поділяється на: глобаль-
ний (загальнопланетарний); міжнародний (охоплює групи країн);
національний (телебачення, радіомовлення й інші засоби масової
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ін формації); регіональний (теле- і радіопередачі у визначеному ре гіо -
ні); локальний (місцеве радіомовлення, місцеві газети і журнали);
крапковий (інформаційні мережі в навчальних закладах, наукових
установах, бібліотеках, музеях і т.п.).

Приблизно 3/4 сучасного світового ринку інформаційних по -
слуг припадає на операції п’яти економічно найбільш розвинених
країн. При цьому частка США на світовому ринку інформаційних
послуг складає понад 50%, що значно більше частки цієї країни,
наприклад, у світовій торгівлі (12%). На другому місці знаходиться
Японія, обсяг операцій купівлі-продажу інформаційних послуг у якій
наближається до 10% світового ринку. Третє місце займає Велико -
британія. В усіх перерахованих країнах основу ринку складають
власне інформаційні послуги.

Ринок інформаційних послуг характеризується: з одного боку,
попитом громадськості, підприємств і державних установ, а з іншо-
го боку, пропозицією послуг державних установ, підприємств із змі -
шаним капіталом та приватних організацій і осіб. Діяльність при-
ватних інформаційних фірм регулюється попитом і ефективністю
пропозиції. Розвиток і надання інформаційних послуг, включаючи
дослідження, розробки і консультування, які фінансуються держа-
вою, відбувається за межами пропозиції і попиту, керованих інфор-
маційним ринком. Інформаційні служби державних установ нама-
гаються орієнтуватися на існуючий попит, який не представляє
інтересу для приватних інформаційних підприємств і тому не веде
до пропозиції ними інформаційних продуктів і послуг.

На думку американських аналітиків, які досліджували держав-
ний і змішаний сектори, перший не є конкурентоспроможним в си лу
централізованого управління, відсутності розвинутої системи зв’яз ку
зі споживачами й ін.

Змішаний сектор надає користувачам широкий спектр інфор-
маційних продуктів і послуг і гнучко реагує на зміни попиту.

Основні споживачі інформації відрізняються завданнями, які
вирішуються з використанням інформаційних послуг.

Підприємства вдаються до цих послуг головним чином з метою
оптимізації управлінської діяльності, розробки торгово-економіч-
ної стратегії і довгострокових програм розвитку виробництва.

Об’єктивне зростання інформаційних потреб пов’язано із
загальним підвищенням складності управління і з необхідністю
обґрунтовано аргументувати запропоновані заходи, користуючись
інформацією прогнозного характеру.
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Споживачами більшості видів інформаційних послуг можуть
бути як безпосередні споживачі, так і спеціалізовані інформаційні
органи, для яких ці послуги виступають предметом праці і напівфаб-
рикатом при підготовці власних інформаційних послуг [1, c. 60–63].

Основними постачальниками інформаційних послуг на товар-
ному ринку виступають різноманітні організаційні структури, які
діють на комерційних та некомерційних засадах [2, c. 27–28].

Підготовка й надання інформаційних послуг включає: оброб-
лення даних, програмне забезпечення; розроблення інформацій-
них технологій; розроблення інформаційних систем.
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На сьогоднішній день, бібліотека — це культурний центр, що
забезпечує інформаційні потреби користувачів, надає можливість
міжособистісного спілкування практично всім жителям населеного
пункту, в якому знаходиться, організовує їхнє культурне дозвілля.
Вона враховує інтереси людей, поступово стаючи необхідною скла-
довою інфраструктури регіону. Бібліотека не може існувати, якщо
в ній не зацікавлені держава та населення і якщо вони не можуть,
або ж не хочуть підтримати її розвиток та процвітання, а не лише
існування та виживання [1].

З розвитком цифрових технологій, відповідно до сучасних реа-
лій, роль книгозбірні у процесах формування національного інфор-
маційного простору повинна бути переглянутою. 
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Діджиталізація входить у життя сучасних людей семимильними
кроками. Жодна зі сфер нашого життя не зможе існувати в довго -
строковій перспективі без розробки стратегій цифрової трансфор-
мації. Ми спостерігаємо стрімке прискорення тенденцій, що до
недавнього часу набирали популярність дуже повільно. Діджита лі -
зація послуг, як і діджиталізація держави і технологій у цілому, вже
врятували мільйони робочих місць, допомогли сповільнити поши-
рення вірусу і дозволяють справлятися з новими реаліями [2].

Міністерство цифрової трансформації України вважає, що дер-
жава має стати сервісом, а не «лячним монстром», для того, щоб
допомагати одним швидко отримувати послуги, а іншим — чесно
виконувати свою роботу. Тому запустило проєкт «Цифрова держава»,
що згодом об’єднає всі відомства в єдину зручну й дієву онлайн-
систему [3].

Платформа «Дія. Цифрова освіта» — це не лише онлайн-сервіс
державних послуг, де все чітко та зрозуміло, а й можливість без-
коштовно набувати нові знання та самовдосконалюватися. Бібліо те -
ки є офіційними хабами цього проєкту. В рамках реалізації проєк-
ту, за допомогою працівників книгозбірень, заплановано навчи ти
цифровій грамотності 6 млн українців за 3 роки. Вільний доступ до
освітніх серіалів на національній онлайн-платформі з цифрової
грамотності — один із шляхів досягнення цієї мети. Цифрова гра-
мотність українців буде однією з національних конкурентних пере-
ваг і дозволить комфортно проживати в країні. Поступово та без-
упинно на онлайн-платформі додаються нові освітні серіали [3].

Посеред безлічі завдань бібліотеки, чи не найголовнішими
є сприяння процесу безперервного інформаційного розвитку усіх
верств населення держави та участь у формуванні єдиного науково-
інформаційного простору України. Ці завдання є актуальними не -
залежно від місця розташування, країни або ж народності. Логіч -
ним є те, що діяльність бібліотеки має бути спрямована на те, щоб
українська нація розвивалася, розумнішала та примножувала набуті
знання. Важливим аспектом проєкту «Дія. Цифрова освіта» є мож-
ливість використовувати на практиці набуті знання. Адже лише
в такому випадку, вони будуть приносити реальну користь не лише
конкретному громадянину, а й державі в цілому [3].

Отже, і бібліотеки, і держава можуть бути корисними один од -
ному, допомагаючи та процвітаючи, за допомогою спільно докладе-
них зусиль.
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В умовах сучасного суспільства гостро постає питання розвит-
ку інформаційної діяльності особистості, адже інформаційна сфера
є одним із найважливіших видів суспільної діяльності. 

До вивчення інформаційної діяльності, інформаційного сус-
пільства зверталися такі дослідники, як К. Шеннон (вивчав процеси
отримання, обробки, збереження та передачі інформації і започатку-
вав дослідження в галузі теорії зв’язку, теорії інформації і лінгвісти-
ки, а також теорії передачі інформації), Н. Вінер (є засновником
науки про управління — кібернетики, де інформація відіграє провід-
ну роль), Д. Белл, М. Кастельс, В. Іноземцев (вивчали проблематику
становлення і функціонування інформаційного суспільства),
Дж. Акер лоф, К. Ерроу, Ф. Хайек, інші (розглядали інформацію та
знання як ключовий чинник функціонування ринкової економіки).

Саме поняття інформаційної діяльності є багатозначним,
і в більшості випадків під інформаційною діяльністю мається на
увазі спрямований вплив інформаційного права на певні сторони
інформаційної сфери [2, с. 10]. Згідно з державним стандартом
ДСТУ 7448:2013, інформаційна діяльність визначається як постій-
не та систематичне збирання та оброблення інформації для її збері-
гання, опрацювання, інформаційного пошуку, використання,
поширення, які виконує певна особа чи організація [1].

До основних видів інформаційної діяльності належать створен-
ня, збирання, одержання (набуття, придбання, накопичення відпо-
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відно до чинного законодавства України документованої або публіч-
но оголошуваної інформації), зберігання (забезпечення належного
стану інформації та її матеріальних носіїв), використання (задово-
лення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави),
поширення (розповсюдження, оприлюднення, реалізація в уста-
новленому законом порядку документованої або публічно оголо-
шуваної інформації), охорона та захист інформації.

Необхідними умовами функціонування і розвитку сучасного
суспільства є упорядкованість інформаційних відносин, їх систем-
ність та динамізм, а тому соціальне призначення інформаційної
діяльності особистості полягає у врегулюванні, впорядкуванні ін -
формаційних відносин, наданні їм належної стабільності, створенні
необхідних умов для реалізації інформаційних прав громадян і нор-
мального існування громадського суспільства в цілому [3, c. 23].

Л. Коваленко серед основних проблем інформаційної діяль-
ності виокремлює: 1) інформаційна діяльність має певний ступінь
незалежності; 2) інформаційна діяльність характеризує напрям
необхідного впливу інформаційного права на інформаційні відно-
сини, тобто такого, без якого суспільство на цьому етапі розвитку
не може існувати (регулювання, охорона, закріплення певного виду
суспільних відносин); 3) постійність як необхідна ознака інформа-
ційної діяльності характеризує стабільність, безперервність, досить
довгу її дію [2, с. 12].

Отже, інформаційна діяльність безпосередньо спрямована на
виконання завдань, що стоять перед сучасним інформаційним сус-
пільством та тісно пов’язана із успішним його функціонуванням.
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Фахівці вивчають Інтернет переважно як середовище елект -
ронної торгівлі, інформаційної й рекламної діяльності. Оскільки
віртуальний ринок перебуває в стадії формування, увага приділя-
ється способам проведення маркетингових досліджень, для ство-
рення функціонального вебсайта, оцінки його вартості й контенту,
варіантів просування в Інтернеті. Інтернет надав новий зміст мето-
дам збирання та системам маркетингової інформації компаній. Як
і в традиційному маркетингу, система маркетингової інформації
для підприємства, що працює у віртуальному середовищі, склада-
ється з чотирьох основних підсистем: зовнішня, внутрішня, марке-
тингові дослідження та аналіз інформації, а також розробка реко-
мендацій з питання, що розглядається.

Проблему пошуку потрібної інформації в інформаційному прос -
торі WWW допомагають вирішити: пошукові машини; каталоги або
тематичні вказівники; форуми, конференції, чати, дошки оголо-
шень, блоги, соціальні мережі.

Кожного дня в Інтернеті народжуються сотні нових сайтів, то му
знайти потрібну інформацію стає все важче і важче. Отже, все більшу
цінність набувають інструменти, спрямовані на її структуризацію.
Популярність пошукової системи складається з безлічі чинників:
якості пошуку, розмаїтості, актуальності й зручності додаткових
сервісів, «розкрученості» марки. У світової спільноти найбільш
затребувані системи Google й Yahoo, користувачі в Україні нерідко
звертаються у своїх інформаційних потребах до пошукової системи
Meta і порталу Bigmir. net.

Найважливіша особливість сервісів Google і головна причина їх
популярності — постійний розвиток. Приваблює простий лаконіч-
ний дизайн, все максимально орієнтовано на користувача, головна
мета, на перший погляд парадоксальна, полягає в тому, щоб люди
щонайшвидше отримали потрібну інформацію. Розробники про-
понують нові сервіси та програмні продукти, які мають високий
стандарт якості.
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За допомогою спеціально встановлених і працюючих аналітичних
служб (SpyLOG:http//www. spylog.ua; Google analytics: http://www.goog -
le.com/analytics/ tour.html) у будь-який час власник сервера має
доступ до детальних статистичних звітів за 600 різними параметра-
ми. Зокрема, можна з’ясувати країну і місто, в якому знаходиться
користувач, клас його провайдера інтернет-послуг (комерційний,
корпоративний або сервер утворювального заснування), відстежи-
ти навігацію на вебсайті та пошук на ньому необхідної інформації,
тривалість перебування в окремих рубриках і на окремих сторінках
і т.д. Маркетингові аналітичні служби можуть також відстежити
результативність розміщення в Інтернеті реклами і підготувати
прогноз відвідування сайту на найближчу перспективу.

Google Analytics — інструмент веб-аналітики корпоративного
рівня. Ця служба дозволяє оцінити трафік на веб-сайті і ефектив-
ність різних маркетингових заходів. Потужні, гнучкі і прості у вико-
ристанні функції гарантують зручність перегляду і аналізу даних
трафіка. Продукт дає можливість безкоштовного формування
масиву статистичної інформації і його багатофункціонального ана-
лізу для того, хто бажає вивчити ефективність власного вебсайта.

Аналіз даних, отриманих за допомогою сервісу Google Ana ly -
tics, про те звідки приходять відвідувачі, як довго вони залишаються
на сайті, де вони знаходяться географічно, дозволяє інтернет-маке-
тологу оптимізувати рекламні та комунікативні кампанії, визнача-
ти яка з рекламних кампаній є успішною і знаходити нові джерела
ефективності маркетингових рішень в інтернет-середовищі. 

Отже, сучасні інтернет-технології дозволяють автоматизувати
аналітичну діяльність і надавати професійні послуги інформацій-
ного аналізу та маркетингових досліджень. 

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ
МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

Тимошенко І. С.
директор Васильківського фахового коледжу 

Університету «Україна»

На сучасному етапі розвитку суспільства важливим завданням
лікувально-профілактичних закладів є поліпшення якості та удос-
коналення технологічної системи роботи з документами, зокрема, за -
безпечення оперативності руху і виконання документів, ефективності
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забезпечення управління документною інформацією з максималь-
но можливим використанням наявних ресурсів.

Необхідність наукового осмислення проблеми документаційного
забезпечення в закладах охорони здоров’я та потребою визначення
пріоритетних напрямів вдосконалення надання лікувально-профі-
лактичної допомоги населенню України, підвищенню їх якості та
ефективності обумовлює застосування науково обґрунтованих підхо-
дів до документаційного забезпечення управління медичними закла-
дами, що дозволить в повній мірі використовувати їх наявні, а також
потенційні можливості системи медичної допомоги в Україні.

Основним напрямком державної політики в реформуванні сус-
пільних відносин в Україні є європейська інтеграція, тобто досяг-
нення європейських міжнародно-правових стандартів у всіх сферах
суспільного життя. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони
здоров’я — це зафіксовані міжнародно-правовими актами принци-
пи й норми, які визначають змінний обсяг прав людини у сфері
охорони здоров’я і слугують юридичними нормами для національ-
ної політики у цій сфері [1; с. 16].

Ознаками стандартів у сфері охорони здоров’я є:
– обґрунтованість з наукової, практичної і технічної точки зору;
– реальність, тобто визначеність обсягу медичної допомоги,

конкретність вимог до якості медичного обслуговування з урахуван-
ням реального стану галузі, а саме фінансового і кадрового забезпе-
чення, матеріального-технічного ресурсу, освітнього рівня фахівців
тощо;

– надійність, тобто відповідність принципам науково обґрун-
тованої медичної практики і узгодженість з думкою більшості ви -
сококваліфікованих лікарів;

– чіткість, конкретність і зрозумілість визначень;
– актуальність, якої можна досягти шляхом періодичного аналі-

зу та перегляду раніше встановлених стандартів, вироблення меха ніз -
му забезпечення або стимулювання виконання чинних стандартів. 

Стандарти в охороні здоров’я визначають, як і що діагностува-
ти або лікувати, як організувати профілактичний огляд, яким пови-
нен бути результат тощо [2; с. 57–58].

Джерелами, які визначають міжнародно-правові стандарти
у сфері охорони здоров’я є документи, видані Організацією Об’єд -
наних Націй, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Між на род -
ною організацією праці, Радою Європи і Європейським Союзом,
Всесвітньою і Європейською медичними асоціаціями.
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Отже, з огляду на викладене вище, зазначаємо, що на сучасно-
му етапі розвитку України проблеми документаційного забезпечен-
ня медичної галузі посідають важливе місце в процесах становлен-
ня нової системи суспільних відносин на базі загальних правових
норм в умовах зміни сутності управлінської діяльності.
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СЕКЦІЯ III

УКРАЇНОЗНАВСТВО — 
ОСНОВА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА 
У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА ЯВОРІВСЬКОГО 
«МАРІЯ З ПОЛИНОМ ПРИ КІНЦІ СТОЛІТТЯ»

Антонюк В. С.
IV курс, група УМ-17-1, 

спеціальність «Філологія. Українська мова та література»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Приліпко І. Л., д-р філ. н., доц.

Володимир Яворівський — людина надзвичайної енергії та пра -
цьовитості. Диву даєшся, як у нього вистачає і сили, і волі, і снаги
не тільки писати чудові твори, а й перебувати в самісінькій гущі
суспільно-політичних подій, вести авторську передачу на радіо
«20 хвилин з Володимиром Яворівським».

Нині Володимир Яворівський — народний депутат України,
відомий політичний діяч, голова Національної спілки письменників.
Саме з його ініціативи свого часу була створена тимчасова депутат-
ська комісія з розслідування причин і наслідків аварії на ЧАЕС.
Натомість для творчості часу майже не вистачало. Протягом двох
останніх років Володимир Яворівський видає всього чотири книги.
Так і борються в його душі політик і письменник, немовби намагаю-
чись розв’язати формулу Грибоєдова: «Поэтом можешь ты не быть,
но гражданином быть обязан». Володимир Яворівський не може
залишатися осторонь подій і тенденцій, якими живе українське су -
спільство. Він відстежує, аналізує і прогнозує...
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Виступав із публікаціями не тільки в українській, а й у всесо -
юзній пресі. Навіть удалося зі сторінок «Правди» вперше розказати
правду про Чорнобиль. Зробив великий репортаж. Власне, редактори
на одній сторінці з ним дали фотографію щасливих дітей із «Артека»,
аби хоч трохи притлумити настрій статті, в якій була тривога, а не
звикле милування «солов’їною Прип’яттю». Потім Яво рівський
написав роман «Марія з полином наприкінці століття». Тож літера-
турне життя продовжувалося, хоча писати Яворівський став набагато
гостріше. Проте якби наприкінці сімдесятих хтось сказав, що Яво -
рівському доведеться брати активну участь у проголошенні Ук раїн -
ської держави, сам письменник сприйняв би це за глузування.

Ставши депутатом, Яворівський брав участь в усіх найголовні-
ших подіях української новітньої історії: утворення Народного руху,
проголошення Декларації та Акта Незалежності (до слова, нещо-
давно подивився стенограму сесії і побачив: уперше цей документ
прозвучав з його голосу). Пережив прийняття Конституції тієї без-
сонної ночі. Але зараз Яворівський усвідомлює й те, що за ці роки
міг би написати свої найкращі твори. Скажімо, закінчити роман
про Тараса Шевченка, який так і залишився незавершеним. Але ж
мав чимось жертвувати заради майбутнього. Тому поставив три
крапки і пішов у політику.

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ВИКЛАДАЧА 
ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО, ЛОГІЧНОГО 
ТА КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Гордієнко А. М.
старший викладач кафедри української мови і літератури,

іноземних мов та перекладу 
Інституту філології та масових комунікацій

Університету «Україна»

Сьогодні викладач повинен не тільки передавати знання, але
й формувати у студентів навички їх здобувати. Своєю діяльністю
пе дагоги мають пробуджувати інтерес і мотивацію, а також навчати
самостійно критично, логічно та креативно мислити. На нашу
думку, досягти таких результатів можна, використовуючи різнома-
нітні інтернет-ресурси та комп’ютерні програми. Тому наш матері-
ал буде присвячений викладанню української мови і літератури, але
загальні поради можливо використовувати і для інших дисциплін. 

Українознавство — основа філологічної освіти Секція 3
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У різних умовах навчання (в аудиторіях, дистанційно) зручно ви -
користовувати заготовки презентацій, комбінації яких допоможуть
створити будь-який вид занять. Наприклад, з окремих фрагментів
міні-презентацій про письменників певного періоду за допомогою
Power Point можна побудувати узагальнююче заняття з теми. 

Варто черпати актуальну інформацію із сучасних джерел. Од -
ним із таких є сервіс «Українська література в іменах». Тут у доступ-
ній формі молоді літературознавці (Євгеній Стасіневич, Ярина
Цимбал) розповідають про цікаві персоналії української літератури
різних періодів. Дослідники мають помірковані сучасні погляди, на
відміну від тих авторів постмодерну, хто намагається самостверди-
тися за рахунок розвінчання авторитетів. Подивившись такий 15-
хвилинний ролик, можна зрозуміти про того ж І. Франка більше,
ніж коли прочитаєш стос критичної літератури. 

На сьогодні є можливість продемонструвати на занятті знайде-
ні на теренах інтернету записи із живими голосами письменників.
Наприклад, як Василь Стус читає вірш «Ти пам’ятаєш ніч?». Це не
тільки справить незабутнє враження на студентів, але й навчить
обирати й аналізувати інформацію. Також буде доречним викорис-
тання записів декламації відомих творів знаменитими артистами
(Б. Ступка, «Чи то недоля та неволя»).

Подати матеріал про класиків української літератури у цікаво-
му ракурсі допоможуть різноманітні проєкти. Зокрема, стане у при-
годі багатосерійний фільм Ю. Макарова «Мій Шевченко», який не
тільки ламає стереотипи радянського періоду, але й новітнього
періоду незалежності, а також навіть дає змогу у коректній формі
побачити велич генія через його внутрішній стрижень і показує
талановиту людину надзвичайної сили емоцій.

На ресурсі chtyvo.org.ua ми знайдемо праці Л. Ушкалова про
Г. Сковороду, з яких дістанемо інформацію про дослідження ідеї
спорідненої праці, символи творчості, емблематику письменника,
яка використовується навіть у наш час (зображення на купюрі фон-
тану Сковороди з парадоксом нерівної рівності).

У межах інтеграційного сайту litopys.org.ua є літописи, тексти дав -
ньої української літератури, тексти творів письменників, ближчих
до нас за часом, мовознавчі роботи, історичні мапи. Це джерело
інформації, якому можна довіряти і застосовувати для підготовки
матеріалів до занять як викладачам, так і студентам. 

Також, незалежно від спеціальності, виконання творчого зав-
дання підготувати, наприклад, візитівку якогось письменника спо-
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нукає студентів шукати й аналізувати інформацію з мережі інтер-
нет-ресурсів. Таким чином, вони покажуть не тільки свої знання та
дослідять матеріал, але й розвинуть креативність.

Отже, сучасні умови навчання вимагають викладача постійно
прагнути до нових, удосконалених форм подання інформації,
використовувати різноманітні можливості інтернету як потужний
інструмент не тільки для розширення знань з певної теми, але й для
розвитку видів мислення. 

ЩОДЕННИКИ, ЛИСТИ, МЕМУАРИ: 
ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ЖАНРІВ 

Кандюк-Лебідь С. В.
директор Миколаївського фахового коледжу Університету «Україна»

Давно встановлено і загальновизнано факт жанрового різнома-
ніття мемуарної прози, її особливого синтетичного характеру.
Останнім часом вчені схильні бачити у мемуарній літературі при-
сутність ознак метажанру, який є найпопулярнішим різновидом
художньо-документальної літератури і поєднує в собі риси худож-
ності й документальності, реалізується в численних жанрах, відо-
мих ще з часів античності (Н. Мажара). 

Жанр щоденника особливо близький мемуаристам, але все ж
не може ототожнюватися з мемуарами, хоча їх взаємодія і взаємоп-
роникнення знаходить підтвердження у текстах. Щоденник — це
«особлива жанрова модифікація», що включає записи повсякден-
ного характеру, виписки з прочитаних книг, фрагменти перекладів,
історичні та літературні нариси, вислови сповідального типу тощо.
Виходячи з вищесказаного, можна припустити, що щоденникові
записи можуть виконувати функцію художньо-стилістичного при-
йому, композиційно організуючого мемуарну розповідь. 

Однак при визначенні художньої сумісності необхідно врахо-
вувати індивідуальні особливості жанрів: щоденник майже завжди
орієнтований на сьогодення, а мемуари — звернені до минулого.
Написання мемуарів вимагає тривалої підготовки, усвідомлення,
обмірковування минулих подій і відтворення їх з урахуванням зміни
авторської оцінки. Щоденникові записи — майже миттєва реакція
на те, що відбувається. Автору щоденника не обов’язково згадувати,
але досить бачити і зафіксувати побачене. Щоденник, що відобра-
зив дійсність з детальною точністю, хронологічною послідовністю,



186

Секція 3      Українознавство — основа філологічної освіти 

служить своєрідною «лабораторією» майбутніх образів і сюжетів,
має право називатися документом, на відміну від літературних
мемуарів, визнаних художніми документами епохи.

Мемуари відділені від подій, що відбулися, тому навіть хороша
пам’ять мемуариста не завжди сприяє точності їх відтворення. У та -
кому випадку на допомогу приходить художня уява, яка барвисто
домальовує картину минулого. Кожен мемуарист прагне до більшої
достовірності, об’єктивності і в процесі створення мемуарів часто
звертається до щоденникових записів минулих років. Навіть ма -
ленькі повсякденні записи, в декілька позиції, змушують інтенсив-
ніше працювати пам’ять і уяву, допомагаючи відтворювати правди-
ву картину життя. 

Другим за частотою зближення з мемуарами можна назвати
епістолярний жанр. Самі листи, витяги з них, посилання на факти,
наведені в листах, мемуаристи охоче вводять в свою розповідь. Взає -
модія мемуарного метажанру з жанром епістолярним багатофун-
кціональна. По-перше, листи, що містять описи минулих подій,
допомагають у створенні мемуарного сюжету, а включені в них ха -
рактеристики сучасників сприяють розкриттю внутрішнього світу
героїв. По-друге, цитовані мемуаристами листи в окремих епізодах
можуть істотно змінювати монологічне мовлення оповідача, перетво-
рюючи її в діалог, полеміку, бесіду, коригуючи при цьому автор ську
точку зору. По-третє, включення в мемуарний текст листів у повно-
му обсязі і навіть цілими циклами дозволяє мемуаристу уникнути
різко суб’єктивних оцінок подій і персонажів.

Листи, включені в мемуари, не тільки свідчать про історичні
події як певний факт, але і зберігають образи «героїв свого часу».
У них «оживають» голоси померлих людей: саме епістолярний стиль
здатний передати неповторні інтонації і акценти. Листи, створені
в переломні моменти історії, що розповідають про епохальні
явища, навіть на побутовому рівні, що стосуються тільки приватно-
го життя людей, все ж мають цінність документа. 

Усі, перераховані вище властивості епістолярного і щоденни-
кового жанрів були добре відомі мемуаристам і допомагали розпо-
вісти «про час і про себе», не дотримуючись суворих рамок і умов-
ностей якоїсь однієї жанрової системи, чим і пояснюється часте
включення листів і щоденників у мемуарну прозу.
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НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Роїк Н. В.
ІІІ курс, група 3 ПО, спеціальність «Початкова освіта»

Комунальний заклад Київської обласної ради
«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»

Науковий керівник: Товт І. С., кандидат історичних наук, доцент

Життя стрімко розвивається, час не стоїть на місці. Тому учи-
тель, навіть найталановитіший, уже не може бути єдиним джерелом
інформації. Традиційне навчання з його авторитаризмом, орієнта-
цією на середнього учня, перевагою репродуктивної діяльності над
пошуковою не відповідає вимогам часу. Тому настала необхідність
переходу від традиційного уроку до інтерактивного, тобто від «пе -
редачі знань» до «навчання вчитися», «навчати жити». Сучасному
учневі не так треба подати тему, як навчити осмислювати її, а він
вже потім шукатиме інформацію, яка допоможе йому реалізувати
проблему. Тому сприяти вирішенню поставлених перед освітою
завдань мають інтерактивні технології навчання. 

Сутність інтерактивного навчання полягає у тому, що навчаль-
ний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх
учнів. Це базується на співпраці, взаємодії вчитель-учень, учень-
учень. При цьому вчитель і учні — рівноправні, рівнозначні суб’єк-
ти навчання. Учитель в інтерактивному навчанні виступає як орга-
нізатор процесу навчання, фасилітатор, який ніколи не «замикає»
навчальний процес на собі. Головним у процесі навчання є зв’язки
між учнями, їх взаємодія і співпраця [1, с. 108].

Сучасні учні повинні вміти осмислювати отриману інформа-
цію, трактувати її, застосовувати в конкретних умовах; водночас
думати, розуміти суть речей, вміти висловити думку. Саме цьому
сприяють інноваційні технології. 

Сьогодні для вчителя оволодіння інтерактивними методами
навчання та застосування їх у щоденній практичній діяльності на
уроках української мови — це професійна необхідність, якщо ми
хочемо бути співучасниками переходу України від пост-комуніс-
тичного та пост-радянського до європейського, конкурентно-
спроможного способу мислення та дії.
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На уроках української мови та літератури доцільним буде вико-
ристання таких інтерактивних методів та прийомів:

1) робота в малих групах — дає змогу учням набути навичок,
необхідних для спілкування та співпраці. Вона стимулює роботу
в команді. Ідеї, вироблені в групі, допомагають учасникам бути
корисним одне одному;

2) робота в парах — одна з форм в малих групах. Кожна пара
обмінюється своїми ідеями та аргументами з усім класом, що допо-
магає провести дискусію. Ці форми роботи дуже ефективні на уроках
української мови. Учні із задоволенням перевіряють знання правил
одне у одного. Крім того, у них з’являється живий дух суперництва,
тому кожна група прагне виконати завдання краще. У групах діти
спроможні раціонально розподіляти навантаження, щоб найслабші
також брали посильну участь й оволоділи матеріалом, що вивчається;

3) розв’язання проблем — метод, за допомогою якого можна
вирішити більшість дилем. Він складається з кількох етапів: аналіз
проблеми; пошук розв’язання проблеми; вибір розв’язання;

4) стимуляційні ігри — це створення вчителем ситуації, під час
яких учні копіюють у спрощеному вигляді процеси, які відбуваються
в справжньому суспільному, економічному та політичному житті;

5) метод «ПРЕС» — цей метод слід використовувати тоді, коли
виникають суперечливі питання та під час проведення вправ, у яких
треба посісти визначену позицію з обговорюваної теми;

6) метод «мікрофон» — цей метод дає змогу кожному сказати
щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюю-
чи свою думку;

7) розігрування ситуації за ролями — мета такого методу —
визначити ставлення до конкретної ситуації або проблеми, набути
досвіду шляхом гри;

8) дискусія — дає чудову нагоду виявити різні позиції з певної
проблеми або з приводу суперечливого питання. Для того, щоб дис -
кусія була відвертою, необхідно створити атмосферу довіри та взає-
моповаги;

9) метод «коло ідей» — цей метод залучає всіх учнів до дискусії.
Він добре спрацьовує, коли ставлять запитання або виступають до -
повідачі від малих груп;

10) метод «акваріум» — такий вид діяльності на уроці допоможе
вдосконалити навички роботи в малих групах. Після того як учи-
тель об’єднав учнів у дві-чотири групи та запропонував завдання
для виконання та необхідну інформацію, одна з груп сідає в центр
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класу та утворює своє маленьке коло. Учні цієї групи починають
обговорювати запропоновану вчителем проблему. Групі, що пра-
цює, для виконання завдання необхідно прочитати вголос ситуацію
та обговорити її у групі, використовуючи метод дискусії. Усі інші
учні класу мають тільки слухати. Після закінчення 3–5-ти хвилин
група займає свої місця, а клас обговорює, чи була думка аргумен-
тованою [2, с. 135–137].

Отже, у використанні інтерактивних методів навчання на уро-
ках української мови та літератури можна визначити такі переваги:

– розвиваються навички комунікативного діалогічного спіл ку -
вання;

– зростає зацікавленість учнів у використані додаткової лi те -
рaтypи;

– вдосконалюються навички прийняття рішень в умовах об ме -
женого часу;

– забезпечується активна участь учня в колективній справі,
можливість для кожного з них порівняти свої знання і дії з іншими.
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Листування — один із основних і найпоширеніших засобів зв’яз-
ку між людьми, хоча в останні десятиліття він дещо поступається
таким засобам спілкування, як телефон, телефакс, комп’ютерний
зв’язок. Сьогодні листування є досить важливим у нашому суспіль-
стві. Під час пандемії люди багато працюють в онлайн сфері й, від-
повідно, більше листуються. Листування як форма спілкування
завжди було актуальним. Численні археологічні дослідження свід-
чать, що листування існує з давніх-давен. Уже за часів античності
існував етикет складання листів.У ході історії змінювався матеріал,
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на котрому писались листи. Це були кам’яні, дерев’яні, глиняні таб -
лички, пальмове листя, папірус, вощені дощечки, пергамент і тіль-
ки починаючи з XV ст. оліття — папір. На даний час ми використо-
вуємо сучасні прилади для листування: телефони, комп’ютери,
ноутбуки і т.д., а також соціальні мережі та програми, як от: елек-
тронна пошта, VIBER, Telegram і тому подібне. 

До творів епістолярного жанру належать праці вітчизняних
письменників, діячів давнини, зокрема: київського митрополита
Іларіона, преподобного Феодосія Печерського, київських князів
Ярослава та Мономаха, Нестора-Літописця та ін.

Приватне листування відображає життєвий досвід автора, його
світогляд, естетичні смаки й інтереси, соціальний стан та індивіду-
альні риси характеру, а також ступінь спорідненості чи знайомства
автора з адресатом, близькість інтересів і переконань або спільність
мети і уподобань.

Яскраві зразки листування репрезентовано в епістолярній
спадщині української письменниці Лесі Українки. Сьогодні її епіс-
толярна спадщина складає близько 900 листів. Йдеться про листи
до осіб, які складали найближче родинне (мати, батько, брати, сес-
три, родина М.П. Драгоманова, тітка Олена Антонівна Тесленко-
Приходько) та літературне (І. Франко, M. Павлик, О. Кобилянська,
В. Стефаник, Н. Кибальчич, О. Маковей, М. Коцюбинський,
Б. Грінченко, X. Алчевська, М. Старицький, В. Гнатюк, Ф. Колесса,
А. Кримський) оточення. 

Листи Лесі Українки є цінним джерелом для вивчення її біогра-
фії, творчості, літературно-естетичних і політичних поглядів. Через
листування Леся Українка підтримувала зв’язки не тільки з рідними,
знайомими, друзями, а з літературним і мистецьким світом. В окре-
мі дні вона писала до десяти листів і, незважаючи на це, сама зазна-
чала, що залишалася «в довгу» у своїх кореспондентів. Кожен лист
доносить до нас думки, почуття, настрої, які велика поетеса пере-
живала в конкретний момент. Усі вони глибокі, щирі, безпосередні.

Як уже відзначали дослідники, незмірно поглибленим постав
би образ письменниці при вивченні та публікації двостороннього
листування. На жаль, листи до Лесі Українки майже не збереглися.
Перебуваючи під таємним наглядом поліції, Леся Українка весь час
пам’ятала: в разі її арешту листи друзів до неї стануть звинувачен-
нями проти її товаришів. 

У листах письменниці є згадки про те, що стало поштовхом до
написання твору «Лісова пісня». У листі до матері від 2 січня 1912 ро -



191

та формування духовності: історія та сучасність Секція 3

ку Леся Українка писала: «Мені здається, що я просто згадала наші
ліси та затужила за ними. А то ще я й здавна тую Мавку «в умі дер-
жала», ще аж із того часу, як ти в Жабориці мені щось про мавок
розказувала, як ми йшли якимсь лісом з маленькими, але дуже ряс-
ними деревами. Потім я в Колодяжному в місячну ніч бігала само-
тою в ліс (ви того ніхто не знали) і там ждала, щоб мені привиділась
Мавка. І над Нечімним вона мені мріла, як ми там ночували — па -
м’ятаєш — у дядька Лева Скулинського. Видно, вже треба було мені
її колись написати, а тепер чомусь прийшов «слушний час» — я й са -
ма не збагну чому. Зачарував мене сей образ на весь вік». Численні
переробки, закреслення та дописки в чорновому автографі свідчать
про складну та наполегливу працю над твором.

Листи письменників — це особливий жанр, оскільки творчий,
художній тип мислення автора, манера відтворення ним реального
життя відбивається у листах усіх типів. Тому вважаємо, що приват-
ні листи письменників доцільніше називати письменницьким епіс-
толярієм, художні твори у формі листів — епістолярною художньою
літературою, а поняттям «епістолярій» позначати сукупність листів
окремого автора, його приватне листування, що набуло культурно-
історичного значення.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ
І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Товт І. С.
кандидат історичних наук, доцент

КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»

Наукове осмислення змін, що відбуваються в україномовній
освіті, потребує врахування сучасних напрямів формування змісту
і методів навчання української мови. У межах україномовної освіти
проблема розвитку змісту і методів навчання студентів тісно пов’я -
зана, по-перше, з науковим завданням розкрити пріоритетні тен-
денції рідномовної освіти, по-друге, з практичним завданням роз-
робити з огляду на нові освітні тенденції методичні рекомендації
щодо вдосконалення змісту і методів як базових складників техно-
логій навчання української мови у ВНЗ. Практика україномовної
освіти показує, що без знання й урахування пріоритетних освітніх
тенденцій викладачі-словесники не досягають запроектованих
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цілей, зокрема тих, що відповідають потребами суспільства у фор-
муванні засобами мови комунікативної майстерності студентів.

Аналіз наукової літератури, присвяченої проблемі вдосконалення
змісту і методів навчання української мови, свідчить, що в працях
вітчизняних учених (М. Вашуленко, Н. Голуб, Ж. Горіна, В. За го род -
нова, С. Караман, Л. Мацько, В. Нищета, М. Пентилюк, М. Плющ,
О. Потапенко, О. Семеног, І. Хом’як та ін.) описано лінгводидак-
тичні положення, які можуть стати підґрунтям до її розв’язання

Методична система навчання української мови має розробля-
тися з урахуванням загальноосвітніх тенденцій освіти. Осмислення
їх сприяє визначенню головних умов побудови процесу мовної
освіти. Серед чинників, що зумовлюють освітні тенденції, тобто
напрями розвитку освіти, потрібно назвати такі: філософські ідеї
(екзистенціалізму, прагматизму, герменевтики та ін.), які виявля-
ються в освітніх теоретичних концепціях і в практичних шляхах їх
реалізації; нормативно-правова база — постанови уряду, державні
програми, освітні документи; соціально-культурні чинники (за галь -
нолюдські, національні, регіональні культурні цінності, соціальний
досвід), урахування яких дає змогу одухотворити навчальний про-
цес [2, с. 58].

Стосовно формування здатності вчитися як складника загальних
компетентностей, студенти можуть розвивати свої навчальні та ев -
ристичні вміння, почуття відповідальності за власне навчання різ-
ними способами: без спеціального планування або забезпечення;
через поступовий перехід відповідальності за навчання від викладача
до студентів і заохочення їх до роздумів над своїм навчанням та обмі-
ном цим досвідом з іншими студенами; завдяки систематичному
росту усвідомлення студентакми освітнього процесу; шляхом залу-
чення їх до участі в навчальних експериментах за різними методами;
допомагаючи студентам визначити їхній когнітивний стиль і відпо-
відно розвиваючи індивідуальні навчальні стратегії. Граматичну ком-
петентність як складник лінгвістичної студенти можуть формувати
такими способами: індуктивно під час ознайомлення з новим грама-
тичним матеріалом за текстами; індуктивно шляхом уведення нових
граматичних елементів, категорій, структур, правил у тексти, які від-
повідно демонструють їх форми, функції, значення; шляхом вправ;
через презентацію формальних парадигм, таблиць граматичних
форм з подальшим поясненням та ін. [1,с.131]. Безумовно, загально-
європейські рекомендації мають вплив на розвиток напрямів удос-
коналення змісту і методів навчання української мови.
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У процесі опанування складників навчального змісту у студен-
тів формується лінгвістичний світогляд, певні уявлення про методи
наукового пізнання мовної картини українців, культура мовлення,
здатність ефективно спілкуватися в суспільстві. Сучасні методи
навчання української мови передбачають зіставлення змісту мате-
ріалу з особистісним досвідом і зосередження на виробленні інте-
лектуальних і практичних умінь — навчально-мовних, креативних,
комунікативних. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
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ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

АНГЛОМОВНІ ПАРЕМІЇ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ
СВІТОБАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Городницька І. М.
І курс магістратури, група ЗПР-20-1, спеціальність «Філологія»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент

Прислів’я та приказки є ментальними репрезентаціями, що від -
бивають потік свідомості через досвід, уявлення, культуру й світо -
сприйняття. Звернення до пареміологічного фонду різних мов з ме тою
дослідження його універсальних та специфічних рис обумовлено
тим, що саме в ньому зосереджені когнітивні процеси сприйняття,
розуміння і пізнання людиною навколишнього світу на різних ета-
пах її розвитку.

Національна культурна специфіка залежить від того, які уявлення
носій мови має про тварину в проекції на людину, які фрагменти її
досвіду були лексично зафіксовані, а також у якій мірі пред ставлені
ці фрагменти у тій чи іншій мові у вигляді цілісних пріоритетів,
образів, символів. Багатозначністю та фразеологічною активністю
в мовах вирізняються назви тих тварин, з якими людина має най-
тісніші контакти, а саме домашні улюбленці (укр. собака, кіт, англ.
dog, cat), свійські тварини (укр. свиня, віл, кінь, англ. pig, bull, horse)
тощо. Наприклад, в українській мові така риса характеру, як тупість
асоціюється з бараном: як баран в аптеці [9], дивиться як баран на
нові ворота. В англійській мові у такому значенні вживається зоонім
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Ass (осел): act like the ass — «валяти дурня», all asses wag their ears —
«дурні люблять судити про те, чого не знають». Зоосемізми належать
до найпродуктивніших лексем, семантичні структури яких міс тять
найбільшу кількість метафоричних значень, що вживаються для
позначення людей. Так, до складу зоосемії входять також зоомор-
фізми — одиниці фразеології із зоокомпонентом. 

У Великобританії існує вислів It’s raining cats and dogs, еквіва-
лентний ураїнському «лити як із відра», який в буквальному пере-
кладі означає «лити котами і собаками». Виникнення цього фра-
зеологізму пов’язують з тим, що раніше дахи будинків покривали
таким матеріалом, який при намоканні ставав дуже слизьким, тому
кішки, що гуляли по дахах, зривалися вниз — звідси і з’явився
такий вираз для позначення сильного дощу.

Відмінними є також і назви тварин, найбільш часто вживаних
в прислів’ях і приказках. Це можна пояснити тим, що кожна націо-
нальність віддає перевагу різним тваринам, або ж якісь тварини більш
поширені в цій місцевості. Наприклад, англійці шанують кішок і ко -
ней. Ми можемо знайти масу прислів’їв та приказок саме з цими
тваринами. If two men ride on a horse, one must sit behind; Curiosity killed
the cat. Використання зоонімічного компоненту у пареміях також
додає етнокультурної специфіки до значення виразу: Smiling like
a Cheshire cat. Наведене прислів’я характеризує дуже широку і загад-
кову посмішку. Походить від образу посмішки Чеширського кота
з «Аліси в країні чудес» написаної англійським письменником
Льюісом Кероллом. Воно є чудовим прикладом, як характеристика
персонажу твору стає об’єктом національного значення, і таким
чином отримує відображення у пареміях. 

Кожна країна має свій символ, що також знаходить відобра-
ження в прислів’ях і приказках. Англійці багато століть тому в ході
історичних подій вибрали троянду в якості свого символу. І ми мо -
жемо знайти масу прислів’їв та приказок саме з цим словом «rose»:
No rose without a thorn. Life is not a bed of roses.

Отже, англійський фразеологічний фонд — це складний конгло-
мерат фразеологізмів, в тому числі і паремій. Національна специфі-
ка паремій простежується у вживанні зоонімів та фітонімів. Вони
виражають такі явища національної культури, які пов’язані з став-
ленням людей до своєї праці, помешкання, стилю життя, один до
одного і матеріальних речей, які їх оточують.

Актуальні проблеми сучасного перекладознавства Секція 4
та методики викладання іноземних мов та літератур
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ 
УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Данилюк Л. В.
к. ф. н., доц. кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Проблеми перекладу поетичних творів є важливим аспектом
загальної теорії перекладу. В українському перекладознавстві цей
аспект художнього перекладу розроблений значно менше від ін ших.
Спеціальні роботи зазвичай стосуються перекладів віршованих
творів, до того ж переважно йдеться про проблеми перекладу з іно-
земних мов. Серед перекладів українських поетичних творів сьо-
годні особливе місце належить перекладам текстів вокальних тво-
рів, зокрема, українських пісень, які мають величезний естетичний
та культурологічний потенціал. 

Пісня сягає свого початку сивої давнини, народної пісенної твор -
чості, що відображає самобутність нації, її традиції, звичаї, істо рію.
Українська народна пісня — це різновид фольклорного тексту, що
супроводжує людину впродовж усього її життя, в усіх обставинах —
від колиски до могили. Українська пісенність — дорогоцінне
надбання народу, нев’януча окраса його духовної культури; її спра-
ведливо вважають енциклопедією буття етносу, народу, нації.

Аналіз спеціальних досліджень показує, що: 
1. Українських пісень у перекладах іноземними мовами в Ук -

раїні мало і їм не надається належної уваги. Зрозуміло, що сенса-
ційною подією (у Черкасах та й Україні) стало видання 19 партитур
обробок українських народних пісень і творів церковної музики
нашого видатного диригента, композитора Олександра Кошиця. За
свідченням американської преси, видання мало величезний успіх:
його загальний наклад сягнув 140 тисяч примірників і розійшовся
миттєво переважно серед неукраїнських хорових колективів,
коледжів, музичних осередків. В Україні ж цих видань не було.

2. У практиці навчання іноземної мови, зокрема англійської, сьо -
годні досить широко використовуються англійські пісні, які заохо-
чують, стимулюють учнів до вивчення мови та створюють у класі
сприятливий навчальний аутентичний клімат. Проте виконання анг -
лійською мовою українських пісень рідкісне явище в Україні взага-
лі і у навчальних закладах зокрема. Поясненням цього може бути
думка вітчизняних методистів та педагогів про те, що з лінгвокуль-
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турологічної точки зору не українська, а англійська пісня сприяє
знайомству з культурою британців чи американців, тобто народу,
мова якого вивчається. Слушна думка, але, з іншого боку, викорис-
тання в навчанні англійської мови українських народних пісень чи
сучасних та патріотичних, які розповідають про Майдан чи героїзм
українців у боротьбі з ворогом, також можуть успішно і творчо вико-
ристовуватися при вивченні англійської мови, де акцент буде стави-
тися якраз на виховання піснею і пробудження інтересу до перекладу,
до зіставлення та використання різних засобів мови при перекладі. 

3. Сьогодні на українську пісню і її переклад іноземними мова-
ми слід поглянути по-новому, а саме з точки зору того, який могут-
ній позитивний виховний та пізнавальний потенціал несе в собі
українська пісня, виконана, скажімо, в англійському перекладі.
А просування і популяризація її у сьогоднішньому світі за допомо-
гою перекладів і виконання різними мовами сприятимуть знайом-
ству народів світу з Україною та її культурою, взаємозбагаченню
культур, порозумінню, співробітництву та миру.

Українські перекладознавці розглядають переклад поетичних
творів із різних боків, але вони одностайні щодо необхідності вра-
хування під час перекладу всього спектра складників, які забезпе-
чують цілісність поезії як окремого виду художньої літератури. 

Переклад саме народної пісні, лірики, національних словесних
символів є вкрай складною справою, адже досить часто слова з пов -
ним семантичним еквівалентом у мові перекладу мають ще й свій
власний глибокий, прихований символічний зміст. Лише повне усві -
домлення значення символічного змісту слова дасть змогу перекла-
дачеві відтворити глибинний сенс пісні.

МЕТОДИКА TASK BASED TEACHING 
ЯК ОДНА З НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ 

У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Нагорна П. Е.
старший викладач кафедри філології 

та соціально-гуманітарних дисциплін
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Task Based Teaching (TBT) на сьогодні є однією з найпопулярні-
ших комунікативних методик при вивченні іноземної мови. Цей
метод підходить як студентів рівня elementary, так і для більш висо-
ких рівнів.
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Сутність Task Based Teaching полягає в підборі матеріалів та зав-
дань, які покликані розвивати комунікативні здібності студентів,
застосовувати вивчену попередньо інформацію на практиці, здат-
ність співпрацювати з одногрупниками. TBT завдання складається
з декількох етапів:

1. Інструкція до завдання — на цьому етапі викладач ознайом-
лює студентів із завданням, пояснює мету завдання, можливі спо-
соби виконання, очікувані результати від студентів. На цьому етап
викладач ділить студентів на групи, якщо є така необхідність.

2. Завдання — власне, на цьому етапі починається виконання
завдань. Найкраще, якщо студенти будуть поділені на невеликі
групи, по 2–3 особи, щоб активність кожного учасника групи була
однаковою. Завданнями можуть бути: розставити картинки в логіч-
ному порядку та прокоментувати свої дії, придумати історію, див-
лячись на картинку, створити діалог на певну тему тощо.

3. Планування — етап, коли студенти планують хід виконання
завдання, необхідні матеріали. На цьому етапі студенти можуть
скористатись допомогою викладачі з будь-яких незрозумілих мов-
них питань.

4. Огляд виконаних завдань — студенти представляють викона-
ні завдання, викладач дає короткий коментар виконаної роботи.

5. Аналіз — після огляду завдань від усіх груп, викладач та сту-
денти діляться враження від прослуханого. Викладач підкреслює
найкращі моменти виступів, належний рівень виконання завдання,
відповідність рівню знань студентів.

6. Практика — викладач указує на слабкі сторони в роботі сту-
дентів, які потім відпрацьовуються за допомогою різних вправ.

Переваги використання TBT методики під час занять:
– студенти повинні застосовувати всі свої знання з англійської

мови. Практикується не одна лексична або граматична тема,
а одразу весь матеріал;

– студенти вільні самостійно обирати граматичну структуру,
узгоджувати контекст. Мають можливість практикувати вивчений
матеріал у спонтанному говорінні;

– навчаються планувати свій виступ англійською мовою, ана-
лізувати доцільність використання різних мовленнєвих конструк цій
у своєму виступі;

– потужний комунікативний метод — протягом усього періоду
виконання завдання студентам необхідно спілкуватись англійською.
Це дає можливість практикувати вивчений лексичний матеріал;
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– TBT метод мотивує студентів працювати над удосконален-
ням своїх граматичних та комунікативних навичок.

Отже, Task Based Teaching — сучасна методика, яка допомагає
розкрити потенціал студентів, розширити їхні уявлення про англій-
ську мову. Ця методика дозволяє залучати студентів до активної
роботи на занятті, практикувати вивчений матеріал, самостійно до -
бирати форми і методи виконання завдання, сприяє розвитку твор-
чих навичок та критичного мислення.

ПОЛІСЕМІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ

Павлова Т. О.
І курс магістратури, група ЗПР-20-1, спеціальність «Філологія»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент

Науковий термін точно і однозначно визначає чітко окреслене
спеціальне поняття будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва, сус-
пільного життя тощо і його співвідношення з іншими поняттями
в межах спеціальної сфери. За В.І. Карабаном, термін — це мовний
знак, що репрезентує поняття спеціальної, професійної галузі
науки або техніки. І науково-технічні терміни становлять суттєву
складову науково-технічних текстів.

Переклад англійських термінів українською мовою потребує
знання тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту тер-
мінів англійською мовою і знання термінології рідною мовою. Під
час перекладу англійської науково-технічної та економічної літера-
тури українською мовою велике значення має взаємодія терміну
з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова.

Економічний термін може бути багатозначним, хоча однією
з вимог термінології є його однозначність, адже економіст повинен
дати економічному термінові одне визначення, враховуючи всі
його істотні ознаки, тобто такі, які мають регулятивний характер.
Багатозначність спостерігається в тих випадках, коли термін має
різні значення, які передаються різними українськими еквівален-
тами, й у тих випадках, коли для передачі одного значення терміну
англійською мовою в українській можуть використовуватися
декілька різних термінів, причому вибір варіантної відповідності,
як правило, зумовлений контекстом. 

Подібні терміни, як правило, однозначні й мають один еквіва-
лентний термін в українській мові: bond — облігація; overheads —
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накладні витрати; shareholder — акціонер. Проте багато однослівних
термінів були спочатку загальновживаними, або виступають у зна-
ченні, що розвинулося на основі загальновживаного. Спеціальне
значення терміну в терміносистемі корелюється з існуючим загаль-
новживаним значенням мовної одиниці, в якому вона функціонує
в інших текстах: structure — 1) структура; 2) організаційна структу-
ра; loss — 1) втрата; 2) збиток.

У деяких випадках причиною багатозначності є походження
термінів від багатозначних загальновживаних слів досить широкої
семантики. Як приклад наведемо багатозначний англійський термін
amount, якому при перекладі текстів фінансової звітності відпові-
дають декілька українських еквівалентів: 1) сума, величина; 2) об’єм.
При передачі першого значення терміну також виникає явище
багатозначності.

Для передачі значення терміну можуть використовуватися
декілька термінів, що є частковими або абсолютними синонімами.
Виходячи з різновидів синонімічних стосунків, що зв’язують варі-
антні відповідності одного терміну, можемо виділити такі причини
його багатозначності:

1. Наявність термінів-синонімів, що однаково точно передають
значення терміну та не мають особливих відмінностей: agreement —
угода; договір; customer — споживач; покупець; клієнт; debt — борг;
заборгованість; зобов’язання; repayment — виплата; погашення
тощо.

2. Наявність термінів, що мають близьке значення, але володі-
ють різною сполучуваністю з іншими термінами й загальновжива-
ними словами. Різна дистрибуція українських термінів зумовлює
вибір одного з них у тому або іншому контексті, а також визначає
особливості лексичного складу похідних від нього термінів.

Це явище не може характеризуватися як полісемія, оскільки
семантичні розбіжності між термінами незначні й багатозначність
викликана не відмінністю значень одиниць, а традицією викорис-
тання термінів, що склалася, у визначеному макро- і мікроконтексті.
Крім того, у деяких випадках запозичені терміни-неологізми, абсо-
лютно синонімічні термінам, що вже є українськими, здатні розвину-
ти нове значення, тим самим сприяючи подальшій диференціації
понять і значень терміну.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 
АНГЛІЙСЬКИХ АБРЕВІАТУР У МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Рябокінь Н. О.
к. ф. н., доц. кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Сучасна медична термінологія — це макротерміносистема.
Варто зазначити, що переважна більшість медичних термінів нале-
жать до ініціальних абревіатур. Ініціальні абревіатури — утворені
з початкових літер (звуків) слів, які входять у вихідне словосполу-
чення. Часте використання абревіатур у лексичній системі попу-
лярно-наукового стоматологічного тексту спричинена необхідніс-
тю вираження численних наукових термінів у скороченій формі.
Що є зрозумілим лише певній категорії спеціалістів — слова про-
фесіоналізми. Абревіатури використовуються лише в певних галу-
зях знань, через це перекладачу досить важко зрозуміти їх значення
для виконання перекладу.

Враховуючи усі вищезазначені аргументи, тема нашого дослід-
ження є надзвичайно актуальною та затребуваною. Останнім часом
чимала увага прикута до даної проблеми. Особливості перекладу саме
стоматологічних термінів були розглянуті у роботах Ю. С. Дев’ятко,
Г.В. Шалаєвої, К.Г. Гаврильєвої та інших, але у всіх відомих публі-
каціях саме терміни, що використовують у онкостоматології роз-
глянуті не значною мірою.

Предметом нашого дослідження є переклад ініціальних абревіа-
тур, що застосовуються при описі методів діагностики та протоколів
лікування онкологічних захворювань щелепно-лицевої локалізації
з англійської мови. Мета — вивчення особливостей та визначення
алгоритму перекладу ініціальних абревіатур, що застосовуються при
описі методів діагностики та протоколів лікування онкологічних
захворювань щелепно-лицевої локалізації з англійської мови.

Було проаналізовано та здійснено переклад ініціальних абре-
віатур фундаментального видання з онкостоматології під авторст вом
J. W. Werning «Oral Cancer: Diagnosis, Management, and Rehabili ta -
tion». Оскільки в даному виданні відсутній список умовних скоро-
чень, що робить сприйняття матеріалу підручника складним. Саме
тому нами було відібрано з тексту підручника усі ініціальні абревіа-
тури та здійснено їх переклад. Ось деякі із них:

ACC (аdenoid cystic carcinoma) — аденоїдно-кістозна карцинома;
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ATRA (all-trans retinoic acid) — повністю транс-ретиноєва кислота;
LAR (lower alveolar ridge) — альвеолярна частина нижньоще-

лепної кістки;
UAR (upper alveolar ridge) — альвеолярний паросток верхньо-

щелепної кістки;
ATP (аnterior tonsillar pillar) — передня дужка мигдалика;
BSCC (basaloid squamous cell carcinoma) — базалоїдний плос-

коклітинний рак;
CT (computed tomography) — комп’ютерна томографія;
3D-CRT (conformal three-dimentional radiation therapy) — трьох-

вимірна конформна радіаційна терапія;
DNA ploidy — плоїдність дезоксирибонуклеїнової кислоти;
DSS (disease-specific survival) — показник виживання при

захворюванні;
EBV (Epstein-Barr virus) — вірус Епштейн-Бар;
FOM (floor of the mouth) — дно порожнини рота;
IAN (inferior alveolar nerve) — нижньощелепний луночковий нерв.
Хочеться зауважити, що переклад абревіатур стоматологічних

термінів, що використовуються у онкостоматології є складним,
багаторівневим процесом і вимагає високого професіоналізму
перекладача та його обізнаності в стоматології. Чимало термінів не
мають відповідних українських аналогів. Саме тому при виконанні
перекладу професійної медичної літератур необхідний детальний
структурний аналіз термінологічного словосполучення, а також коо-
перація зі спеціалістами в області медицини, а саме стоматології. 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДУ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Савчук К. В.
І курс магістратури, група ЗПР-20-1м, спеціальність «Філологія»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент

Переклад — це вираження того, що було вже подано в одній
з ін ших мов у процесі обміну інформацією. Залежно від інформації
виділяють основні різновиди перекладу: а) суспільно-політичний;
б) художній; в) науково-технічний.

Стрімкий розвиток новітніх технологій, необхідність у найко-
ротший термін знайомитись з останніми надбаннями науки при-
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вертають особливу увагу до науково-технічного перекладу. Техніч -
ний переклад — це вид інформаційної діяльності, використовува-
ної для обміну науково-технічною інформацією між людьми, які
спілкуються різними мовами. Однією з головних відмінностей мови
технічної літератури від інших різновидів є значна кількість термі-
нів, чітке викладання матеріалу. Відомо, що визначальними ознака-
ми науково-технічного тексту є його інформативність, логічність,
точність, об’єктивність, ясність, зрозумілість. 

Існує декілька видів технічного перекладу. Наприклад, вільний
переклад — розуміння і передача загального змісту тексту. До слів -
ний переклад розкриває зміст кожного речення і допомагає пра-
вильно зрозуміти його. При дослівному перекладі речення має ту
саму структуру і порядок слів, як і відповідне оригінальне. 

Використання цих видів перекладу часто породжує традиційні
перекладацькі помилки — буквалізми. Тільки той переклад, що пере-
дає точний зміст тексту з усіма відтінками і особливостями стилю
у відповідності до норм рідної мови, можна назвати адекватним.
Саме такий переклад є мірою визначення його якості, яка значно
залежить від цілої системи компетенцій перекладача, а саме: мовної;
професійної; екстралінгвістичної; комунікативної; психокогнітивної.

Адекватний переклад змушує перекладача відмовитись від
перекладу окремих слів, іноді цілих фраз із метою створення ново-
го тексту з еквівалентним змістом і тотожною функцією. Таким
чином, елементна відповідність перекладу оригіналу не може забез-
печити необхідної точності перекладу, бо призводить лише до
збільшення помилок у перекладі. Варто відтворювати, а не копію-
вати.

Вимоги до результатів перекладацької діяльності поступово
підвищуються, адже вони диктуються змінами у сучасному світово-
му рівні розвитку науки і техніки. І саме лексична система знахо-
диться найбільшою мірою під впливом цих змін. 

Таким чином, мета дослідження полягає у тому, щоб виявити
лексичні труднощі, що зумовлені сучасним станом розвитку науко-
во-технічної сфери. Для досягнення мети дослідження були по став -
лені конкретні завдання:

– порівняти традиційний підхід до вирішення лексичних про-
блем перекладу науково-технічної літератури із сучасним;

– проаналізувати елементи лексичної системи англійської мови,
що становлять труднощі під час перекладу сучасної науково-технічної
літератури;
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– визначити шляхи подолання актуальних лексичних проблем
перекладу.

До системи традиційного підходу вирішення лексичних проблем
перекладу входять: терміни та способи їх перекладу; скорочення;
інтернаціональні та псевдоінтернаціональні слова; багатозначні
слова; стійки (сталі) словосполучення; препозитивні атрибутивні
словосполучення; неологізми та безеквівалентна лексика; власні
імена та назви. Цілком логічним є висновок, що перекладач стис-
кається й буде стискатися з певними труднощами під час перекла-
ду, що є результатом постійного еволюційного процесу взагалі та
розвитку науки і техніки зокрема. Як вище було зазначено, лексич-
на система мови виявляється більш схильною до змін.

ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ
І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Сич І. А.
І курс, група ПЗ-1-lk, спеціальність «Право» 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» 
Науковий керівник: Пікалюк С. С., ст. викладач

Категорія «джерело права» в навчальних посібниках, як прави-
ло, розглядається у таких значеннях: по-перше, «джерело права»
в матеріальному розумінні — це суспільні відносини, які розвива-
ються і обумовлюють виникнення, розвиток та зміст права [1]; по-
друге, «джерело права» в ідеологічному розумінні — це виражена
в офіційній формі сукупність юридичних ідей, поглядів, теорій, під
впливом яких утворюється і функціонує право [2]; по-третє, джерело
права у формальному (юридичному) розумінні — це офіційні форми
зовнішнього вираження і закріплення правових норм, що діють
в певній державі, тобто це і є власне форма права. [3].

Водночас джерельна база права є достатньо розгалуженою,
специфічною. Слід окреслити такі загальні риси: 

1) різноманітність та значний обсяг джерел у сфері функціону-
ванням правоохоронних органів у галузі захисту прав і свобод
людини й громадянина. На рівні законодавчої влади приймаються
Конституція та законодавчі акти. Виконавча влада ухвалює поста-
нови, розпорядження, протокольні рішення тощо, судова — рішення,
ухвали Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції
(місцевих судів, апеляційних судів та Верховного Суду України)
[2, с. 28]. 
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2) відсутність загальних кодифікованих актів у сфері захисту
правоохоронними органами прав і свобод людини та громадянина.
На зразок кримінального, цивільного, де базові юридичні норми
зведені у загальний кодифікований акт; 

3) особливе місце підзаконних нормативно-правових актів, що
належать, безпосередньо, органам у сфері захисту прав і свобод лю -
дини й громадянина в системі джерел права;

4) ряд із них одночасно виступає і як норми основних галузей
права — таких, наприклад, як конституційне право, адміністратив-
не право, муніципальне право, цивільне право та інші; 

5) значна частина цих норм існує в нормативно-правових актах
правоохоронних органів, які входять у систему органів державної
влади; вони носять локальний характер, але є обов’язковими для
виконання на відповідній території; 

6) не всі відносини, що виникають у сфері організації і діяль-
ності правоохоронних органів, є предметом правового регулюван-
ня, ряд відносин виходить за межі правового регулювання.

Джерела (форми) права у сфері захисту прав і свобод людини
й громадянина є вихідними як від держави, так і від самоврядних
інституцій. Серед джерел права виділяються як внутрішні, так і зов-
нішні (міжнародні). До внутрішніх джерел належать: нормативно-
правові акти, видані в Україні; підзаконні акти; правовий та судовий
прецедент. До міжнародних джерел слід віднести: міжнародно-пра-
вові акти в галузі публічного адміністрування; міжнародно-правові
договори. Перераховані джерела (форми) права у сфері захисту прав
і свобод людини й громадянина в Україні існують не відмежовано,
а взаємодіють і доповнюють (регламентують, роз’яснюють) Основ -
ний Закон та закони України, що дозволяє говорити про об’єктивність
існування системи джерел (форм). Під цією системою слід розуміти
ієрархічну, послідовну та логічну систему Конституції та законів
України, інших правових актів чинного законодавства, зв’я заних
між собою метою утвердження, гарантування захисту прав і свобод
людини й громадянина. 
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АНГЛОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ІНОВАЦІЇ
В ЕКОНОМІЧНОМУ ПЕРЕЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ

Січова Д. Ю.
викладач кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Одним з найважливіших і соціально значимим явищ, які відбу-
ваються в українській мові, є процес використання та утворення
нових слів, які відображають реалії сьогодення, що виникли в ре -
зультаті соціально-політичних змін, із розвитком науки та техніки,
суспільних взаємовідносин. 

Неологізм (від грец. — «новий», «слово») — це слова, які є абсо-
лютно новими лексичними одиницями, саме до певного історич-
ного періоду, та знаходяться у цій ролі певну кількість часу. 

Під час роботи на перекладом документів та матеріалів різних
сфер сучасного суспільства необхідно вирішити широкий діапазон
лінгвістичних задач, пов’язаних з наявністю так званих неологізмів,
різноманітних лексико-семантичних новацій: слова, словосполу-
чення які означають предмети, явища або інші реалії, які були створе-
ні за допомогою словотворчих моделей іноземної мови. Неологізми
можуть певні труднощі під час перекладу, які можуть бути пов’яза-
ні з відсутністю цього ж терміну в рідній мові, а також з специфіч-
ністю можливостей словотворення мови оригіналу. Необхідно
обґрунтовано та доцільно трансформувати іноземні лінгвістично-
семантичні одиниці у вокабул яр української мови, а також розум-
но адаптувати їх в контексті поданої тематики.

До без еквівалентної лексики можна віднести: 
– Withholding tax: термін, який зустрічається в Америці та Ка -

наді, який означає форму виплати податків авансом;
– Bid: англосаксонський термін,який визначає курс акцій під

час її продажу;
– Balloon: кредит, який необхідно повернути в повному обсязі,

а не частинами, як при амортизації. Слово відноситься до англо -
саксонської термінології;

– Blue chips: термін, який означає акції будь якого підприєм-
ства, з великими активами, які мають найбільшу вартість;

– Blocked units: Акції, які були подаровані або виплачені в якос ті
винагороди співробітникам підприємства;
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– Goodwill: термін, що означає активи, капітал підприємства,
яке не піддається матеріальним вимірам;

– Jobber: брокер, який працює у Лондонській біржі, як посе-
редник та зацікавлене обличчя;

– Bonds: боргові обов’язки, які гарантуються будь-яким видом
застави. Найчастіше використовується в США;

– Odd lot: термін,який було ухвалено на Нью-йоркській біржі
і який означає кількість акцій менше лота, тобто менше 100;

– Penny stock: акції, цінні папери спекулятивного характеру,
біржовий курс, який складає менше одного долара;

– Scrip: проміжний сертифікат,який видається в США волода-
рям, які ще повністю не оплатили свої акції;

– Dow jones: індекс Нью-йоркської біржі, який рахується
щоденно, на основі курсу основних акцій, які котируються.

Труднощі в розумінні та перекладі неологізмів пов’язані
з стрімким розвитком науки та техніки в сучасному світі. Нажаль,
словники не встигають оновлюватися та само швидко, як в мові
з’являються нові слова в різних сферах знань.

У випадку з англійською мовою, неологізми перекладаються на
українську в два етапи: уточнення значення неологізму шляхом звер-
нення до свіжих видань англійських тлумачних словників та ураху-
вання контексту і структури слова; переклад, за допомогою таких
засобів української мови, як транскрипція, транслітерація, кальку-
вання,описовий переклад.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕОЛІКИ ПЕРЕКЛАДУ 
АНГЛІЙСЬКИХ АБРЕВІАТУР ЗА ДОПОМОГОЮ

СЛОВНИКОВОГО МЕТОДУ У ДИСКУРСІ СТОМАТОЛОГІЇ

Скрипник М. І.
І курс, група ЗПР-20-1м, спеціальність «Філологія»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент

Переклад медичних абревіатур з англійської мови є достатньо
важким для розуміння процесом. Для правильного перекладу цих
лексичних одиниць, перекладач повинен гарно орієнтуватися у сфері,
про яку йдеться у тексті. Розробка чіткого плану розшифровки та
передачі її змісту з англійської мови на українську є ключовою за -
дачою будь-якого перекладача.
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Необхідно зважати та наступні фактори: нещодавна поява аб -
ревіатури і її відсутність в словниках; відмінності вживання певної
термінології; відсутності певного поняття, що позначає певна абре-
віатура взагалі; незнання абревіатури тощо.

Процес розшифрування абревіатури складається з визначення
нескороченої форми конкретного скорочення. Значення абревіату-
ри не є тотожним до нескороченої форми слова чи словосполучення.
Саме тому розшифровка — це визначення ініціальної форми слова
та встановлення значення даної абевіатури відповідно до конкрет-
ного контексту. При розшифруванні абревіатур використовують
такі загальноприйняті методи як: аналіз контексту, використання
спеціальних довідкових матеріалів (посібників, словників та ін ших),
використання різноманітних термінів-аналогів. 

Переклад стоматологічних абревіатур найбільш ефективним
способом можна здійснити шляхом пошуку їх значення у словни-
ках медичних термінів. Перевагами такого методу є те, що переклад
абревіатури за таким методом буде як найбільш точним — еквіва-
лентний оригіналу. Словники медичних (стоматологічних) абревіатур
є незамінними при перекладі англійських абревіатур латинського
походження, частіше за все це назви певних анатомічних утворів,
рецептурна термінологія, назви діагнозів та інше. 

Але такий спосіб має чимало недоліків. Абревіатури є рухоми-
ми елементами лексики, а медичні словники оновлюються вкрай
рідко. Саме тому, є чимало абревіатур, що не описані у словниках.
За останні 20 років, стоматологія кардинально змінилася, поступово
клініки почали відмовлятися від традиційних методів лікування на
користь використання цифрових технологій CAD/CAM. Інфор ма -
ція щодо скорочень у даній галузі відсутня у словниках абревіатур,
що робить даний спосіб не ефективним. 

Словниковий метод не є інформативним та ефективним при
перекладі сучасної стоматологічної літератури в якій описується
лікування або методи діагностики за допомогою новітніх пристосу-
вань, але можна вільно та ефективно його використовувати при
перекладі базової стоматологічної літератури: анатомія, фізіологія,
біохімія зубо-щелепної системи та інше. 

Для того, щоб перекладати новітні абревіатури, перекладач по -
винен володіти навичками та знаннями сфері медицини та стома-
тології, а саме, мати певний досвід роботи у різноманітних галузях
стоматології таких як: терапевтична, ортопедична, хірургічна сто-
матологія, ортодонтія, фармакологія та зубне протезування. Також
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перекладач має мати практичні навички для розуміння процесів
виготовлення ортодонтичних апаратів, виконання прями та непря-
мих реставрацій зубів з використанням сучасного обладнання та ма -
теріалів, це допоможе уникнути в подальшому непорозумінь. Тим
більш для адекватного та правильного перекладу абревіатур з анг -
ломовної, перекладач повинен бути всебічно розвинутим та володі-
ти знаннями базових дисциплін таких як: фізики, органічної та
неорганічної хімії, матеріалознавства та інші.



СЕКЦІЯ V

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВІДГУК НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖАНРІВ ЖУРНАЛІСТИКИ
В ЗАРУБІЖНИХ ЗМІ

Багрій В. В.
IV курс, група ЖР17/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сазонова Ю. О., доцент

Актуальність теми: зумовлена швидким поширення жанрів жур -
налістики в ЗМІ, їх розвитком. А зважаючи на те, що більшість
сучасних вітчизняних телепрограм є трансформацією із зарубіжних
їх різновидів, то і аналіз функціонування жанрів журналістики в за -
ру біжних ЗМІ вважається актуальною темою сьогодення.

Мета: проаналізувати особливості функціонування жанрів жур -
налістики в зарубіжних засобах масової інформації (на прикладі
США, Німеччини та Польщі).

Основний виклад матеріалу: жанрова специфіка у журналістиці.
Отже, жанр — це певний тип твору, тексту, який має особливі ха рак -
теристики та особливості, які притаманні лише йому; такі особли-
вості можуть стосуватися побутови, змісту тощо. В роботі розгляну-
то такі важливі питання, які стосуються типів жанрів. Відповідно до
розглянутої теми було виокремлено три найголовніші типи жанрів,
а саме: інформаційний, аналітичний та художньо-публіцистичні
жанри. Кожен із них має групу підтипів, таким чином найбільш вжи-
ваними підтипами інформаційного жанру є замітка, звіт, репортаж
та інтерв’ю. Найбільш простим та часто вживаним серед інформа-
ційних жанрів є саме замітка — вона невеликого змісту, досить про-
стої структури та розуміння. В сучасних новинах, особливо, які
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здійснюються в телетрансляції — це репортаж, адже він чітко відзня-
тий на певну тематику, добре продуманий і тому може використову-
ватися не для конкретного телеканалу, а лише для певної специфіки.
Також часто використовується у всіх видах такий вид інформацій-
ного ЗМІ, як інтерв’ю. Інтерв’ю — складний за своєю будовою
жанр, який потребує підготовки у запитаннях, а часто і відповідях.
Які на них даються. Художньо-публіцистичний жанр — важливий
для журналістики, адже саме завдяки ньому можна розробити ту
унікальність та простоту для розуміння споживача, яка буде голов-
ною для сучасних ЗМІ. До художньо-публіцистичного жанру нале-
жать — есе, фейлетон, нарис та памфлет. Вони зазвичай мають
спрощену прозову структуру та є простими у подачі. На сучасному
етапі жанрові трансформаційні процеси у журналістиці відобразили-
ся на теоретичному обґрунтуванні їх класифікації, про що свідчать
нові жанрові системи, розроблені відповідно до сучасної практики
відображення дійсності, з метою уточнення диференціації новоут-
ворених, гібридних жанрів. Здійснений аналіз останніх наукових
розробок дозволяє зробити висновок, що існуючі жанрові системи
телебачення створено за принципом: підходу до зображення дійс-
ності; інтегрування гібридних жанрових форм в традиційну триви-
дову систему; уточнення та доповнення термінології, з метою
визначення місця перехідних жанрів; запровадження інноваційних
підходів до жанрового структурування. Найбільш значної трансфор-
мації та модернізації жанри в ЗМІ набули саме з появою Інтернет-
мережі. Таким чином, спочатку туди перекочували такі малі жанри,
як замітка. Адже його зручно розташовувати у вигляді реклами
тощо, а згодом саме в мережі Інтернет почали з’являтися і нові
жанри. Поширеність журналістських робіт саме в Інтернет мережі
спричинена тим, що інформацію можна швидко знайти, швидко
оновити чи додати щось, що потребує доповнення. Таким чином,
часто в мережі Інтернет використовуються короткі повідомлення,
які зазвичай не перевищують одного-двох рядків, або власне назви
того, про що повідомляється із поміткою «Буде доповнено», або
з віконечком, завдяки якому відбудеться миттєва переадресація на
саму новину. Також розширене використання Інтернету в журна-
лістиці спричинило і появу нових жанрів. Новим та таким, який
зараз дуже широко використовується є блог. Ведення блогу пов’яза-
не з можливістю постійного додавання та оновлення інформації,
а також його ведення у вигляді дискусій за допомогою методу
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«запитання-відповіді». Таким чином, читач може під тим чи іншим
текстом написати певне запитання з бажанням отримати на нього
відповідь, коли блогер вважає за потрібне — він пише на нього від-
повідь. Завдяки цьому може відбуватися дискусія на певну тему.
Також в практичній частині кваліфікаційної роботи провели аналіз
функціонування жанрів ЗМІ для зарубіжних засобів масової інфор-
мації. Для детального аналізу було обрано три країни, на прикладі
яких і проводився аналіз. Так, розглянули використання жанрів
засобів масової інформації на телебаченні та в друкованих ЗМІ на
території Сполучених Штатів Америки, Польщі та Німеччини. Під
час проведення аналізу було детально вивчено статистику телепе-
редач на телебаченні зазначених країн, а також їх характер відпо-
відно до існуючих жанрів ЗМІ. Так, для Америки характерними
являються такі жанри, як розважальні та політичні ток-шоу, а та кож
різного виду реаліті-шоу, які після трансформації часто знаходять
своє відображення на телебаченні інших країн світу. Також для
телебачення США притаманні такі жанри журналістики, як репор-
тажі новинного, культурного та історичного значення. Для Польщі
та Німеччини функціонування жанрів засобів масової інформації
мають відмінність в залежності від права власності телеканалу, а та -
кож самого телеканалу. Так, тут існують телеканали розважального
характеру із тематичною специфікою (дитячий, культурний, істо-
ричний чи спортивний телеканал), відповідно до яких і залежить
функціонування жанрів. Так, для зазначених телеканалів характер-
ними є такі жанри журналістики: репортаж культурного, тематич-
ного та розважального характеру; інтерв’ю відомих спортивних дія-
чів чи діячів культури та історії тощо. Що ж стосується друкованих
закордонних ЗМІ, то їх жанрова специфіка практично не відрізня-
ється одна від одної. Виключенням можуть бути лише друковані
ЗМІ певної тематичної спрямованості. Таким чином, основними
жанрами друкованих засобів масової інформації є стаття, репортаж
новинного та тематичного характеру, кореспонденція, інтерв’ю міс -
цевих політичних, спортивних, культурних діячів тощо, а також заміт-
ки рекламного спрямування.

Висновки. Отже, під час дослідження стало зрозумілим, що
функціонування жанрів журналістики в закордонних ЗМІ відрізня-
ються в залежності від певних соціальних і політичних чинників.
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БЛОГ ЯК ЗАСІБ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Буймер В. В.
IV курс, група Ж-19.3-1-mk, спеціальність «Журналістика»

Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаївського

фахового коледжу Університету «Україна»

Сьогодні традиційна журналістика в усіх країнах переживає
кризу через застарілі технології, вона все менше відповідає своєму
істинному призначенню — надати громадськості оперативну, бага-
тоаспектну і об’єктивну інформацію. Одним з провідних напрямків
нової журналістики стає блогінг. Своєю появою блоговая журналіс-
тика помітно змінила уявлення про сучасне громадянське суспіль-
ство і засоби масової інформації. Тепер користувач Інтернету є не
тільки споживачем інформаційного продукту, а й сам бере безпосе-
редню участь у виробництві журналістської продукції. 

Блогова журналістика дає можливість представникам різних
верств населення оперативно і без обмежень висловлювати свою
думку, відстоювати точку зору, громадянську позицію, а також осо-
бисте сприйняття світу. 

Уперше термін «блог» з’явився в 1997 році, і причиною тому ста -
ло створення Йорн Баргер сайту «Robot Wisdom», на якому він пуб-
лікував посилання різних інтернет-ресурсів. Баргер називав свій
сайт — Web Log (англ. «Мережевий Журнал»). Згодом назва скоро-
тилася до «weblog». У 1999 році компанією Pyra Labs (якою зараз
володіє Google) був створений перший в світі безкоштовний сервіс
для ведення блогів — «Blogger.com». Згодом кількість сервісів для
блогінга стала рости. Найпопулярнішими в світі можна назвати:
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. 

Відмітна риса блогів — це оперативність, приватна думка, емо-
ційність при оцінці події або факту, миттєва реакція, співпереживан-
ня, повна відсутність цензури, як зовнішньої, так і внутрішньої, діа-
логічність, відкритість, довірчі відносини між адресатом і адресантом. 

Інтернет створює новий стиль єдиної світової журналістики.
Розвиток сучасної журналістики пов’язаний з тим, що все більш гло-
бальною стає закономірність, згідно з якою залишається тільки єдина
межа, що розділяє журналістику на хорошу і погану. Здібності бло-
гера відіграють визначальну роль у формуванні особи нової журналіс-
тики — як він користується можливостями, що відкриваються, чи
зможе отримати максимальну користь з Мережі для своїх матеріалів,
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а значить і читачів. Професіоналізм, як якість журналістської діяль-
ності, стає не єдиним критерієм, оскільки з’являється блогова жур-
налістика, носить більше подієвий і аматорський, ніж оціночний
і професійний характер.

Дослідники Е. Кожем’якін і А. Попов [1, с. 150] наводять такі
типи журналістських блогів: 

1. Аналітичний блог, який містить авторську інтерпретацію та
коментарі щодо певних проблем та подій. 

2. Дискусійний блог створюють не лише для того, аби донести
свої думки та погляди до читачів, а й для того, щоб налагодити зво-
ротний зв’язок з аудиторією, залучити її до обговорення певних тем
та проблем. 

3. Блог нішевих новин у вигляді щоденника, в якому розгляда-
ють локальні й спеціалізовані теми, обговорюють їх з читачами.
Головна перевага такого блогу полягає у локальності контенту, коли
автор публікує матеріал про події, незначні для великих мас-медіа. 

4. Блог новинних серіалів, націлений на висвітлення вузьких
тем. Кожен наступний пост є продовженням попереднього. 

5. Іміджевий блог, який для відомих журналістів є ще однією
три буною, але без редакторської цензури та оброблення. Особ ли -
вістю таких блогів є фактор бренду.

Блоги сьогодні відіграють все більшу роль в інформаційному
просторі. Не визнані в якості засобів масової інформації законо-
давчо, вони, тим не менш, володіють багатьма їх властивостями
і виконують їх функції.

Література
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ДЛЯ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩОЇ МЕДІА ДІЯЛЬНОСТІ

Бусняк Н. А.
II курс, група ЖР-17-1, спеціальність «Журналістика»
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Науковий керівник: Денисенко В. А., д. іст. наук, доцент

Мета роботи: Простежити, як висвітлюється тема благодійнос-
ті в сучасних українських ЗМІ, дослідити взаємодію роботи соці-
ального та медійного сектору. 

Звернувшись до витоків, бачимо, що комунікація, як одна з ба -
зових умов існування людської спільноти, властива будь-якій формі
спільного існування людей. Тому вона є соціальним утворенням.
«Комунікація — передавання інформації від однієї системи до іншої
за допомогою сигналів чи спеціальних матеріальних носіїв. У соці-
альній журналістиці представникам ЗМІ властиво виконувати такі
функції: 

– соціальної адаптації та орієнтації 
– спирається на потреби аудиторії в інформації для орієнту-

вання у соціальних процесах та явищах, адаптації до змін соціаль-
них, політичних, економічних умов життя;

– соціальної ідентифікації — базується на потребі людини від-
чувати свою спільність із певними соціальними групами, верствами
тощо;

– відтворення певного емоційно-психологічного тонусу —
спрямована на зняття психологічної напруги.

ЗМІ реалізують свої можливості не тільки на макрорівні (у гло-
бальних соціальних вимірах). До одного з таких макрорівнів соці-
альної діяльності сучасних медіа слід віднести соціальне ток-шоу
«Місто добра», яке виходить щотижня на телеканалі «Київ». «Те -
леканал «Київ» почав будувати нове місто, в якому панують лише
добро, співчуття та взаємодопомога. Мешканцем цього унікально-
го у світі мегаполісу може стати кожен: як той, кому потрібна допо-
мога, так і той, хто бажає її надати. Єдина умова — мати у серці
добро та вміти запалити віру у перемогу над життєвими трудноща-
ми. Кожна програма складається з двох частин. У першій — герої
розповідають про свої проблеми та разом з експертами намагати-
муться знайти вихід із складної життєвої ситуації. Тоді як герої дру-
гої частини — вже ділитимуться власним досвідом успішного подо-
лання, здавалося б, найскладніших проблем. Таким чином, у «Місті
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добра» не буде жодного мешканця, який залишився би сам-на-сам
із своєю проблемою.. В ефірах ток-шоу ми говоримо на такі теми:
театр глухих «Райдуга» існує вже півстоліття. І кожного року —
щонайменше 2 прем’єри! Глухі актори діляться своїм мистецтвом.
«Місто добра» — чудовий приклад благодійної діяльності у медіа.
Партнером такого медійного продукту є Міжнародний благодійний
фонд «Життя з надлишком», команда якого разом із представника-
ми телеканалу намагаються проінформувати про проблеми людей
і допомогти якомога більшій частині населення. Географія охоплен-
ня — вся Україна. Цільова аудиторія — люди с усієї України, кому
була потрібна допомога(операції, реабілітації), люди, бажаючі допо-
могти, лікарі, психологи, медичні працівники, експерти. Основні
результати реалізації проекту: популяризація благодійності
в Україні, збір коштів для допомоги важко хворим — гостям студії,
привернення уваги населення до проблем хворих та нужденних. 

Виходячи із вищесказаного, бачимо, що медіа та благодійність —
яскраво та продуктивно функціонують в одній соціальній сфері
суспільства. Медіа є невід’ємним каналом передачі інформації про
соціальні проблеми.

Коли ЗМІ не тільки інформують, а й впливають на порятунок
людських життів — це більше, ніж просто слідувати прописаним
стандартам та функціям журналістики. 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ УМОВ 
НА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДІА

Векслер М.
VI курс, група ЖР17/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

У науковій статті показано, що тенденції медіатизації політики
та політизації ЗМІ в сучасному політичному процесі України актив-
но впливають на формування суспільної свідомості, на діяльність полі-
тичних лідерів та інститутів, використовуються як засоби ведення
політичної боротьби, просування тих чи інших політичних проектів.

Ключові слова: ЗМІ, соціально-політична, медіа, суспільство.
Постановка проблеми та актуальність дослідження. Ґенеза по -

няття «соціально-політична комунікація» у світовій традиції тісно
пов’язане із дослідженням природи політики, медіа, масових кому-
нікацій, впливу медіа на аудиторію, участі преси в політичних кам-
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паніях, громадсько-політичних взаємовпливів із соціальними
інститутами держави. 

Методологічна база соціально-політичної комунікації у ЗМІ
вивчає засоби і характеристики соціально-політичної комунікації,
типологію і різновиди медійної політичної культури [1].

Останніми роками процес медіатизації політичного процесу по
всьому світу набув нових вимірів. Соціальні медіа, що виникли як
результат конвергенції мас-медіа та інтернет-технологій, показу-
ють значне зростання аудиторії користувачів.

Якщо раніше проблеми поширення суспільно значущих даних
для досить широкої аудиторії були нерідко пов’язані з обмеження-
ми з боку інфраструктури, то сьогодні значення цього вузького
місця у значній мірі нівельовано — завдяки розширенню доступ-
ності послуг підключення до Інтернету, підвищенню швидкості
з’єднання та вдосконаленню програмного забезпечення [2].

Невід’ємним елементом життя України, останнім часом, став
політичний плюралізм, існування груп інтересів і більш-менш стій-
ких об’єднань, що виражають різні погляди як на поточну політи-
ку, економічний і соціальний розвиток, так і на устрій суспільства
в цілому [3].

У сучасних умовах засоби масової інформації (ЗМІ), зважаючи
на суспільну важливість, масовість та доступність, мають величез-
ний вплив на духовні процеси, що відбуваються в суспільстві.
Залучаючи громадян до інформаційних відносин, ЗМІ формують
певні ціннісні та смислові моделі для засвоєння суспільством
і таким чином змінюють аксіологічну картину соціуму. Здатність
швидко охоплювати найбільш широкі аудиторії дає можливість
сучасним мас-медіа трансформувати традиційну систему духовного
виробництва в певному напрямі, з приводу чого в розвинутих сус-
пільно-політичних системах панує теза, що той, хто володіє засоба-
ми масової інформації, володіє громадською думкою.

Особливо важливим є вплив ЗМІ на формування національної
свідомості, оскільки вони виступають вагомим засобом створення
історико-культурного інформаційного простору держави, який, по
суті, є тим духовно-ідеологічним цементом, що скріплює народ
у політичну націю [4].

Мета дослідження — визначити, осмислити та провести аналіз
щодо актуальності теми та визначити вплив соціально-політичних
умов на діяльність медіа.
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Висновок. У процесах формування національної свідомості, яка
є основою державотворчих процесів, велику роль відіграють засоби
масової інформації. Реалізовуючи свої функції, вони виступають
потужним засобом повернення суспільства до своїх базових цін-
ностей, ідентичних й адекватних уявленням, звичаям, традиціям,
менталітету, багатовіковому культурно-історичному досвіду народу.

Першочерговим завданням державної інформаційної політики
у контексті підвищення впливу ЗМІ на формування національної
свідомості мають бути вдосконалення законодавчої та нормативно-
правової бази, що регулює відносини в інформаційній сфері, роз-
робка і прийняття Інформаційного Кодексу України. Держава
через систему відповідних нормативно-правових важелів зможе
забезпечити протидію зовнішнім інформаційним впливам, мінімі-
зувати процеси американізації українського інформаційного про-
стору; захистити заради національних інтересів духовно-культурне,
морально-психологічне здоров’я українського суспільства [4].

Отже, соціально-політичні умови значно впливають на діяльність
медіа, а медіа у свою чергу на подальший розвиток суспільства. 

Найбільші можливості впливу виявились в Угорщині, індекс
ста новив — 61, далі Грузія — 54, Україна — 49, найменший індекс
у Чехії — 48.

За висновками експертів, в усіх країнах медіа-простір є сприят-
ливим для інформаційних впливів і причини тому: олігархічна влас -
ність на ЗМІ; падіння довіри до медіа, які не активно виявляють
маніпуляції та пропаганду, натомість можуть поширювати фейки,
міфи, мало приділяють уваги медіа-грамотності громадян тощо.
Але водночас Україна є лідером у протидії кремлівській пропаганді
(крім окупованих територій), у країні вже діє відповідне законодав-
ство, а ряд інформаційно-аналітичних установ громадські організа-
ції беруть активну участь у дослідженні пропаганди та інформуван-
ні громадян про її небезпеку.

Щоб вистояти в таких умовах кожній державі необхідна консо-
лідація, довіра до влади, а з боку держави — широкомасштабна ін -
формаційна політика швидкого реагування з застосуванням су час -
них технологій.

Для вироблення ефективних механізмів протидії важливо
проаналізувати потреби громадян, яку інформацію вони обирають,
з яких джерел, критерії достовірності, який це має вплив на свідо-
мість, емоційний прояв, як громадяни ставляться до медіа, до уря-
дових інституцій тощо [5].
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У СУСПІЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Вовкотруб Ю. А.
IV курс, група ЖР17/1, спеціальність «Журналістика» 

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лоза Г. І., доц. канд. наук із соціальних комунікацій

Рекламний текст — особливий жанр текстових матеріалів, який
привертає увагу реципієнта, зацікавлює цільову аудиторію продук-
том чи послугою. Це частина комунікації зі складними багатогран-
ними аспектами, які формуються та розвиваються за внутрішніми
законами: друковане, рукописне, усне або графічне повідомлення
про особу, товари, послуги або суспільний рух, опубліковане рекла-
модавцем й оплачене, для збільшення обсягів збуту, розширення
клієнтури, одержання голосів або суспільної підтримки [4, с. 5].
Термін «реклама» — це популяризація товарів чи послуг задля при-
вернення уваги споживачів за допомогою преси, радіо, телебачен-
ня тощо [5, т. VIII, с. 493]. 

Мета дослідження — особливості рекламно-інформаційних
текс тів в умовах сучасної комунікації. Базовими функціями рек-
ламно-інформаційних текстів є комунікація між автором та адреса-
том. Рекламний текст посередник між учасниками комунікації, він
несе в собі вербальну та невербальну інформацію, яка впливає на
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адресата. Інформаційний продукт, має споживчу вартість, що фор-
мується на співвідношенні попиту та пропозицій, поширюється як
і будь-який матеріальний продукт, а відтак на нього діють усі зако-
ни ринку та ринкової економіки [1].

Рекламно-інформаційні тексти мають різні форми, що призна-
чені для розсилання, роботи з покупцями на зустрічах чи виставках
з метою реклами та інформування. Серед типів цих текстів: інфор-
маційні листи, які надсилають як першу спробу контакту з можли-
вим покупцем чи партнером; комерційні пропозиції — матеріали,
які відрізняються меншою рекламною спрямованістю та більшою
інформативністю; інформаційний листок — рекламний текст різ-
ного формату, розрахований не на конкретного адресата, на відмі-
ну від листа, а на категорію цільової аудиторії; рекламна листівка —
текст, що підкріплений яскравим візуальним оформленням та рек-
ламними слоганами, проте є носієм суто рекламної інформації про
конкретний товар або послугу; буклет — малоформатне рекламне
видання, що описує товар чи послугу та характеризується багатоко-
лірним візуальним оформленням; брошура — друкований реклам-
ний засіб, що містить детальну інформацію про властивості товарів,
їх особливості, способи застосування та додаються до товару [3].

Створення рекламно-інформаційного тексту — тривалий про-
цес, що передбачає такі етапи: з’ясування цінності та характерис-
тик товару, особливості його реалізації; формулювання; визна -
чення цільової аудиторії реклами; обрання каналу передачі
рек ламного повідомлення (газети, журнали тощо). Кожен із пода-
них етапів  визначає структуру, зміст та оформлення рекламного
тексту [2, с. 35].

У сучасному рекламному та медійному просторі багато різно-
манітних технологій рекламування продуктів, текст є основопо-
ложним методом реклами, основою будь-якої реклами або інфор-
маційного повідомлення, незалежно від того, які методи засоби
і прийоми у них застосовуються. Характеристики рекламного тек-
сту виокремлюються з огляду на специфіку їхнього використання
та мети. Рекламні тексти характеризуються точністю та інтегрова-
ністю відповідно до цільової аудиторії свого продукту. 

Специфіка таких текстів полягає у лаконічності та стислості, го -
ловній ідеї, простоті, що дозволяє охопити широку цільову аудиторію.
Будь-який текст, що рекламує та інформує про продукт чи по слугу
має бути оригінальним, наповненим асоціативністю думок, незви-
чайним поєднанням фраз та епітетів.
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Отже, рекламні тексти — повідомлення про предмет реклами,
мета якого — спонукання адресата придбати товар або скористати-
ся певною послугою. Характерною особливістю цих текстів є конк-
ретність, прагматичність, переконливість, стислість.

Реклама звичне явище для сучасного суспільства, яка еволюціо-
нує, часто є не помітною в текстах, проникає в систему комунікації,
де відіграє освітню та естетичну роль завдяки власній структурі,
популяризації певного продукту: основний текст, слоган, епітети
і фра зи, що привертають увагу реципієнта, візуальними матеріалами.
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За умови того, що блогер у наш час — це не лише людина, яка
створює контент для блогу, а ще й та особа, що впливає на громадську
думку, виникає проблема ототожнювання вищезазначених видів
діяльності. Відтак, західні вчені давно визнали, що думка блогера для
людини, яка живе у столітті інформаційних технологій, є не менш
вагомою, ніж думка журналіста, оскільки перший також має не аби -
який вплив на формування людської думки, адже в Західних країнах
неодноразово ставалося так, що завдяки блогерському допису, полі-
тичного діяча позбавляли посади, яку він обіймав. І якщо на Заході до
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блогера прислухаються, як до журналіста, то в Україні певна частина
представників ЗМІ підтримують думку В. Іванова який зазначає, що
журналіст є професіоналом, а блогер не завжди. Ми вирішили з’ясу-
вати, чи є слушними вищезазначені слова президента Академії укра-
їнської преси і провели опитування серед споживачів масової інфор-
мації віком від 13 до 69 років (50 осіб). Опитування довело, що
й в Україні переважна частина респондентів вважає, що блогера
можна вважати журналістом (85%), свою думку реципієнти аргумен-
тували по-різному: хтось тим, що блогери працюють винятково на
себе, не діючи в інтересах влади, тому нині саме вони є найоб’єктив-
нішим джерелом інформації; дехто тим, що велику кількість інфор-
мації про навколишній світ отримує завдяки соціальній мережі від
блогера, гортаючи стрічку новин у додатку на смартфоні, а не дивля-
чись телевізор, як то було ще 10 років тому. Решта 15% респондентів
мали інші думки щодо блогера та його місця в журналістиці: 10%
зазначило, що їм однаково, адже цікавить власне сама інформація,
а не від кого вони її отримають, 3% зазначило, що не завжди журна-
ліст, який має документ, підтверджуючий його статус (спочатку дип-
лом, потім — журналістське посвідчення) є компетентним спеціаліс-
том у своїй галузі, а ще 2% респондентів погодилися з думкою про те,
що справжнім журналістом є лише той, хто має офіційні документи.

Зазначимо також, що реципієнти, яким нині є 13–23 років
більше схилялися до того, що блогер є журналістом, люди від 24–35
років розділяли ці два види діяльності. Також цікаво відзначити, що
у приведеному вище відсотковому співвідношенні вже згадані 2%
були дипломованими журналістами.

Також у нашому дослідженні ми зосередили увагу на питанні
довіри до інформації, яку подають журналіст або блогер.
З’ясувалося, що зі 100% інформації, що надає блогер довіряє 73%
респондентів, а інформації, що надає журналіст — 68% зі 100%. 

А отже, узагальнюючи, можна дійти висновку, що нині не вис-
тачає українських науковців, що досліджували б не лише Інтернет-
ЗМІ, але і блогосферу, стереотипи викривляють справжні думки
українців щодо ідентифікації блогера як журналіста у XXl столітті.

Література

1. Хто такий блогер і чим він відрізняється від журналіста? [Елект рон -
ний ресурс] // Академія Української Преси. — 2019. — Режим доступу:
https://www.aup.com.ua/khto-takiy-bloger-i-chim-vin-vidriznyaiet/ — Назва
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КОНЦЕПЦІЯ МИСТЕЦЬКОГО ЖУРНАЛУ 
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОНТЕНТ

Захаров І. В.
ІІ курс, група ЖР-19-1-мс-kd, спеціальність «Журналістика»

Центральноукраїнський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Кравченко О. В., к. ф. н.

Станом на сьогодні журнальна періодика не має чіткої типоло-
гічної моделі, тому важко визначити, до якого типу належать жур-
нали про мистецтво. Дослідниця Т. Хітрова зараховує їх до літера-
турно-мистецьких видань, в свою чергу О. Акопов зараховує їх до
спеціальних журналів, що видаються для конкретної групи читачів,
які зацікавлені мистецькою тематикою. 

Дослідники Ю. Мазур і М. Рожило стверджують, що більшість
мистецьких журналів потрапили в тематичну категорію «культур-
но-мистецьке» або «мистецьке» видання лише за формальними
ознаками, оскільки не всі вони відповідають якості «справжнього»
художнього журналу як естетичної єдності концептуальних, вер-
бальних і візуальних елементів. 

Контент — це зміст, внутрішнє наповнення (текстове, графіч-
не, аудіо-візуальне тощо) будь-якого предмета, явища, за допомо-
гою якого можна отримати повну інформацію, детальний опис
цього предмета чи явища. 

Дослідниця А. Пилипенко вважає, що характерною особливіс-
тю мистецьких і літературних журналів є те, що контент формується
спонтанно, без заздалегідь встановлених якісних (тема) і кількісних
(обсяг) обмежень матеріалів, і саме достатня кількість матеріалів
формує номер видання. Матеріали журналу вміщуються у відповід-
них рубриках, але часто окремі часописи навіть не намагаються
створити організовану систему в розташуванні текстів. 

В Україні є чимало журналів, що висвітлюють інформацію мис-
тецького характеру. Аналізуючи контент сучасних мистецьких жур-
налів в Україні можна визначити, що він є хаотичним, без конкрет-
но встановлених рубрик, простежується певна вибірковість в описі
мистецьких подій, що певною мірою залежить від переконань
і поглядів власників журналів. 

Провідними темами є аналітичні статті арт-критиків, у яких
розкривається їхнє бачення полікультурного мистецького процесу,
світові та вітчизняні мистецькі явища та події: виставки, фестивалі,

відгук на виклики сьогодення Секція 5



аукціони, перфоманси, події українського кінематографа, літерату-
ри, музики, фотографії, дизайну тощо. Для всієї мистецької преси
характерні певні проблеми: розповсюдження (досить важко знайти
у вільному продажі), частина мистецьких видань порушує періо-
дичність виходу, видаються мізерними тиражами й не можуть задо-
вольнити інформаційні потреби населення України.

Мистецький журнал «Артанія» — це спадкоємець альманаху,
який відіграє важливу роль у формуванні національних цінностей
українців. Головна тематика журналу — творчість вітчизняних
письменників, художників, музикантів, що несуть глибинні засади
пи томого українського образо творення, творчість українських мит -
ців поза межами Батьківщини, героїчні та трагічні сторінки україн-
ського минулого. Зокрема, у журналі йдеться: «Держава не може
існувати без культури, культура ж має завжди неповторне націо-
нальне обличчя». Власне, ця ідея і втілює концепцію видання.

Аналізуючи контент видання, приходимо до висновків, що мис -
тецький журнал може зацікавити контентом, якщо використову-
ється вірна концепція підбору контенту, вибору тематики. 

Література 
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нального університету імені В.Н. Каразіна. — № 1027. — 2012. — С. 43–47.

3. Халимон К. Форми подання контенту в журнальних виданнях / К. Ха -
лимон // Наукові записки Інституту журналістики. — 2011. — С. 45–52. 

РОЛЬ МЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ МОЛОДІ

Кандюк-Лебідь С. В.
директор Миколаївського фахового коледжу Університету «Україна»

Молодь — одна з соціально-демографічних груп стає значущим
суб’єктом суспільних відносин. З одного боку, суспільство «відтво-
рює» молодь, яка успадковує умови життя, культуру, традиції, що
залишаються їй попередніми поколіннями; з іншого молодь вклю-
чається в систему суспільних відносин, привносячи нові ідеї,
визначає напрямок свого подальшого розвитку, вибудовує нові цін-
нісні орієнтири. 
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Медійні технології в дозвіллєвій діяльності представлені в ін -
дуст рії розваг, популярної (масової) культури, орієнтованої на мо -
ло де покоління і відрізняються різноманітністю, розважальністю,
орієнтуванням на інстинкти, спрямовані на задоволення потреб
у сфері відпочинку, розвагах, заради задоволення. Дозвілля стає
важливим показником якості життя, індикатором культури і соці-
ального самопочуття молоді.

Медійні технології, при організації вільного часу, повинні
сприяти формуванню соціального імунітету у молоді. Театральні
постановки, виставки, галереї прищеплюють любов до мистецтва,
любов до прекрасного. Молодь повинна виховуватися з викорис-
танням якісних медіа-технологій, які формують пізнавальні, куль-
турні орієнтації, а не на дешевих розважальних фільмах, що пропа-
гують жорстокість і насильство. Тому важливим компонентом для
молоді є соціальний імунітет. 

Під «соціальним імунітетом» розуміється захисний механізм,
процес адаптації індивіда (або соціальної групи) до суспільства,
соціального середовища, мотивації на гідну якість життя, культуру,
проявів захисної реакції до ризиків, пов’язаних зі здоров’ям, безпе-
кою, негативними економічними, політичними, екологічними та
іншими соціальними процесами.

Маючи розвинений рівень соціального імунітету молода люди-
на самостійно приймає рішення про перегляд певної передачі,
вибирає сайти з освітнім, інформаційним контентом, знаходить час
для відвідування музею, театру, бібліотеки. Сьогодні слабшає куль-
турна складова дозвілля сучасної молоді. Невелика кількість моло-
ді регулярно відвідують театри, музеї, зовсім мало читають класич-
ну літературу або жодного разу не бували на художніх виставках.

Таке спрощення видів дозвіллєвої діяльності можна пояснити
зміною ціннісних орієнтацій, а також відсутністю у більшості моло-
дих людей достатніх матеріальних засобів. Виникає питання: як у мо -
лоді можуть сформуватися інші ціннісні орієнтації і потреби, крім
як «отримати від життя більше задоволень», якщо насаджувана ЗМІ
масова культура пропагує відпочинок, найчастіше розважального
характеру. На сторінках модних молодіжних журналів відсутня
інформація про театри, класичну музику, світову літературу і мис-
тецтво. Чимала кількість молоді воліють до «спрощеного» дозвілля
(телевізор, Інтернет, прогулянки з друзями). Відбувається природ-
ний процес трансформації дозвіллєвої сфери життєдіяльності мо -
лоді в сторону розважального, гедоністичного характеру. Виникли
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і знайшли свою реалізацію якісно нові види відпочинку (наприклад,
соціальні мережі, блоги), характерними рисами яких є розважаль-
на, споживча спрямованість їх змісту. А традиційні види дозвілля
(наприклад, читання чи телебачення) стали іншими не стільки за
формою, скільки за змістом, що пов’язано з появою нових інфор-
маційних технологій і зі зміною всієї мотиваційної сфери особис-
тості молодої людини. 

Отже, можна зробити висновок, що дозвілля широко представ-
лене в розважальній формі, починаючи від інформаційних видів
(інтернет, соціальні мережі, блоги) і закінчуючи культурними захо-
дами. Актуальним завданням сучасного ЗВО повинне стати залу-
чення медійних технологій в сферу дозвілля молоді, що носять
змістовний характер. Дозвілля має культивувати творчі, духовні
цінності у молоді з метою розвитку духовних потреб та інтересів.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 
ВІДГУК НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Кривенко М. О.
ІІІ курс, група 3ПО, спеціальність «Початкова освіта»

КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»
Науковий керівник: Товт І. С., кандидат історичних наук, доцент 

У сучасних умовах ми вже не можемо уявити собі життя без за -
собів медіа та комунікаційних технологій. Зростання ролі засобів ма -
сової інформації призводить до підвищення вимог до їх значущості
в суспільному житті. Законом України «Про інформацію» у ст. 22
визначено, що засоби масової інформації — засоби, призначені для
публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації [1].
Встановлено, що ЗМІ є найважливішими прийомами соціалізації
особистості на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Проблеми засобів масової комунікації вивчають соціологи, пси -
хологи, педагоги, представники інших наук. У масовому, а не лише
в науковому обігу, з’явилися такі поняття, як «медіа грамотність»,
«медіа культура», що означають нові якості й нові здатності як ок ре -
мої людини, так і всієї спільноти, що ефективно взаємодіють в умо-
вах інформаційного суспільства. 

Популярність медіа визначається такими факторами: викорис-
тання терапевтичної, компенсаторної, рекреативної, естетичної,
пі знавальної, інформаційної, комунікативної, моральної, соціаль-
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ної, катарсичної та інших функцій фізкультурно-спортивної діяль-
ності; опора на видовищно-розважальні жанри, стандартизацію,
серійність, сенсаційність, систему «емоційних перепадів», що
дозволяє «розряджати» нервову напругу глядачів; гіпнотизм, угаду-
вання бажань публіки, інтуїцію тощо.

Головною метою ЗМІ є оперативне інформування окремих осіб,
соціальних груп населення в цілому про події та явища у світі, кон -
кретній країні, певному регіоні. Цієї мети вони досягають, виконуючи
притаманні їм соціальні функції [2, c. 391]. Засоби масової інформа-
ції виконують такі функції: пізнавальну (задоволення інформацій-
них потреб суспільства), забезпечення гласності, контролю і спосте-
реження за діями суб’єктів влади, політичної соціалізації (участь
у процесі засвоєння індивідом політичних знань, норм і цінностей
суспільства), формування громадянськості, підтримку або критику
програм і діяльності держави, державних органів, органів місцевого
самоврядування, громадських організацій, партій тощо. 

Можна зазначити два аспекти впливу. По-перше, ЗМІ істотно
сприяють засвоєнню людьми різного віку широкого спектра соці-
альних норм та формуванню у них ціннісних орієнтацій у сфері
політики, економіки, здоров’я, права тощо. По-друге, ЗМІ фактич-
но є своєрідною системою неформальної освіти та просвіти різних
категорій населення. При цьому користувачі ЗМІ здобувають до -
сить різнобічні, суперечливі, несистематизовані знання, відомості
з різних питань суспільного та політичного життя.

Засоби масової інформації відображають умови життя людей,
системи їхніх спільних зв’язків і залежностей у макро- і мікромас-
штабі. Засоби масової інформації виконують два, на перший по гляд,
протилежних завдання: фіксують і розвивають інтереси як особис-
тості, так і суспільства. 

Література
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ПОНЯТТЯ «МЕДІАСЕРЕДОВИЩЕ» 
ТА «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» 

У ТЕРМІНОЛОГІЇ ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВА 

Курлюк В. С.
IІ курс, група Ж-19-1мс-mk, спеціальність «Журналістика»

Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаївського

фахового коледжу Університету «Україна»

За останнє десятиліття істотно розширився і оновився понятій-
но-термінологічний апарат журналістики. Обумовлено це об’єк-
тивним процесом диференціації ЗМІ, що пов’язано з радикальною
зміною технологій виробництва, обробки, зберігання і розповсюд-
ження масової інформації. 

У період формування понятійно-термінологічного апарату
журналістики першої половини XX ст. традиційно основними кате-
горіями науки були: «аудиторія», «преса», «друк», «пропаганда», «ма -
сова інформація», «масова комунікація», а також ЗМІ та ЗМК.
З кінця 90-х років минулого століття і на початку XXI ст. базовими
категоріями стали поняття «аудиторія», «інформаційний простір»,
«інформаційне поле», «цифрова інформація» тощо.

Разом з тим розвиток процесів масової інформації та комуніка-
ції не змінюють радикально понятійно-термінологічний апарат
журналістики. Перш за все, істотно змінюється тільки швидкість
передачі інформації. Але при цьому людина, як і раніше, потребує
їжі, житла, одягу, лік та інформації про навколишній його світ,
тобто соціальний простір залишається відправною точкою існуван-
ня людини, аудиторії і суспільства у цілому. Змінюються принципо-
во ті сегменти соціального життя, які називаються «медіасередови-
ще» і «інформаційний простір». 

Цифрові засоби пошуку, збору, відбору, зберігання, обробки,
узагальнення, обміну, поширення масової інформації удосконали-
ли, оновили (технологізували) всі сфери людської діяльності, в тому
числі й журналістику.

Одним з основних показників інформаційного простору стає
інформаційний метаболізм — тобто обмін інформацією. Основу ін -
формаційного метаболізму складають функціональні інформаційні
системи, тобто динамічні, саморегулятивні соціальні системи,
діяльність яких спрямована на підтримку інформаційної рівноваги
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в суспільстві і створення сприятливих умов для функціонування
ринку інформації. Таким чином, інформаційний простір — це сис-
тема, елементами якої є інформаційні поля, певним чином впоряд-
ковані і взаємодіючі. 

Що стосується поняття «медіасередовище», то його формуван-
ня і введення у науковий обіг пов’язують з появою нових практик
медіаспоживання, заснованих, насамперед, на технологічних змі-
нах в інформаційному просторі: використання різних мобільних
пристроїв, планшетів, смартфонів зростає кожного дня.

У такій ситуації виправданим і найбільш продуктивним є підхід,
при якому поняття «медіасередовище» розглядається як характе-
ристика інфраструктури та умов функціонування процесів інфор-
маційного простору як різновиду соціальних систем. Відповідно,
інфраструктура інформаційного простору може включати: реальні
об’єкти і пов’язані з ними інженерні системи; обладнання, вклю-
чаючи технічні засоби і програмне забезпечення; транспортні ре -
сурси та ресурси зв’язку; власне інформаційно-комунікаційні тех-
нології пошуку, збору, відбору, зберігання, обробки, узагальнення,
обміну, поширення масової інформації. 

Таким чином, можна припустити, що сьогодні позитивна ре зуль -
тативність медіасреди знаходиться у прямій залежності від наступ них
факторів: інфраструктури інформаційного простору; умов функ -
ціонування процесів інформаційного простору; якості підготовле-
ності суб’єктів інформаційного простору; достовірності та доступ-
ності; мотивації учасників процесу інформаційного простору тощо.

РОЛЬ НОВІТНІХ МЕДІА 
ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА

Літус Е. В. 
ІV курс, група ЖР-17-1, спеціальність «Журналістика» 

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна» 
Науковий керівник: Денисенко В. А., д-р іст. н., доцент 

Анотація. У тезах розкрито проблему ролі новітніх медіа та ко му -
 нікаційних технологій у професійній діяльності журналіста. Про ана лі -
зовано монографію доцента і професора філософських наук О. В. Пруд -
никової а також матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної
конференції 2018 року. Ми виконали порівняння між новітніми ЗМІ та
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автономними блогерами у боротьбі за аудиторію. Запропоновані
методи для рішення проблеми з аудиторією в інтернеті. 

Annotation. In abstracts reveal the problem of the role of the latest media
and communication technologies in the professional activity of a journalist.
The monograph of associate professor and professor of philosophical sciences
O. V. Prudnikova and materials of the second All-Ukrainian scientific-practi-
cal conference of 2018 are analyzed. We made a comparison between newest
media and independent bloggers in the struggle for the audience. Methods for
solving the problem with the audience on the Internet are offered.

Науково-технічна революція була знаковою для всього людства та
породила нове суспільство — інформаційне. Вона стала важливою скла-
довою всіх сфер людської життєдіяльності. Прийняття раціональних
та ефективних рішень стало майже неможливе без аналізу великих
масивів інформації. Все швидше з’являються зручніші засоби спілку-
вання, інтернет стоїть на межі переходу з версії 3.0 у 4.0, набуває роз-
витку та вжитку штучний інтелект і нейромережі, а криптовалюти ста-
ють головним джерелом фінансових інвестицій. Постійне зростання
потреб суспільства викликало необхідність регуляції інформаційного
потоку й породило поняття інформаційної культури [1].

Інформаційні відносини притаманні багатьом галузям, а отже
інформаційну культуру можна розглядати в різних площинах: полі-
тичній, економічній, історичній, релігійній, правовій, мовній, тех-
нічній тощо [2].

Працівники засобів масових комунікацій є безпосередніми і най -
більш активними членами інформаційного суспільства та культури.
Тому що здебільшого вони і формують так звану інфосферу, охоп-
люючи всі галузі суспільного життя.

Проте, інформаційний простір відкрився для нових комуніка-
торів, суб’єктів генерації контенту. Якщо раніше посада журналіста
мала ексклюзивне право на швидке інформування реципієнтів, то
тепер це право набуло тотальної інклюзії. 

Сьогодні сукупність інформаційних потоків навколо кожної лю -
дини настільки велика, різноманітна й розгалужена, що вимагає від
неї не тільки знання законів інформаційного середовища й уміння
орієнтуватися в них, а й безпосередньої участі у його формуванні та
перетворенні, сприянні інформаційним контактам [1].

Деякі Українські медіа-діячі (Олексій Дурнєв, Анатолій «Ана -
толіч» Яцечко) активно ведуть сторінки у соцмережах та месендже-
рах, але автономні блогери все ж користуються набагато більшим
попитом.
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Тому одна з головних змін у діяльності новітніх ЗМІ полягає
в не обхідності самореклами, як методу боротьби за увагу цільової
аудиторії. Медіа-маркетинг має стати однією з професійних нави-
чок в арсеналі журналіста, поряд з базовим розумінням роботи
сучасного відео та аудіо обладнання і користуванням відповідним
програмним забезпеченням.

Підготовка майбутніх журналістів неможлива без використання
нових технологій. Інтернет став основою глобальної системи ін -
формації й комунікації, унікальним середовищем інтеграції старих
і нових медіа. 
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НОВИНИ НА РАДІО, ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИКИ
В КОНТЕКСТІ СПРЯМУВАННЯ РАДІОСТАНЦІЇ

Марисюк М. А.
IV курс, група ЖР-17-1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сазонова Ю. О.

Новини на FM-радіостанції
Новини, почуті по радіо, дають нам можливість першими діз-

натись про те, що сталось, не докладаючи для цього зусиль. 
Тож це основна причина того, що у радіостанцій і досі чимало

слухачів, і на радійне мовлення є попит. 
Зокрема, актуальними залишаються радійні випуски новин,

які люди звикли чути зазвичай у точний час в певну годину, або
в інший час, звичний для тієї чи іншої радіостанції.

Місія новин на радіо залишається незмінною — інформування
людей про те, що сталось у світі, країні, регіоні, місті. 
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Змінюватись може лише форма подавання новин і специфіка
роботи відділу інформації радіоновин. Формат подавання новин
має відповідати часові, регіону мовлення і бути привабливим для
слухачів, на яких орієнтується радіостанція, — так званій «цільовій
аудиторії».

Інформаційні жанри на комерційній радіостанції
Інформаційне радіоповідомлення несе у собі новину: інфор-

мує, повідомляє радіослухачів про суттєву, соціально значущу зміну
в реальній дійсності,тобто різні новині програми задовольняють
людську потребу — знати, що важливого і цікавого відбувається
у світі, в Україні, у своїй області, місті чи районі

Радіозвіт
Він належить до найбільш розповсюджених інформаційних жан -

рів. Це слово похідне від «звітувати», тобто розповідати про побаче-
не, почуте.

Радіоінтерв’ю
Характерною жанровою ознакою радіоінтерв’ю є його діалогіч-

ність.
Радіорепортаж
У радіорепортажі можна реалізувати всі можливості радіо, пов -

ністю використати його специфіку. Радіорепортаж поєднує сильні
сторони інформаційного радіоповідомлення

Радіовиступи
Це монологи. Організатор радіовиступу визначає тему, окрес-

лює її зміст, тривалість виступу перед мікрофоном (1–5 хв.). Не рід -
ко теми пропонують виступаючі — носії важливої та цікавої для
слухачів інформації.

Соціологічний профіль і інформаційні потреби аудиторії FM-
радіостанцій (результати медіадосліджень).

Специфіка радіо складається перш за все в гігантській і різно-
манітній за складом аудиторії слухачів, а ще в тому, що передача
сприймається тільки на слух. Аудиторія радіо, так само як і інші,
ділиться на вікові категорії, розходиться за інтересами. Серед різ-
номаніття радіо-передач, кожен вибирає свою сітку мовлення.

Тут важлива строга, чітко розрахована на аудиторію програмна
політика, при хорошій реалізації якої «накладання» необхідних для
однієї й іншої аудиторії передач буде мінімальним. 

Сучасний ринок радіомовлення: структура і динаміка розвитку
Радіомовлення в загальній системі ЗМІ — не тільки інформа-

тор, але й справжній суб’єкт соціальної сфери. 
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Виконувати основні завдання радіо допомагають його унікаль-
ні риси: оперативність, доступність, акустичність, універсальність,
всеосяжність, психологічний вплив на аудиторію тощо

Серед основних функцій радіожурналістики виділяють фун-
кцію інформування, пропагандистську функцію, агітаційно-орга-
нізаторську, просвітницько-педагогічну, виховну, естетичну, розва-
жальну, спілкування та інтегруючу. 

Функція інформування передусім задовольняє потребу слухача
в інформації, оскільки вона є важливою і необхідною для існуван-
ня суспільства. 

Радіо є одним із найоперативніших засобів масової інформації. 
Воно не тільки повідомляє новини, а й дає можливість слуха-

чам самим аналізувати подію та робити висновки щодо неї.
Інформаційні випуски новин чіткі та точні, зрозумілі різній аудито-
рії і доступні для сприймання усім споживачам.

РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-РАДІО В УКРАЇНІ

Матузінський В. Р.
IV курс, група ЖР 17/1, спеціальність «Журналістика»

Інституту філології та масових комунікацій 
Університету «Україна»

Актуальність теми: інтернет-радіо є невід’ємною частиною ін -
формаційно-комунікаційної системи України та ще однією ознакою
конвергентності ЗМІ, адже на відміну від ефірного воно є більш ні -
шевим, спеціалізованим, адресованим вузькій аудиторії, що притя-
гує слухачів з різних куточків країни. Окрім того, воно знаходиться
у вільному доступі у мережі, що є можливістю до постійного досту-
пу до нього реципієнта. Через це воно має значний вплив на фор-
мування слухацької аудиторії та загального іміджу ЗМІ, а історична
трансформація свідчить про невпинний розвиток окресленого
формату медіа, чим і зумовлена актуальність нашого дослідження.

Мета: проаналізувати розвиток інтернет-радіо в Українs та окрес -
лити еволюцію тематичного спектру зазначеного виду ЗМІ.

Основний виклад матеріалу: Інтернет-радіо — один із форматів
сучасних ЗМІ, розвиток якого відбувся пізніше за інші формати, адже
серйозним конкурентом було традиційне FM-радіо, яке й до нині
лунає з кожного автомобіля та радіоприймача. Тому справжнім
бумом та розквітом онлайнового радіо слід вважати 2014–2015 роки.
Першим відомим інтернет-радіо стало київське радіо «Пюре», яке
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було засноване у 2013 році ведучими Дмитром Тєрєшковим та Єго -
ром Ведовим. Воно позиціонувало себе як інтелігентне радіо, на
якому не боялися експериментувати з форматами розмовних пере-
дач та плейлистів [2]. Після демонстрації успішного досвіду онлай-
нового телемовлення трійко ведучих «Ранкового Шоу»: Ярослав
Лодигін, Лєра Чачибай, Данило Хомутовський вирішили запустити
власний проєкт «Радіо Аристократи», який й до нині залишається
передовим у сфері аудіального мовлення. Цільовою аудиторією
радіо були креативні, молоді люди, які бажали отримувати останні
новини зі світу музики у цікавому форматі. Пізніше кожна радіо-
станція почала шукати нові формати і «Радіо Аристократи» додали
прямий ефір зі студій на YouTube, а також запустили власну музич-
ну премію Aprize Music Awards.

Водночас з цим почали з’являтися інтернет-радіостанції поза
межами Києва, такі як: «Radio SKOVORODA», «Urban Space Radio»,
«Old Fashioned Radio». Усі окреслені інтернет-радіо розпочинали
мовлення з подакстів, а саме поєднували плейлисти з розмовними
вставками. «Radio SKOVORODA» позиціонувало себе як канал мов-
лення для жителів західноукраїнських земель, вони проводили ефіри
подекуди й по 8–9 годин на день, але зрозумівши, що широкий за -
гал не має часу слухати довгі розмови повернулися до подкастів [1].

Кожне з окреслених радіо додало ще й візуальну складову, яка
б приваблювала реципієнта і змушувала заходити саме на їхній сайт
та вмикати радіо. Сайти рясніли цікавими дизайнерськими рішен-
нями, що було одним із аспектів утримання уваги аудиторії.

Нині розвиток українських інтернет-радіостанцій не припиня-
ється, засновники експериментують, шукають нові бізнес-моделі
та постійно удосконалюють тематичну складову, що дозволяє їм не
полишати перших сходинок рейтингів серед онлайнових ЗМІ.

Висновок: Отже, незважаючи на конкурентність із FM-радіо її
не відбулося, адже інтернет-радіостанції зайняли зовсім нову нішу
медійного простору. Їхній ефір насичений сучасними форматами,
креативною подачею тематики та цікавим візуальним оформлен-
ням сайту, що робить їх спеціалізованими та орієнтованими на
вузьку цільову аудиторію. Через нещодавній початок розвитку вони
ще формуються як повноцінний формат медіа, тому редактори зна-
ходяться у постійному пошуку способів подачі інформації, що
робить її цікавою та незвичайною для пересічного слухача.
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Суспільство завжди сприймало материнство як Божий дар, бо
бути матір’ю означало бути продовжувачем роду. Воно було оспіва-
но в літературі та мистецтві, навколо материнства в українських
громадах існувало багато легенд і забобонів. Образ матері в масовій
свідомості сприймався не лише як жінки, яка продовжує рід. Її та -
кож асоціювали зі землею, весною та берегинею свого роду. Проте
досвід повсякдення та аналіз засобів масової комунікації вказує на
те, що сучасне українське суспільство насичене соціально гострими
проблемами, пов’язаними з темою матері та дитини, і має реагува-
ти на них через медіа-канали.

У сучасних засобах масової комунікації висвітлення теми мате-
ринства подається з двох боків: правовий аспект проблеми та мо раль -
ний. Також проблема зображення матері в українських медіа тісно
пов’язана з висвітленням питань її дитини, прав та свобод малечі.
Ці теми дуже унікальні для журналістів та вимагають особливого
підходу. Зазначмо, що Ігор Михайлин стверджує: «Журналістика —
це соціальний інститут, створений з метою забезпечення всебічно-
го й об’єктивного інформування всіх суб’єктів суспільного життя
про соціальну дійсність, що необхідне для оптимального функціо-
нування всіх інших соціальних інститутів і суспільства в цілому як
саморегулівної системи» [1, с. 39]. Тому сучасна українська журна-
лістика має реагувати на всі проблеми, пов’язані з критичними
ситуаціями навколо матері та дитини.
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Матеріали з проблем материнства у ЗМІ поділяються на такі те -
ми: 1) проблеми соціальної підтримки родини, матусь-одиначок та
породіль; 2) проблеми охорони здоров’я матері та дитини; 3) неблаго-
надійні родини; 4) експлуатація неповнолітніх, 5) проблеми нар ко ма -
нії, алкоголізму тощо. Ці теми дуже делікатні, українське суспільство
ще й сьогодні вдається до оціночного ставлення, тому, на приклад,
участь дітей у медійному середовищі повинна відбуватися з чітким
дотриманням представниками засобів масовї інформації етичних
стандартів, аби не допустити порушень прав дитини та виникнення
інших негативних наслідків. Хоча часом в українських ЗМІ часто
трапляються порушення прав дитини, нехтування її інтересами,
особливо при висвітленні випадків насильства над дітьми. 

Отже, аналіз найбільш гострих проблем материнства в Україні
засвідчує, наскільки вони складні та потребують системного вирі-
шення. Щоб змінити ситуацію на краще, потрібен чіткий план дій,
спрямований на вирішення найбільш важливих проблем, які сьо-
годні хвилюють пересічного українця. Висвітлюючи окреслені про-
блеми, журналісти мають скеровувати увагу влади та соціальних
служб на сучасні проблеми малечі та їх батьків. 
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В останні десятиліття ХХ століття радикально змінилася галузь
інформаційних комунікаційних систем, яка набуває нового значення
трансформації ціннісних орієнтирів людства та його соціальних
структур. Нині соціальна мережа — це програмний продукт у групі
або в групах, який надає певні послуги, для користувачів, об’єдна-
на за однією або декількома ознаками взаємозалежності і створена
завдяки спільним цінностям: дружби, родинності, неприязні, кон-
флікту, торгівлі, релігійних поглядів та ін. 
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Мета дослідження — розкрити специфіку, основні тенденції та
медіа-технології соціальних мереж в українському інформаційному
просторі.

Завдяки теперішнім реаліям до пресової, радіо-, фото- та теле-
журналістики додалася Інтернет-журналістика, яка є різновидом жур -
налістики, де публікуються матеріали в онлайн-ЗМІ, тобто в мереже-
вих версіях традиційних ЗМІ, або в самостійних онлайн-виданнях.
Це сфера, яка розвивається швидко, оперативно та якісно реагує на
вимоги суспільства, яка спонукає засвоювати нові технології та
використовувати модерні потужності. Сьогодні Інтернет-журналіс-
тика — це онлайн-видання з рисами інших різновидів медіа, тому
виникли сучасні поняття: «мережева журналістика», «веб журналіс-
тика», «онлайн-журналістика», «цифрова журналістика», «нові медіа»,
«Інтернет-ЗМІ», «Інтернет-медія», які постійно змінюються та за -
знають різних модифікацій [2, с. 56].

До Інтернет-журналістики належать блоги, соціальні медіа,
ЗМІ, «Інтернет-видання, авторські проєкти, Інтернет-радіо та Ін -
тернет-телебачення, новинні агрегатори, дайджести й інші елемен-
ти Інтернет-медій», тому для наповнення контенту використову-
ють термін «соціальні медіа» [1, с. 97].

Контент соціальних мереж — це оригінальні або неоригінальні
тексти, фото- та відеоматеріали, аудіореклама, тобто віртуальні плат -
форми зі специфічними інформаційними технологіями. Тобто — це
сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засо-
бів, що поєднані у технологічний комплекс і використовуються для
виготовлення масової інформаційної продукції. Серед інформаційних
технологій: 1) формування, організації та використання інформацій-
них ресурсів; 2) виробництва інформації; 3) управління інформацією
та інші. Враховуються комунікаційні особливості масово-інформацій-
ного продукту (його призначення, умови споживання, характеристи-
ки адресата, аудиторії та ін.), мають масовий комунікаційний вплив,
як технології масово-інформаційного виробництва [3, с. 164–165].

Також, Інтернет журналістика — передбачає використання
більш ніж одного ЗМІ, як аналогового так і цифрового. Контент
може транслюватися на різні пристрої, такі як: комп’ютер, мобільний
телефон, телевізор, тобто один і той же контент може поширюва-
тися на різних платформах, виникає новий термін «мультимедійна
журналістика», тобто створення журналістського продукту як міні-
мум для двох медіа. Ці процеси зумовлюють журналіста навчитися
працювати для різних платформах, також запропонувати матеріал
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газеті, інформ-агенції, телеканалу; підвищилися вимоги до журна-
ліста. Обов’язково є розуміння специфіки адаптації контенту для кож-
ної платформи, вміння працювати з різними цифровими носіями.

Отже, через доступність мережі Інтернет інформаційні технології
є дієвими, виходять на новий рівень і використовуються в со ціаль -
них мережах, які сучасному українському віртуальному просторі
мають свої технічні та комунікаційні особливості. 
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Мотиви державотворення широко розповсюдженні у публіцис-
тичних творах, багатьох українських авторів, чия діяльність про падає
на кінець 20 століття. І били досить популярними серед звичайних
людей. Не дивлячись навіть на те, що влада внесла багато витворів
літературного мистецтва до спуску заборонених, через гучні вика-
зування та критику їхніх дій. 

Суспільно-економічна та політична ситуація в країні зазнала не
кращих часів. Багато людей переставало вірити словам та діям політи-
ків, критикуючи їх у маленькому колі друзів та родичів, адже знали, що
голосні виказування можуть накликати біду на них самих. Будучи
морально виснаженими все терпіти, народ почав шукати моральної
підтримки серед тих, хто ніколи не боявся голосно сказати правду, про
яку всі інших мовчали та робили виглядь, що нічого не помічають. 

238

Секція 5 Засоби масової інформації:    



239

Роль письменників — публіцистів, яким доля надала можли-
вість жити і працювати на стики епох, не можна переоцінювати та
недооцінювати. Адже вони взяли на себе роль духовно-морального
лідера країни, який готовий повести їх у світле майбутнє. Будучи
людьми ерудованими, розуміння того, що вони у повній меншості
і якщо діяти більш спокійно то результату можна не побачити вза-
галі. Тому вони почали голосно розповідати свою думку та ставлен-
ня до всього, що на той момент творилося в країні. 

«Я за те, щоб Україна ставала суверенною, незалежною держа-
вою. Я за те, щоб усі республіки, які входять до Союзу, ставали суве-
ренними незалежними державами ‹...›. Для мене немає Союзу як
такого. Для мене є суверенні незалежні держави, які можуть жити
й існувати як суверенні та незалежні сусіди, як посестри на нашому
суспільному демократичному шляху. Я прагнутиму зробити все для
того, щоб Союз як такий перестав бути і перестав існувати. Ми
повинні прийти до цього всезагального Європейського дому як
незалежні суверенні республіки [6, с. 6]».

«Для нас, українців, зараз настав найвідповідальніший момент.
Може, історія нас перевіряє? Чи здатні ми, чи гідні ми з вами всі
Української суверенної держави, чи, може, хіба тільки здатні зібра-
тися та випити по чарці, заспівати «Ще не вмерла Україна» і розій-
тися додому? [18, с. 43]».

«Давайте вірити, що наша доля буде до нас милостивою. Тож
випростуймося, щоб подивитися їй у вічі. Не вироджуймося, не пе -
рероджуймося, а — відроджуймося! Вона стоїть у кирзових чоботях,
у куфайці, запнута грубою сірою хустиною. Передчасно постаріла,
зсутулена під радіоактивною хмарою, з Чорнобилем у крові. Отака
вона сьогодні, наша мати, наша Україна. Іншої у нас немає, та ми
й не шукаємо іншої. Ми просто шепочемо: «Слава тобі! Слава і вдяч -
ність за те, що ти ще жива! Ми вже йдемо до тебе [22, с.2]»

І це тільки маленька крихта всього того, що були написали чи ска-
зали публіцисти. А звертаючи увагу на той рівень гласності, що був
у Ра дянському Союзі, то можна збагнути, що ці слова могли стати при -
казом на розстріл підписаний особистою рукою і відданий у руки кату. 

Переборовши страх смерті, вони перебороли самих себе, і тим
самим надихнули людей, до більш активних дій. Аби ті допомогли їм,
створити вільну та незалежну країні, де житися краще та спокійніше
ніж у СРСР, де можна не боятися вільно висказувати свою точку зору.
Вони перейняли мрію своїх попередників і перетворили її на реаль-
ність, хоч і багато кому прийшлося заплатити за це своїм життям. 
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МІСЦЕ СПОРТИВНОЇ ТЕМАТИКИ 
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Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

У науковій статті розглянуто актуальність спортивної темати-
ки у новинному контенті. Проаналізовані характерні особливості цієї
галузі та процеси розвитку. Виявлена та обґрунтована необхідність
вивчення цього питання і його важливість для сучасного суспільства. 

Ключові слова: спортивна, тематика, спорт, телебачення, новини. 
Постановка проблеми та актуальність дослідження. Виник нен -

ня професійного спорту було нерозривно пов’язане з появою дер-
жавних, приватних або громадських спеціальних організацій, які
взялися за проведення постійних офіційних змагань. Спортивний
рух, що народжувався, вимагав створення системи циркуляції думок
та ідей, які у ньому виникали. Першим і досі значущим елементом
цієї системи комунікації між товариствами, спортсменами, мецена-
тами, глядачами, вболівальниками стала спортивна преса.

Сьогодні, спорт не сприймається вже у своєму первинному
зна ченні як «гра» або «розвага». Незважаючи на широке розмаїття
існуючих визначень поняття «спорт», беззаперечним є факт, що
спорт — це важливий соціальний і соціально-культурний феномен,
який проникає у всі сфери життя людей і яким охоплені всі рівні
сучасного суспільства. Розвиток професійного спорту в різних краї-
нах світу визначається певними чинниками, серед яких можна ви ок -
ремити особливості правового і економічного регулювання, історич-
ні особливості розвитку країни, регіону і навіть міста, особливості
місцевого населення. Дія цих чинників дає змогу виокремити три
моделі функціонування професійного спорту у світі, а саме амери-
канську, європейську та азійсько-латиноамериканську. 

Сьогодні в більшості країн світу є своя інфраструктура спор-
тивних ЗМІ, куди входять як друк, так і електронні канали подачі
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інформації. Цей феномен пов’язаний з постійним збільшенням
уваги громадськості до спортивної проблематики, а також до най-
більших світових змагань, які вимагають глибокого і, головне, про-
фесійного висвітлення.

Саме через стрімкий розвиток спортивної сфери на території
США спортивну тематику почали висвітлювати у новинах. На аме-
риканському телебаченні інформування реципієнтів про спортивні
новини здійснюється за допомогою «ABC News», «CBS News» та
«NBC News». Загалом висвітлення актуальності спортивних подій
відбувається як у новинних телевізійних передач, так і у спеціаль-
них телевізійних шоу спортивного спрямування.

Якщо узагальнювати значення та актуальність спортивної
сфери на американському телебаченні, то можна акцентувати увагу
на тому, що спорт в цій країні не лише на державному рівні, але й на
навчальному, що значно демонструє важливість цієї теми. 

Мета дослідження — проаналізувати актуальність спортивної
тематики у новинному просторі. Узагальнення аналізу спеціальної
довідкової літератури та мережі Інтернет.

Висновок. Спортивна тематика на американському телебаченні
до сьогодення має наміри інформувати та зацікавлювати глядачів.
Вважаючи те, що спорт вже невід’ємна частина сучасного суспіль-
ства, новинні портали продовжують демонструвати актуальність
і вплив цього інформаційного простору у всьому світі. Зацікавле -
ність у спортивних подіях відіграє значу роль у Сполучених Штатах
Америки. Більшість глядачів не уявляють собі американське теле-
бачення без спортивної тематики, бо акцентують увагу саме на
спорті.

Дослідження цієї теми обумовлена широким входженням
інформаційних технологій в усі сфери життя і, зокрема, у спорт. Це
кардинальним чином змінює структуру організації спорту, його
сприй няття, оскільки велику роль у розвитку спортивного руху та
у здійсненні комунікаційного обміну між суб’єктами спортивної
діяльності відіграють ЗМІ.

Отже, дослідивши актуальність американського новинного
порталу у системі ЗМІ Сполучених Штатів Америки можна зробити
висновок, що спортивна тематика має вагоме місце у інформаційно-
му просторі Америки, тому з’являється потреба у подальшому роз-
витку цього контенту на американському телебаченні. 
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Журнал «National Geographiс» — один із найвідоміших журна-
лів у світі за історію людства, що був створений у сфері наукових
відкриттів завдяки своїм засновникам — митцям, науковцям, ме -
неджерам, професіоналам у сфері науково-природничих знань що
пристосувалися в цьому мас-медійному феномені.

Під редакцією Г.Х. Гросвенор, журнал досягнув накладу у кількос-
ті 1000000 екземплярів. До 1926 р. National Geographic був од ним з пер-
ших журналів, що містив кольорові фотографії. Був лідером у друку
фотографій підводного життя, поглядів із стратосфери та тварин у їх
природних місцях існування (екзотичні тварини або тварини, що пе -
ребувають під загрозою зникнення, часто є об’єктами уваги журналу).

Всесвітньо відомим журнал став завдяки значній кількості
ілюстративних статей про різні географічні регіони світу. На той час
він дотримувався власного віросповідання: «Про будь-яку країну
чи народ друкується лише те, що є доброзичливим». Ці особливос-
ті включали значну інформацію про екологічні, соціальні та куль-
турні аспекти охоплених територій та їх населення. Кошти від жур-
налу допомогли підтримати наукові експедиції товариства.

Мета журналу — зробити популярною науку для людей у різ-
носторонніх сферах: геології, демографії, метеорології, картографії,
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океанографії та історії освоєння земель. Журнал пройшов тривалий
еволюційний шлях з’ясування своїх функцій, засобів поширення
надбань науково-природничих знань, пошуку своєї читацької аудито-
рії. Широке використання засобів візуалізації текстового матеріалу
(фотографії, карти) відкрило шлях до трансформації наукового видан-
ня, призначеного для вузької групи інтелектуалів-географів у науково-
популярний часопис, цікавий і корисний як найширшій аудиторії
читачів, яких цікавило різноманіття життя Землі і людини на Землі.

«National Geographic» став брендом світової журналістики, що
ввів сучасний стиль до подання контенту, що містить багато ілюс-
трацій. Аби досягти звання всесвітньо відомого науково-популяр-
ного видання, починаючи себе як корпоративний часопис, журнал
пройшов багато змін у своїй концепції та функціональних характе-
ристиках. Видання насищилося ілюстрованим контентом та карта-
ми, привабливим описом, знайшло й примінило використання
оригінальної стилістики представлення інформації. 

Коригування типологічних характеристик та добір різноманіт-
ного контенту призвели до зміни призначення журналу. Якщо рані-
ше видання орієнтувалося на науку, то тепер і на освіту також.

Поступово розвиваючись, журнал активно залучав і залучає до
спів праці кращих та творчих представників не тільки США, але й Єв -
ропи, які вміють представляти науку легко та доступно, мають достат-
ню кількість знань, що поступово розширюється. Це спеціалісти, що
опанували сучасну техніку засобів візуалізації тексту, мають чутливість
до актуальних і цікавих новин, внаслідок чого формують сучасний
стиль журналістської творчості найвищого ґатунку, отож можуть гідно
представляти такий амбітний журнал, як «National Geographic».

Існує понад 30 мовних версій National Geographic. З 2013 по 2014
існувала й українська версія. Версія припинила свою діяльність,
оскільки в 2014 році медіахолдинг «Sanoma» (Фінляндія) припинив
роботу своїх активів в Україні. Рішення було прийнято у зв’язку
з проблемами фінансування самого холдингу, а також з важким ста-
ном ринку друкованих ЗМІ в Україні. В Україні свою діяльність та -
кож припинили такі видання як «Esquire», «Men’s Health» тощо. Он -
лайн-версії видань ще продовжували існувати до січня 2015 року.

Про Україну також видається матеріал. До прикладу, окрім ви -
добутку бурштину [1], National Geographic розповідали про «темний
туризм» в Чорнобиль у статті «Is «Dark Tourism» OK?» [2], про красу
кримських краєвидів в статті «Best Trips 2013: Crimea, Ukraine», ви -
пуски присвячувались і подіям Євромайдану у 2013–2014 роках. 
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Надін Хегі, віце-президент з бренд-партнерства, в своїх думках
щодо запоруки успіху NatGeo наголошує: «Залишайтеся вірним
своєму бренду, вчасно вживайте вміст, використовуйте силу диво-
вижності та використовуйте нові технології для розповіді історій».
Цього і притримується науковий бренд. Нові технології підкріплю-
ють його імідж та не дають «застаріти». Журнал існує як у друкова-
ному вигляді, так і в цифровому [3].

National Geographic відомий тим, що створює високоякісний,
яскравий та унікальний візуальний контент. Ефект «wow» від зобра-
ження змушує користувача зупинитися, здивуватися і побажати
отримати більше інформації, незалежно від того, де і в якій ситуації
він зараз знаходиться.
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сурс] — Режим доступу: http://time.com/3858309/attention-spans-goldfish/.

КОНТЕНТ ТА ПРОБЛЕМИ НОВИНОГО КОНТЕНТУ
У РЕДАКЦІЇ «ДЕНЬ»

Товстоган В. В.
ІI курс, група ЖР-19-1, спеціальність «Журналістика»

Центральноукраїнський інститут розвитку людини 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Кравченко О. В., к. ф. н.

Газета «День» відіграє важливу роль у формуванні суспільної дум -
ки серед читачів друкованих засобів масової інформації. Бе зумов -
но, на шпальтах газети можна віднайти цікаво подано та незаанга-
жовану інформацію про життя в Україні. 

На сьогодні актуальними темами серед читачів є політика, еко-
номіка, соціальні проблеми. У газеті піднімаються так званні про-
світницькі теми. Серед таких і популяризація історії, і культури
і освітні проблеми.

На шпальтах щоденного видання можна помітити низку рубрик,
більшість із яких є постійними: «День-Україна», «Фото панорама»,
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«Подробиці», «День планети», «Культура», «Суспільство», «Пошта
Дня», «Актуальне інтерв’ю», «Суспільство», «Історія та Я», «Прес-
клуб Дня», «Українці — читайте», «Наприкінці дня», «Особистість»
тощо. Варто також додати, що такі рубрики, як «Подробиці»,
«Культура», «Суспільство» займали не дві шпальти, а повторювали-
ся по кілька разів у випускові, особливо що стосується об’єднаних
випусків за п’ятницю та суботу.

У газеті «День» порушуються такі тематики:
1. Соціальна проблематика, яка характеризується в таких на -

прямках: житлово-комунальні послуги, проблеми екології, охорони
здоров’я, шкільна та вища освіта, проблеми авіаперельотів тощо.

2. Економічна тематика. До функцій економічної журналісти-
ки відносять: аналіз головних подій у країні та їхній вплив на діло-
ве життя; транслювання міжнародних економічних новин; аналіз
соціальних проблем, пов’язаних із економічними змінами; поши-
рення економічного досвіду; розширення ділового кругозору;
постачання аудиторії оперативної економічної інформації; аналіз
впливу економічної інформації на економіку; формування ідеології
бізнесу. У журналістиці, особливо в економічній, дуже важлива
робота з документами. Документом, в широкому сенсі, може вва-
жатися зафіксована будь-яким способом інформація.

Наразі економка в Україні нестабільна через російсько-україн-
ську війну. Тому ЗМІ повинні надавати найбільш достовірну інфор-
мацію цього приводу, особливо міжнародна газета «День». 

Найбільше сьогоднішнє суспільство привертають уваги теми
грошей, падіння гривні, ріст цін на продукти харчування та інші
групи товарів, а також фінансові проблеми енергетики, промисло-
вого постачання певної енергії і таке інше, що можна відстежити
і у газеті «День».

3. Політика. В окремих випусках газети «День» можна зауважи-
ти публікації про топові політичні події тижня, що минає, наприк-
лад: «5 подiй тижня, що минає» (№17–18, с. 3), де коротко йдеться
про головні події в Україні та світі. Автор коротко вказує на дату
поді, її місце та результат, наприклад: «27 січня 2020 року. Освенцім.
Польща. Президент України Володимир Зеленський після перего-
ворів з президентом республіки Польща Анджеєм Дудою заявив,
що сьогодні всім демократичним державам варто об’єднати зусил-
ля, щоб уникнути агресії…» (№17–18, с. 3).

Міжнародній політиці журналісти та випускові редактори при-
діляють велику кількість уваги, адже у кожному випуску вміщені

відгук на виклики сьогодення Секція 5



рубрики «День планети» та «Фотоштрих», де й ідеться переважно
про зміни у політичній сфері розвинутих країн. Наприклад, публі-
кація «Битва за святині» (№9, с. 4), «Привид перемоги в Лівійській
пустелі» (№6, с. 5).

4. Спорт. Спорт як соціальне явище посідає значне місце в житті
суспільства. Результати змагань, як і самі змагання, активно висвітлю-
ються на телебаченні, в Інтернеті, по радіо і в пресі. Таким чином, ЗМІ
відіграють вагому роль у спортивному дискурсі, забезпечуючи спор-
тивну комунікацію, і тим самим дають можливість глядачам або чита-
чам спостерігати, співпереживати і, нарешті, стати свідками спортив-
них подій. Інтерес до спорту, усвідомлення його статусу й соціальної
ролі сприяли виникненню спеціалізованих спортивних видань.

Отже, серед читачів є популярним контент, що стосується полі-
тики, економіки, культури та мистецтва та спорту у різних країнах,
а саме у міжнародній газеті «День» наявні такі рубрики, що приваб-
люють читачів усього світу. Проте проблеми новинного контенту
наявні, адже не завжди у світі трапляються ситуації, які б приваб-
лювали читачів.

Література

1. Байчак Д.А Контент газети «День»: проблемно-тематичний аспект,
курс / Д.А. Байчак. — Суми, 2020. — 63 с.

2. Бурківська Л. Економічна тематіка в українскому регіональному ме -
діа просторі / Л.Бурківська, Ю. Романyшyн // Вісник Книжкової Пала -
ти. — 2014. — Вип. 1. — С. 1–3.

ТЕХНІКА ІНТЕРВ’Ю ЯК ТРАДИЦІЙНА ФОРМА
ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шаблій В. І.
IV курс, група ЖР-17/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Денисенко В. А., д. істор. н., доцент

Репортаж-розслідування, метод і результат втілення авторсько-
го задуму, неможливий без інтерв’ю як засобу отримання інформа-
ції. Крім усього іншого, сучасне розслідування в його текстовому
варіанті продуктивно реалізується, про що свідчить практичний до -
свід, за умови включення в архітектоніку твору елементів інтерв’ю
як одного з найдавніших і найбільш ефективних методів подачі
інформації.
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Інтерв’ю не тільки доповнює власне репортажний стиль,
а й з’ясо вує ті моменти, які неможливо представити у форматі про-
стого авторського опису події. Інтерв’ю дає читачеві змогу об’єк-
тивно судити про причину й сутність того, що трапилося через сві-
тобачення та безпосередньо розповідь свідків події [1].

При інтерв’ю журналісту необхідно верифікувати інформацію
отриману від джерела, але можна сказати, що людині потрібно
довіряти доти, доки не маємо сумнівів щодо правдивості її слів.

Джерело має право бути хаотичним під час розмови. Це виникає
з багатьох факторів, серед яких найважливішим є звичайно стрес,
брак довіри та досвіду в контактах з медіа. Власне, роль журналіста
полягає у професійному вмінні впорядковувати та систематизувати
отриману інформацію.

Фахівці від прес інтерв’ю розрізняють найчастіше три стратегії
ведення дискусії: терпляче вислуховування — плавання за думкою
співрозмовника (журналіст може лише обмежувати відступи джере-
ла); делікатна дискусія (журналіст полемізує з аргументами співроз-
мовника намагаючись показати потенційну іншу точку зору, навіть
якщо треба бути «адвокатом диявола»); та агресивна полеміка (жур-
наліст пробує «розкрити» джерело викликаючи у нього емоції) [2].

Учений О. Чекмишев визначає інтерв’ю як жанр новинної жур-
налістики, різновидами якого є інтерв’ю думки, інтерв’ю з очевидця-
ми та свідками, інтерв’ю-конфронтація, інтерв’ю-прес-конферен ція,
власне інтерв’ю з ключовою особою, інтерв’ю-діалог, інтерв’ю-
монолог, інтерв’ю-бесіда (інтерв’ю-політолог), інтерв’ю-бесіда за
круглим столом, інтерв’ю-переказ.

Інтерв’ю в журналістиці — це самостійний жанр, що становить
суспільно важливу новинну інформацію у вигляді запитань корес-
пондента та відповідей інтерв’юера.

Також важливим для створення якісного інтерв’ю для преси
є з’ясування, визначення відмінностей газетних, журнальних ін -
терв’ю від радіо-, телевізійних та інтерв’ю для Інтернет-ЗМІ, вста-
новлення переваг газетних інтерв’ю.

Перевагами жанру пресового інтерв’ю є наочність, фіксованість
питань і відповідей, які можна перечитати, осмислити, оцінити їх
змістовне наповнення, а отже, і сприйняти інформацію, адекватно
зорієнтуватися [3].

Важливим компонентом у проведенні інтерв’ю є діалог між
журналістом та співрозмовником, а саме: особливість, точність
і правильно поставлені запитання для подальшого узагальнення та
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розповсюдження представленої інформації. Журналіст має бути
відкритим та спонукати співрозмовника до відвертої співбесіди, що
надто часто може випливати в певні проблематичні аспекти,
з якими необхідно співпрацювати.

Попри концептуальні відмінності підходів, різноманітність
типів і форматів інтерв’ю як методи одержання відомостей з метою
інформування суспільства, є цілком конкретні поведінкові стиліс-
тичні прийоми, які можуть бути використані всіма журналістами.

Продумана стратегія послідовності питань має три стратегіч-
них принципи — хронологічний, логічний, імпровізований. У пер-
шому випадку в центрі уваги — події; у другому — об’єкти громад-
ського обговорення; у третьому — характер особистості. Головне
питання, заради якого брали інтерв’ю, варто залишити наостанок.
Жорсткі або неприємні для героя питання не ставляться на початку
розмови. Важливий саме заключний етап інтерв’ю, в якому, як пра-
вило, заздалегідь планується час закінчення. Дотримуватися домов-
леностей про тривалість інтерв’ю — гарний тон. Бажано завершу-
вати розмову на позитивній ноті.

Задля встановлення емоційного контакту із співрозмовником
варто налаштуватися на його темпоритм мовлення, розмовляти
тією самою мовою, що і респондент, бути доброзичливим та гото-
вим зрозуміти і поспівчувати співрозмовнику. Найкраща тактика —
це намагання поставити себе на місце героя, знайти пояснення
його вчинкам та висловити щиру зацікавленість у його розповіді,
а також бути готовим допомогти [4].

Отже, специфіка проведення інтерв’ю полягає у тому, що журна-
ліст повинен продумати усі подробиці, налаштуватися на роботу та
заохочувати співрозмовника таким чином, щоб отримати повну
достовірну інформацію для узагальнення та розповсюдження. Техніка
проведення інтерв’ю досить впливова, бо має свої соціально-комуні-
кативні аспекти. За допомогою цього журналіст має змогу отримувати
ту інформацію, яка йому необхідна для заключного висновку.
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СПОРТИВНА ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКА 
В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Шевченко К. В.
IV курс, група ЖР-17/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сазонова Ю. О.

Питання розвитку спортивної тележурналістики привертає
увагу Ю. О. Сазонової, А. В. Гусєва, які концентруються переважно
на першому десятилітті ХХІ століття. Втім, якщо 2000–2010 роки
позначені активним розвитком телебачення, та, відповідно — спор-
тивної тележурналістики в Україні, то наразі ситуація стрімко змі-
нюється, і позиція щодо телебачення як «основного джерела ін -
формації» (А. В. Гусєв) вимагає переосмислення, а загальна сучасна
ситуація — більш ґрунтовного аналізу, що й зумовлює звернення до
даної теми. Метою цієї роботи є виявлення специфіки функціону-
вання тележурналістики в сучасному інформаційному просторі
Україні та його основних тенденцій. До завдань наукового дослід-
ження входять — виявити ознаки та причини сучасного кризового
стану спортивної тележурналістики, тенденції в діяльності сучас-
них телеканалів, програм та провідних спортивних тележурналістів
в цифровому просторі України. 

Cучасну ситуацію частково прагнуть висвітлити у окремих пуб-
лікаціях та публічних доповідях М. О. Васильков, А. О. Мірош -
ніченко, Ф. І. Шарков. Вони зауважують, що телебачення перестає
бути єдиним джерелом інформації, адже за право спортивних
трансляцій сьогодні із телебаченням змагаються інтернет-платфор-
ми та стрімінгові сервіси. Важливість спортивних трансляцій на
телебаченні полягає саме в тому, що вони складають «останній цін-
ний актив телебачення» (А. О. Мірошніченко), і втрата прав на
спортивні трансляції приведе телебачення к руйнуванню бізнесу та
тележурналістики. 
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Серед переліку сьогоднішніх українських спортивних телека-
нали — Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, Спорт 1, Спорт 2, XSport.
Відомо, що вартість телевізійних прав на трансляцію футболу деда-
лі збільшується, а телеканали Футбол 1 та Футбол 2 мають ексклю-
зивні права на матчі Національної збірної України, Ліги Європи,
Ліги чемпіонів. Це приводить до того, що власники ТРК почина-
ють пропонувати окремі пакети із цими каналами. Футбол 3 розпо-
чав свою діяльність з січня 2020 року. 

Незважаючи на панівну роль футбольних програм на україн-
ському телебаченні, з п’яти на сьогодні залишилося лише дві, і ті
виходять або виключно на YouTube («ПроФутбол») або паралельно
із телеканалом («Великий Футбол» О. А. Денисова). Провідні укра-
їнські тележурналісти не тільки дублюють своїх телепрограми на
інших платформах, зокрема YouTube (О. А. Денисов), але й створюють
альтернативний контентт на власних каналах (М. О. Васильков).
Паралельно вони залучають своїх підписників до комунікації через
Instagram (запитання та голосування в stories із миттєвим або від-
строченим відгуком), пропонують розіграші (результати таких
О. А. Денисов оголошує в своїй іншій програмі — «Денисов TIME»),
а також рекламують програми, канали та акаунти своїх колег. Все це
дозволяє утримувати аудиторію і посилювати відчуття «залучення
замість трансляції» (А. О. Мірошніченко). Так відбувається конвер-
генція різних ресурсів та медіаплатформ, що є закономірним в умо-
вах цифровізації суспільства.

Таким чином, розвиток тележурналістики в цифровому просто-
рі України переживає перехідний етап. Криза і втрата телебаченням
своїх провідних позицій у порівнянні зі стрімінговими платформа-
ми, супроводжується неспроможністю більшості ТК придбати
права на провідні трансляції. При збільшенні кількості медіаресур-
сів зменшується кількість програм, спортивних новин, що зумовле-
но нестачею фінансування. Це вимагає від тележурналістів пошуку
нових шляхів реалізації своїх професійних навичок, опанування
різних медіаплатформ і нової подачі контенту, що підтверджує
діяльність М. О. Василькова, О. А. Денисова, І. С. Циганика. 
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УКРАЇНСЬКИЙ СЕГМЕНТ МЕРЕЖІ YOUTUBE:
КОНТЕНТ ТОПОВИХ УКРАЇНОМОВНИХ БЛОГЕРІВ

Щур Д. А.
ІV курсу, ЖР-17-1 спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Данько-Сліпцова А. А., старший викладач 

Сьогодні інтернет має великий вплив на наше життя і ми вже
маємо залежність. YouTube — це території суб’єктивізму. Плат форма
з популярними іронічними та емоційними відео. Які зовсім не від-
повідають журналістським стандартам. YouTube «слідкує» за нами,
якщо ви звертали увагу, то подивившись одне відео, в топі нам
завжди висвітлюється подібне.

Взяти до прикладу таку голосну сенсацію як Пальчевський ви -
грав вибори з відривом у десять відсотків, і переглянувши таке відео,
вся стрічка буде тільки про це. Тому що YouTube прагне завжди бути
на плаву, та втягувати людей в свою спільноту. 

І це лише маленькі моменти, які створюють в YouTube спосіб
поширення інформаційних вірусів під прикриттям новинного
матеріалу чи політичної аналітики. 

Всіма відомий Дмитро Гордон — незмінний лідер серед журна-
лістського сегменту. Наразі його сумарні перегли відео значно
перевищують перегляди інших топових журналістів.

Але зробивши статистику, ми дізнались те, що не всі його гля-
дачі та підписники українці. На каналі Дмитра Гордона 44% пере-
глядів росіян та лише 40% українців. Такі дані передали «Телеба -
чен ня Торонто» в червні 2020 року. А на каналі «В гостях у Гордона»
46% росіян і лише ;6% українців.

Та за останні місяці відсоток переглядів почав зрівнюватись
з ін шими топовими українськими журналістами. Звісно канал Гор до -
на вище але інші вже майже на рівні, у Гордона 68 мільйонів пере-
глядів а в решти журналістських каналів 51 мільйон переглядів.

Динамічного розвитку зазнали YouTube-каналів: «Роман Цим -
булюк», «skrypin.ua», «Denis Kazanskyi». Та стабільного зросту «Теле -
бачення Торонто», «BIHUS info», «Yanina Sokolova».

На платформі YouTube досить мала кількість україномовних ві део,
тому досліджуючи матеріал на мою тему дипломної роботи було
досить довго але цікаво, Вся справа в тому, що YouTube «не розуміє»
українську мову у відео, і платформа не розпізнає україномовні

відгук на виклики сьогодення Секція 5
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відео, а з іншими відео наприклад на російській мові алгоритм цієї
платформи аналізує добре. 

Тому і проблема знайти україномовних блогерів, так як україно-
мовний контент досить важко розкрутити на ютубі, тому що він не
пропускає через свій алгоритм такі відео і вони не попадають в топ.

Наприклад якщо ви завантажите ролик російською або англій-
ською мовою, для YouTube ваш голос буде чітким, зрозумілим та не
матиме сторонніх шумів, і YouTube все «розуміє» чого не скажеш
про ролики українською мовою. Таким способом, якщо платформа
не розуміє про що ви говорите, вона так сказати перестраховує
себе. Можливо ви там говорите про щось заборонене або не цен-
зурне, а платформа цього не зрозуміє. 

Тому і вважається, що такому контенту не місце в рекомендаціях. 
Тоді українцям доводиться ніщо, як розмовляти російською, або

потрапити в топ і твої відео швидше і більше набирали перегляди. 
Досить довго потрібно було пошукати, щоб знайти україно-

мовних блогерів, не повірите але навіть серед сотні відео було тяж -
ко знайти відео українською мовою, і не назбиралось навіть десяти
україномовних. Більшість україномовних каналів, де хоч трохи є ук -
раїнська мова, це: «Детектор медіа» та «Taxty.org.ua.» 

Секція 5 Засоби масової інформації:    
відгук на виклики сьогодення
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СЕКЦІЯ VІ

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧІ 
ПРОЦЕСИ: ТЕОРІЯ 
ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ 
В СИСТЕМІ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МАСМЕДІА

Голішевська Д. П.
ІV курс, група ЖР-17/1

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ярошовець Т. І., к.філос.н., доцент кафедри

журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

Анотація: дослідження є особливості висвітлення інформації
про людей фізичними вадами у ЗМІ.

Summary: the research is based on the lack of intelligence on the out-
lined topics, as most of the scientific works are devoted to stereotypes and
stereotypes about people with disabilities in the media. There is almost no
research on the place of information about people with disabilities in the
modern media, namely the peculiarities of their coverage. In addition, the
outlined topics comprehensively reveal the process of covering the pro-
blems of people with disabilities not only in the Ukrainian media, but also
abroad, which allows us to compare methods of informing about the pro-
blems of people with disabilities and analyze the process of sensitive infor-
mation, especially working with social issues.

Актуальність теми: ЗМІ є форматорами громадської думки щодо
людей з обмеженими можливостями, образ яких створюється методом
висвітлення їхньої проблематики. Тому їхня діяльність полягає не тіль -
ки в інформуванні суспільства, а й у становленні громадської думки.
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Мета: дослідити особливості висвітлення проблем людей з ін -
ва лідністю в сучасних українських мас-медіа.

Основний виклад матеріалу: Термін «громадська думка» є досить
суперечливим у науковому колі і має декілька визначень. Так Ар -
темов Г. визначає громадську думку як народну думку, настрій мас,
натовпу, який залишається на рівні ірраціональної колективної сві-
домості поза політикою [3, с. 85]. 

Комунікація між людиною із фізичними вадами та мас-медіа
може мати два шляхи дії щодо аудиторії та самого індивіда. Вона
може орієнтуватися на формування суспільної думки або на її зміну
за допомогою аргументації на користь або проти індивідуальної
діяльності; або вона може орієнтуватися на зміну діяльності окре-
мої особистості за рахунок аргументації на користь проти колек-
тивної діяльності [49, с. 123]. 

Серед законів, пов’язаних з людьми з інвалідністю та їхньою
проб лематикою у державних офіційних виданнях висвітлювалися
наступні законодавчі документи:

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні»;

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» (у контексті розміру пенсійних виплат під час працев-
лаштування людини з інвалідністю);

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».
Важливими для формування громадської свідомості є й ті ви -

дання, які виходять друком задля української діаспори, адже пси-
хологічно українцям важливо читати новини про країну за кордоном,
аби формувати певне враження та осмислювати навіть можливість
повернення з еміграції. Одним із таких друкованих періодичних ви -
дань є газета «Час і події», яка виходить друком у Чікаго з 1996 року. 

Особливу роль грають новинні телевізійні передачі, адже на них
люди більшою мірою акцентують увагу під час перегляду телевізора.
Окрім того, більшість новинних телепередач транслюються 3–4 ра -
зи на день, що збільшує їхній вплив на громадську свідомість.
Також новинні передачі є важливим елементом телевізійного кон-
тенту, за допомогою якого формується світогляд телеглядачів, розу-
міння суспільно-політичної ситуації у країні та знання про навко-
лишнє середовище й усі процеси, які у ньому відбуваються. 

«ТСН» — телевізійна служба новин, одна із найпопулярніших
відповідно до глядацьких рейтингів передач, яка транслюється що -
дня на телеканалі «1+1». Сюжет «ТСН» під назвою «Чоловік повер-
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нувся до дружини, дізнавшись що вона інвалід» став прикладом для
багатьох людей з інвалідністю, що є надія на кохання та допомогу
з боку протилежної статі.

Важливим аспектом цього сюжету є те, що його героїня (знахо-
диться в інвалідному візку і не керує своїм тілом) та її чоловік (до гля -
дає за нею, займається реабілітацією) говорять, що у їхній сім’ї у них
немає поняття «жалість», яке пов’язане з її фізичним станом. Така
фраза є черговим кроком для уникнення стереотипізації, що людей
з інвалідністю завжди потрібно жаліти.

Висновок: Саме ЗМІ є рушійною силою у вирішенні проблем,
усунення певних стереотипів у суспільстві, спосіб подання інфор-
мації грає важливу роль у формуванні громадської думки. Від повід -
но до результатів дослідження ми можемо стверджувати, що в дру-
кованій пресі приділяється найменший відсоток уваги до проблем
людей з інвалідністю, ніж на телебаченні. 

Отже, проблемам людей з інвалідністю левова частка контенту
присвячується на телебаченні. Вони дозволяють не тільки інфор-
мувати людей про наявність певної соціальної групи та їхніх про-
блеми, а й формувати громадську думку у контексті толерантності
та неупередженості.

ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ЖУРНАЛУ 
«ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ»

Депутат Д. О.
IV курс, група ВС-17-1, спеціальність 061 «Журналістика» (Видавнича

справа та редагування: редагування мультимедійних видань)
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Лоза Г. І. канд. наук із соц. комунікацій, доцент

Журнал «Пам’ятки України» є науковим часописом, заснований
1969 року під назвою «Пам’ятки України: історія і культура». Сучасну
назву отримав 1988 року. Спочатку функціонував «як інформаційно-
методичний щомісячний бюлетень Українського товариства охоро-
ни пам’яток історії та культури за ініціативи П. Тронька, де виходи-
ли друком матеріали з галузей пам’яткознавства й музейної справи. 

З 1989 по 2000 роки був всеукраїнським науково-популярним
ілюстрованим часописом. Із 2000 року став науковим журналом,
а по чинаючи з 2009 року виходить як науковий альманах один раз на
два місяці й щоквартально як науково-популярний часопис. Нині
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головним редактором журналу є А. Сєриков, а з 1990-х років по
2009, головними редакторами були В. Вечерський і О. Рибалко [7].

На початку 2021 року вийшов друком спеціальний шостий
випуск журналу «Пам’ятки України». Провідною темою номера ста ло
інтерв’ю Президента Відкритого міжнародного університету розвит-
ку людини «Україна», академіка Петра Таланчука [3]. Над випуском
працювали коректори — спеціалісти, що працюють у видавниц-
твах, редакціях або друкарнях. Його головні обов’язки — виконан-
ня коректури: виправлення помилок «у відбитках» із «комп’ютер-
ного складання, а також в електронній версії». Літературний
редактор — фахівець, що «читає і править рукопис твору автора від-
повідно до норм та правил, висловлює міркування та побажання
щодо мови і стилю, сприяє вдосконаленню тексту, що готується до
публікації або передачі аудіовізуальними засобами» [1; 3]. Перед
редакційним колективом було поставлено завдання: скоротити
обсяг інтерв’ю задля можливості публікації його в журналі; прибра-
ти пробіли між першими літерами імен і прізвищ в ініціалах; замі-
нити довгі тире на короткі; зробити зноски певних термінів.

Під час колективного редагування досягнуто таких результатів:
уніфіковано запитання і відповіді інтерв’ю; написано вріз та боко-
винку; сформовано заголовок із підзаголовками; вилучено фрагмен-
ти, що не мають смислового навантаження в контексті журнально-
го формату інтерв’ю, зокрема, «До речі диктанти і твори я завжди
писав добре», «виступав дуже багато в колективах, утратив 16 кг
ваги, не витратив на виборців жодної гривні, не купив їм ні грама
гречки (…)» тощо [6].

Редакційна колегія адаптувала текст інтерв’ю книжкового варі-
анта обсягом 79 сторінок до журнального — менше ніж 70 сторінок
[3; 6]. Комунікація редакційного колективу відбувалася за допомо-
гою технології «Zoom», що не позначилося на якості продуктив-
ності фахівців.

Структура звичайного випуску, а саме четвертого номера 2014 ро -
ку, відмінна від шостого — спеціального випуску «Пам’яток Украї ни».
Так, він називається «Від Кондратьєвих до Харитоненків», надруко-
вано статті про: полковника Гарасима Кондратьєва; Слобідську фор-
тецю; Сумські церкви; Троїцький собор; київського колекціонера
Оскара Ганського; подано старі світлини зі зображенням м. Суми [5]. 

Матеріал журналу ґрунтується на статтях про м. Суми або сумщи-
ну. Отже, в структурі спеціального сучасного журналу перевагу на да -
ють статтям, які об’єднує спільна географія, монотема. Структура
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першого номера журналу 1997 року є більш розгалуженою в кон-
тексті географії і об’єднує матеріали про м. Київ, м. Керч, Захід
України та ін. У випусках не ставлять пробіли між першими літера-
ми ініціалів ім’ям і прізвищем, короткі тире між датами й не відби-
вають їх пробілами; натомість, дати оформлюють через дефіс [4].
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КНИЖКОВОЇ ПРОМОЦІЇ
В АСПЕКТІ МАС-МЕДІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Залата Т. С.
ІV курс, група ВС17-1, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Лоза Г. І., доц., канд. наук із соц. комунікацій

Серед мас-медійних каналів найпопулярнішим поширенням
інформації є: сайти видавництв, літературні сайти, видавничі проєкти,
блоги, онлайн-бібліотеки, сторінки. Книжкова промоція у інтер-
нет-ЗМІ менш поширена, через відсутність культури читання.
Мас-медійні платформи — мережева та позамережева, залежно від
вибору каналів масового спілкування, змінюють засоби впливу на
аудиторію. Поняття книжкової промоції не нове, як і термін «про-
моція» або «publicity» — основним завданням якого є забезпечення
ефективної комунікації з потенційними читачами, зокрема — заці-
кавлення книгою. Серед традиційних засобів найпопулярнішими
є ЗМІ, презентації, виставки, книжкові форуми та ін. 

Мета дослідження — вивчити сучасні технології книжкової про -
моції в аспекті мас-медійної взаємодії.
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Як засіб промоції виникло «буктрейлерство», яке популярне в Ук -
раїні. Наприклад, відео-ролик від 2 до 5 хв., в художній формі роз-
повідає про певну книгу, візуалізуючи зміст популяризуючи її або
просуваючи. Основні завданняи буктрейлера: привернути увагу до
книги, створити аудиторію читачів; сформувати бренд письменни-
ка. Буктрейлер володіє усіма функціями популяризації книги, тому,
промоція є результативною та ефективною. Сучасні українські
видавництва використовують буктрейлера, рекламуючи видавничу
продукцію, активно послуговуються цим промо-засобом.

Також, новими є челенджі, виконання певного завдання зі зві-
тами. Розміщують допис у блозі на сторінці чи соціальній мережі.
Таку технологію використовують під час прочитання книжок і нази-
вають терміном «букчелендж». З минулого року в українському
медійному просторі «розкручують» читання. Крім того організатори
закликають мати читацьку мету та долучатися до флешмобу в соці-
альних мережах, використовуючи хештег #bookchallenge_ ua. Відома
блогерша Ксенія Кисіль зазначає, що «букчелендж — це виклики,
які щороку проводять соцмережі для читачів, де обрають книги, які
хочуть прочитати протягом року». Система періодично нагадує про
плани, демонструє виконання у відсотках, надає інфографіку про-
читаного за рік. Так, візуальна інформація краще сприймається та
запам’ятовується — це привід замислитися про прочитане. Нині
в мережі Goodreads читацькі челенджі мають понад мільйон читачів.
Медійні платформи слугують літературними майданчиками, що
формує культуру читання в Україні, промоції української книги.

Новітнім засобом просування книги є флешмоб, який характе-
ризується стихійністю, де учасники обмінюються відгуками, реко-
мендаціями. Сайт «Українська Правда» зазначає, що в Україні флеш-
моби набрали обертів після «Книжкового Арсеналу» у м. Києві. До
флешмобу під назвою «Пригоди Гаррі Поттера» долучилися видав-
ництва, книгарні, читачі. Заголовки видань подавали під ім’ям
Гаррі Поттера, чим привернули увагу до читання книг. Різновидом
флешмобу є буккросинг — це новітнє рекламно-промоційне
явище, громадський рух у соціальних мережах, так званий, процес
«визволення» книги, який за короткий термін завойовує українські
видавничі комунікації. Оскільки, учасники буккросингу не заці-
кавлені в комерцилізації цього процессу, інформацію подають
об’єктивно, чим зацікавлюють видавців і потенційних читачів.

Ненав’язливий медійний спосіб спілкування — блог — активно
використовується і як спосіб книжкової промоції та форма популя-



259

використання в системі масової комунікації Секція 6

ризації літератури. Блогосферу і все, що з нею пов’язано, досліджува-
ла І. Космач, виокремлюючи її як комунікацію, що включає в себе:
рекламу, промоцію, інформування, швидкість та оперативність подан-
ня інформації, доступність [2]. Блогерами можуть виступати як про-
фесійні комуніканти (письменники, літературні критики, журналісти
тощо) так і аматори, які просто прочитали книжку і хочуть розповісти
про неї власні враження, поділитись пережитими емоціями. Блог
передбачає процес двосторонньої комунікації, а відтак, сприймається
ненав’язливо, що зацікавлює непідготовленого читача. В українсько-
му інтернет-просторі книжкових блогів багато, проте не всі вони від-
значаються якісним контентом, оперативно оновлюються і є тривало
життєздатними. Оскільки зазначені риси потребують блогера — про-
фесійно підготовленого. При кла дом такого можна назвати книжко-
вий блог Ксенії Кисіль, засновниці «Етажерки». Також останнім часом
серед спільноти книголюбів популярними є відеоблоги об’єднані
довкола буктюбу, що викладають на каналі YouTube.

До активних способів промоції можна віднести участь видав-
ництва у книжкових ярмарках, виставках та фестивалях. Вони вод-
ночас мають також культурно-просвітницький характер, який про-
являється через низку заходів, що відбуваються у межах цих
пред ставницьких заходів, у інформуванні видавців, авторів, пере-
кладачів, ілюстраторів про їх доробки та нові проекти, книжкові
новинки; проведенні різноманітних заходів для суб’єктів книжко-
вого ринку; піднесенні престижу української книги в суспільстві та
формуванні моди на читання тощо.

Конвергентні медіа стають одним із найоперативніших та най-
популярніших каналів інформування про «новинки» та новини
літератури. Така інтернет активність, де інформація з’являються на
сайтах видавництв; найоперативніше — на сторінках у «Facebook»
та в «Instagram», де викладаються нові фото, відео, стріми з подій
тощо, — звична для масової аудиторії.

Отже, для ефективності видавничої промоції книги використо-
вують мобільне інформаційне середовище, яке впливає на широку
аудиторію, просувають за тематикою видань, активно залучають
різні вікові групи, що дає змогу не лише односторонньо сприйма-
ти, а й комунікувати між собою (коментарі, відгуки, лайки та ін.). 

У подальшому застосування професійних підходів щодо попу-
ляризації та просування видавничої промоції у структурі мас-
медійних комунікацій дозволять досягнути бажаних соціальних
ефектів. Добір адекватних засобів впливу на аудиторію для певних
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каналів видавничої комунікації сприяє їхньому організованому та
ефективному функціонуванню в інформаційному просторі країни,
що підвищує рівень книжкової промоції як професіональної сфери
спілкування. Вивчення конкретних видавничих продуктів та про-
ектів із урахуванням застосування новітніх інструментальних мож-
ливостей медіа дає змогу аналізувати ефективність видавничої
комунікації, виходячи зі специфіки доцільності застосування необ-
хідного спектра медійних каналів та засобів, враховуючи читацьке
призначення книги, вид літератури та специфіку видання в цілому.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ
ЖУРНАЛУ «ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ: 

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА»

Киричук С. О.
IV курс група ВС 17-1 спеціальності «Видавничої справи»

Інституту філології та масових комунікацій Університет «Україна»
Науковий керівник : Сериков А. Н.

Анотація: у дослідженні проаналізовано сучасне змістове на пов -
нення всеукраїнського науково-популярного ілюстрованого жур-
налу «Пам’ятки України: історія та культура», а також особливості
спеціальних та традиційних випусків видання.

Summury: The study analyzes the current content of the All-Ukrai -
nian popular science illustrated magazine «Monuments of Ukraine: His -
to ry and Culture», as well as the features of special and traditional issues
of the publication.

Актуальність теми: Звернення до науково-популярних видань
є ак туальним, адже науково-популярна періодика, інформуючи су -
спільство, стає своєрідною платформою для реалізації просвітниць-
кої функції. Цей тип видань, окрім того, що репрезентує на своїх сто-
рінках матеріали на актуальні теми, також поглиблює ерудицію,
розвиває аналітичне мислення, створює умови для розвитку особис-
тості, самовдосконалення та формує інтелектуальний простір нації. 

Мета: проаналізувати сучасне наповнення науково-популяр-
ного видання «Пам’ятки України: історія та культура».

Основний виклад матеріалу: Специфіка змістового наповнення
сучасного журналу «Пам’ятки України: історія та культура» полягає
у висвітленні цінності історичного минулого, певних подій, які
вплинули на формування сучасності. Кожен номер розподілений за
рубриками, темами, які є актуальними відповідно до реалій сього-
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дення. Періодично редакція видає спецвипуски, присвячені відомій
особистості, яка зробила великий внесок в історію та культуру ук -
ра їнського народу; традиціям, святу, пам’ятці культури або історії.

Так, одним із таких випусків є номер, присвячений традицій-
ному святу Масниця. Матеріал під назвою «Масниця, Колодій, Пу -
щення…» був акцентним у цьому випуску видання. В інших же руб -
риках, таких наприклад як:

– «Традиції» розповідається про свято Масниці, традиції його
святкування, страви, які готують.

– «Опінії» — у цій рубриці ведеться дискусія про те, що є смач-
нішим: українські вареники чи московські млинці. Вона оформлена
у вигляді діалогу у Facebook, соціальної мережі, яка саме з 2016 ро -
ку починає набирати популярності серед користувачів Інтернету.

– «Музейництво», рубрика у якій журналістській матеріал при-
свячений Національному музею народної архітектури та побуту, який
розташовується на околиці Києва. У ньому йшла мова про історію
музею, його проблеми та перспективи розвитку.

– «Старожитності». Рубрика присвячена церковним святам.
У спецвипуску цю рубрику присвятили такому святу як Стрітення,
з яким пов’язана велика кількість народних вірувань.

– «Дивина». Матеріали у цій рубриці присвячені цікавим фак-
там з життя, культури та історії українського народу, при цьому тема
Масниці згадувалася лише побіжно [2].

Традиційний випуск журналу не присвячений певній тематиці
не має зміщуваних акцентів. Журналісти або фахівці роблять огля-
ди на культуру та історію у таких рубрика:

– «Архітектурна спадщина»;
–  «Імена»;
–  «Музеї»;
–  «Наша історія»;
–  «Фотосвіт»;
–  «Редакційні листування» [1].
У номері розказано про виставку «Мінлива пані Мода. Традиції

та інновації костюму XVII століття на теренах України» та розгля-
нуто особливості реконструкції історичного костюма. Надруковано
низку матеріалів, присвячених пам’яті журналіста, учасника
Чорнобильської експедиції журналу «Пам’ятки України» Віктора
Загреби. Триває розповідь про унікальні експонати Національного
музею українського народного декоративного мистецтва.
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Як можна помітити рубрики традиційного випуску є зовсім від-
мінними від спеціального. Кожна з них характеризує певне тема-
тичне спрямування. Так, наприклад, з рубрики «Імена» можна зро-
зуміти, що мова буде йти про відомих особистостей минулого або
сучасності, які мають вплив на українську історію та культуру. 

Отже, тематичне наповнення науково-популярного журналу
«Пам’ятки України: історія та культура» складають відомості про
українську історію та культуру у всіх проявах за минулий та тепе-
рішній час. Авторами матеріалів є досвідчені журналісти, історики,
краєзнавці, культурологи та громадські діячі з усієї України.

Література
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РЕДАКТОРА 
ТА ШЕФ-РЕДАКТОРА В СПОРТИВНОМУ ЗМІ:

ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корнієнко О. Ю.
ІV курс, група ВC-17-1, спеціальність 061 «Журналістика» (Видавнича

справа та редагування: редагування мультимедійних видань)
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Сазонова Ю. О., к. н. із соц. ком., доц.

Робота редактора є досить відповідальною, особливо, коли мо -
ва йде про редактора спортивного видання. Він має зкомпонувати
матеріал, зібраний кореспондентом таким чином, щоб читач зумів
проникнутися в атмосферу описаного змагання, і відчути якомога
більше позитивних емоцій, які тільки можливо отримати під час
перегляду поєдинку.

Редактор спортивного видання має більш специфічні обов’язки,
аніж у його колег за фахом у звичайних редакціях. Він має аналізувати
і подавати інформацію для вузького кола читачів, яке може бути зфор-
моване за різними ознаками, від виду спорту до улюбленого спортсме-
на, він зобов’язаний розумітися в аспектах кожної опублікованої гри,
аналізувати офіційні рейтинги і турнірні таблиці, за рахунок редакції
(у разі потреби) відвідувати змагання, брати інтерв’ю в учасників цих
же змагань, створювати запитання до інтерв’ю підлеглому, тобто жур-
налісту. Робота у спеціалізованому виданні спортивної тематики має
свої переваги: по-перше, змога керувати процесом роботи, надавати
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вказівки підлеглих на роботу, по-друге, вирішувати, над яким матеріа-
лом працювати, і яка буде остаточна версія, по-третє, можливість пер-
шому бачити текст і знайомитися з авторами [1].

Шеф-редактор за фактом має більше обов’язків у наш час, і пови-
нен дотримуватись наступних правил: керувати роботою колективу фа -
хівців, що працюють над випуском матеріалів на спортивну тематику,
слідкувати, щоб усі підлеглі дотримувалися єдиної інформаційної по -
літики, читати авторські оригінали, розробляти плани роботи, у то му
числі квартальні та річні, вибірково обирати і читати авторські (до дру -
карські) оригінали на одному з етапів редакційно-видавничої підготов -
ки, організовувати презентацію найкращих і найпопулярніших ви дань,
а також видавничі заходи і представляти колектив і його роботи [2].

Підсумовуючи, можна сказати, що всі аспекти діяльності спор-
тивного редактора у роботі над створенням якісного продукту
спортивної тематики є надважливими для тематичної журналісти-
ки, видавничої справи та медіагалузі, дуже корисні і є результатом
важких зусиль, які дозволяють зформувати попит споживача медій-
ної продукції, шляхом задоволення його потреб та побажань, під-
твердити, що образ журналістської етики має виглядати саме так.

Література

1. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості: підручник/
В. Здоровега. — Львів: ПАЇС, 2004. — 267 с.

2. Присяжний М. П., Лозинський М. В. Організація роботи редакції
газети і праці журналіста. — Львів: Видавництво ЛНУ імені І. Франка,
2008. — 172 с.

ПРОМОЦІЯ СУЧАСНОГО ВИДАВНИЦТВА В ІНТЕРНЕТІ
(НА ПРИКЛАДІ САЙТІВ 

«ВИДАВНИЦТВА «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»)»

Мацелюх М.О.
IV курс, група ВС-17-1, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Сєриков А.Н., 
доцент, заслужений журналіст України

Як інформаційно-комунікаційний ресурс веб-сайт сучасного
видавництва відіграє важливу роль у презентації, маркетинговому
просуванні та популяризації нових проєктів на книжковому ринку.
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Гість, який виступає потенційним покупцем або ймовірним пар-
тнером, спершу ретельно знайомиться саме з сайтом. 

Щоб дослідити характерні риси сучасного українського веб-ре -
сурсу визначеного типу, можемо розглянути один з найуспішніших, на
мою думку, прикладів — промоцію «Видавництва Івана Малковича
«А-ба-ба-га-ла-ма-га»«. 

В асортименті видавництва — і дитячі, і дорослі друковані ви -
дання, націлені на різні вікові категорії читачів під гаслом «Книги
для малят від 2 до 102». Для повновартісної промоції своєї продук-
ції видавництво провадить два окремих сайти, які взаємопов’язані,
проте мають різні цілі. Перший — презентаційно-інформаційний.
Другий — комерційний — книжкова крамниця. 

Головна риса, яка привертає увагу аудиторії, — візуальне офор-
млення сторінок. Воно креативне, стильне, вирішене в білій і чер-
воній гаммі кольорів, які засадничо активізують увагу. Природно, що
представлена інформація здебільшого рекламного характеру. Ху дож -
ньо-інфографічне оформлення доповнюють аудіовізуальні ефекти
(деякі потребують встановлення додаткового програмного засто-
сунку). Помітно — видавництво прагне не просто зацікавити чита-
ча, а й затримати його увагу на яскравих обкладинках своєї друко-
ваної продукції, ненав’язливо спонукає щось придбати.

Важлива складова успішної промоції — архітектоніка веб-
ресурсу. Сайт видавництва І.Малковича, який виконує роль книгарні,
зручний для пошуку, його рубрики та підрубрики чітко структуро-
вані, гармонійно оформлені й адаптовані для користування мобіль-
ними пристроями, вдало заакцентовано «Каталог». Відвідувачам до
вподоби функції замовлення товарів, авторизації користувачів, пош -
тової розсилки, спеціалізовані інструменти пошуку та коментування
матеріалів сайту. 

Інший сайт, попри дрібні недоліки у розташуванні рубрик, сис-
темно подає профільний контент, PR-інформацію, іміджеву рекламу.

Архітектоніка, змістовне й водночас зручне у використанні
наповнення сайтів видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» засвідчують
його потужний потенціал на книжковому ринку України, повною
мірою реалізують основні маркетингові цілі, що гарантує постій-
ний приплив нових відвідувачів і покупців.

Промоція може здійснюватися в Інтернеті багатьма способами,
але сайт нині посідає чільне місце в інструментарії видавців і є най-
ефективнішим сучасним засобом успішного просування друкова-
ної продукції на книжковому ринку. 
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ДОВІДКОВИЙ РЕСУРС ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДІЙНИКІВ

Опанасенко М. С.
IV курс, група ВС-17-1, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Бобренко Р. В., канд. пед. наук, доцент

У системі Інтернет-технологій існують різнорідні інформаційні
ресурси для самоосвіти студентів-видавців й журналістів. У сучас-
ному суспільстві від студента-медійника вимагається не стільки
вміння репродукувати набуті знання для вирішення певних проблем,
скільки можливість самостійно набувати нові знання й уміння, а та -
кож творчо використовувати раніше отримані знання в конкретній
діяльності.

Мета дослідження — узагальнити приклади довідкових ресур-
сів для студентів-медійників.

У процесі формування та використання інформаційних ресур-
сів здійснюється збирання, опрацювання, збереження, і оприлюд-
нення даних за визначеними завданнями. Для орієнтації студентів
у системі освітньо-інформаційного простору створюються іміджеві,
корпоративні, довідкові сайти з надання інформації про структуру
навчальних закладів, напрями підготовки фахівців у них, навчаль-
но-виховну, наукову, організаційну, методичну та консультаційну
діяльність, а також подаються довідкові дані тощо.

Якість освітніх ресурсів характеризується певними показника-
ми, які відображають актуальність матеріалу, його структуру, відпо-
відність вимогам державних стандартів вищої професійної освіти,
повноту охоплення видів навчальних занять, оптимальність обсягу
матеріалів, що пропонується для навчального процесу.

Електронний освітній ресурс — програмний засіб, що вико-
ристовується в навчальному процесі для отримання знань студен-
тами, розвитку вмінь і навичок їхньої професійної діяльності, пред-
ставлений в електронному вигляді. 

Так, на думку дослідників, електронний освітній ресурс визнача-
ється як структурована сукупність електронних інформаційних об’єк-
тів (документів, документованих відомостей, інструкцій, інформацій-
них матеріалів, електронних видань, а також метаданих та ін.), що
використовується в навчанні (О. Мороз, В. Бикова); ін формаційно-
об’єктне наповнення електронних інформаційних систем (електрон-
них бібліотек, архівів, банків даних, інформаційно-комунікаційних
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мереж та ін.), призначених для інформаційного забезпечення, фун-
кціонування та розвитку системи освіти (В. Бикова); супровід баз
начальних матеріалів (О. Мороз); засіб адміністрування навчально-
го процесу; консультаційна підтримка. 

Тож основним принципом є здатність накопичувати і викорис-
товувати дані у різному вигляді (О. Мороз, В. Бикова). Система пе ре -
буває у всесвітньому інформаційному просторі; взаємодія з систе-
мою можлива через Мережу на будь-якому рівні (користувальному,
службовому чи адміністративному) (О. Мороз).

Саме ця технологічна можливість сприяє використанню систе-
ми в навчанні.

Отже, особливою рисою сьогоднішнього етапу розвитку людства
є подання даних не тільки у традиційній друкованій, а й у цифровій
формі, що дозволяє принципово інакше створювати, зберігати, ор га -
нізовувати доступ і використовувати інформацію в будь-якій формі. 

Нині найперспективнішим способом інформаційного забезпе-
чення науки й освіти є використання довідкових інформаційних
ресурсів. Основними завданнями створення таких ресурсів —
надання можливості ефективного доступу до необхідних освітніх
інформаційних ресурсів, що значно полегшує навчання у вищих
навчальних закладах для студентів-медійників і роботу викладачів.

Аналізуючи різні погляди і тлумачення ключового поняття, зазна-
чено, що освітні електронні ресурси — це розподілена інформаційна
система, що дозволяє надійно накопичувати, зберігати й ефективно
використовувати різнорідні бази електронних даних у зручному для
користувачів вигляді через глобальну мережу передавання даних.
Зокрема, довідкові освітні ресурси в галузі журналістики та видавни-
чої справи відіграють важливу роль для майбутніх медійників. 

ПУТІВНИК СТУДЕНТСЬКОГО ДОЗВІЛЛЯ: 
СТРУКТУРНІ ТА ЗМІСТОВІ ПРИНЦИПИ

Петько І.О.
ІV курс, група ВС17-1, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Бобренко Р.В., к. філос.. н., н., доцент

В умовах демократизації суспільства із багатством уподобань,
думок та ідей важливе місце відводиться особистості, яка вміє осмис -
лювати сприйняту інформацію, дати їй аргументовану оцінку, пуб-
лічно довести правильність чи хибність суспільних явищ. Усві дом -
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лення задач та основ сучасної журналістики дозволяє студентам —
майбутнім представникам ЗМІ, розвинути своє літературне та істо-
ричне бачення, художнє мислення та узагальнення, дає можливість
рефлектувати з поставлених проблем шукати і знаходити відповіді,
себе, своє місце в життєвому просторі, свої уподобання, своє світо-
відчуття, світобачення, свій шлях становлення особистості.

Тема: теоретичну основу роботи (дослідження) складають пра -
ці, присвячені розгляду методики зокрема таких вчених-журналіс-
тикознавців, як: Табачинської Т.В. «Розробка студентського макету
художнього видання», М. Миронюк «Концепція друкованого ви дан -
ня», Карпенко Віталія «Основи редакторської майстерності», Ми -
ко ли Тимошика «Книга для автора, редактора, видавця», С.М. Яре ми
«Видавничі-поліграфічні технології та обладнання», З.В. Ромов сь кої
«Технологія роботи для студентів». У цій галузі ми знаходимо також
імена В. Шевченко, С. Крайнікової. Багато зроблено болгарським
ученим Демитрієм Георгієм. 

Видання для дозвілля — видання, які містять загальнодоступні
відомості з організації побуту, різноманітним формам самодіяльної
творчості різних видів захоплень (п. 3,2.4.1. ГОСТ 7.60-2003). Ме -
та — сприяти корисному проведенню дозвілля. Читацьке коло —
широка аудиторія, яка може бути конкретизована в першу чергу за
інтересами і видами діяльності. Видання може бути призначене для
тривалого й досить інтенсивного використання. Характерні пара-
метри: мова проста і бажано без складних синтаксичних конструк-
цій, допускається використання термінів, але з обов’язковим їх
роз’ясненням; інформація викладається в прикладному аспекті;
ілюстрації залежать від виду діяльності або проблематики, яким
присвячено видання; іноді допускається подання інформації в таб-
личній формі, оформлення відрізняється різноманітністю. В апарат
видання включається, крім вихідних відомостей, довідково-пошу-
кові (зміст, список скорочень, колонтитули, список додаткової або
рекомендованої літератури з теми, пагінацію і т.д.) і науково-допо-
міжні (супровідна стаття), рідше коментарі і примітки, елементи. 

Дослідження даного питання, дає можливість підсумувати, сту-
дентська пора — важливий етап подальшого становлення особис-
тості молодої людини, адже у цей період розкриваються потенційні
її можливості, зростає інтелектуальний рівень, трансформуються нові
соціальні настанови і розвиваються професійні здібності у зв’яз ку
з опануванням фаху. Наше суспільство відчуває потребу в людях, які
мають, матимуть фундамент знань в різних галузях життя; активно
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розбудовують і будуть також і надалі активно розбудовувати сус-
пільну інфраструктуру з використанням найсучасніших технологій.
Хто вони, ці люди? Звичайно, сучасне покоління студентів, до яких
відносяться і представники вузу «Україна»; спільне місце серед кот-
рих займають і представники — майбутні ЗМІ. Саме слово «сту-
дент» констатує: той, що опановує знання (із лат. перекладу), сту-
діює науку, студіює книги.

Підсумовуючи, узагальнимо поняття «путівник» словами про-
фесора, Миколи Тимошика: «Містить відомості щодо пам’яток
історії, культури, конкретного географічного об’єкта, установи чи
закладу, призначений здебільшого для туристів» у «книзі для авто-
ра, редактора, видавця». 

Відмітимо частково також довідкове забезпечення студентського
дозвілля, історіографічний контекст. Резюмуємо, що «контекст —
закінчений за змістом уривок письмового або усного мовлення,
з якого можна точно визначити сенс окремого слова чи виразу, що
входить до його складу — зв’язок», а «історіографічний» від «історія
і графія» — сукупність досліджень, присвячених певній темі чи іс -
то ричному епосу, або сукупність історичних праць, яким властива
історична єдність; історіографія — наука, що вивчає розвиток істо-
ричних досліджень, нагромадження знань з історії суспільства й іс -
торичних джерел (тлу. словник с. 100).

Цю справу теоретично обґрунтували й обґрунтовують такі
вчені, як: М. Тимошик «Книга для автора, редактора, видавця», «Іс -
торія видавничої справи», Д. Григораша «Журналістика у терміно-
логії», Зелінська Н. «Видавнича справа та редагування» та інші. 

Звертаючи увагу, що путівники мають свій початок в кінці 80-их
ХVII ст., що змінювався їх зміст, різними були авторські задуму. Вже
в середині ХІХ ст. з’явилися кишенькові путівники. 

Узагальнення дає можливість сказати, що — путівник склада-
ється із основної частини в якій дається загальна характеристика
і довідковий апарат, до якого входить і титул лист.

Вся структура, а також оформлення повинні бути, такими, що
можна було взяти і вибірково прочитати; путівник має бути ком-
пактним; гарнітура шрифтів — чітко і правильно оформлені. Що
стосується принципу розташування матеріалу, то він повинен бути
найбільш зручним, а для цього розташовується в систематичному
або алфавітному порядку; текст ділиться на розділи і підрозділи
і всередині розділу (для більш швидкого відшукування необхідного
матеріалу, коли «відірвався» від читання через якусь причину). 



269

використання в системі масової комунікації Секція 6

У путівниках — перевага абзацально-жирному шрифту, курси-
ву, а також рубрикаціям і обов’язковим колонцифрам на кожній
сторінці (с. 41–42).

У путівнику можуть зустрічатися топографічні покажчики,
левова доля надається візуальній інтенсивній інформації, яка отри-
мується різних видів: схем, креслень, малюнків.

Важливе місце при підготовці довідників-путівників має папір:
його товщинна, якість.

МАРКЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Сіваненко Т. О.
ІV курс, група ЗВСР-17-1, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Бобренко Р.В., кандидат педагогічних наук, доцент

Сьогодні можна говорити про серйозні зміни в сфері освіти. За
останні роки склався і продовжує активно розвиватися ринок
освітніх послуг. У цій сфері стали діяти закони ринкової економіки,
з’явилася конкурентне середовище, істотно змінилися вимоги
і очікування цільових аудиторій. Всі ці фактори диктують необхід-
ність організації та ведення маркетингової та рекламної діяльності
закладами освіти. З кожним роком зростає потреба вузів у створен-
ні спеціальних відділів, що займаються питаннями розвитку і про-
сування освітніх послуг.

Мета дослідження — вивчити сучасний маркет технології ін -
тернет презентації закладів вищої освіти.

Багато вузів вже займаються роботою з формування стратегії
і тактики маркетингової та комунікаційної діяльності, набирають
штат фахівців, що координують цю діяльність. Професійний і про-
думаний підхід до позиціонування і засобів просування вузу, бачення
перспектив розвитку, підкріплене маркетинговими дослідження-
ми, формування комплексних планів маркетингової та комуніка-
ційної діяльності, якісна організація рекламної діяльності сьогодні
є факторами і ресурсами успішного розвитку освітнього закладу.

Для ефективного маркетингового просування послуг необхід-
но ґрунтуватися на наступних принципах:

– облік можливостей і побажань споживачів. При цьому фак-
тично формується певна цільова аудиторія;
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– складання звернення до цільової аудиторії та постійне спіл-
кування з нею на предмет цінності наданої послуги;

– рекламування послуг не повинно бути нав’язливим, але ра -
зом з тим має тонко підкреслювати наявні у вас гідності в порів нян -
ні з конкурентами;

– необхідно робити упор на якісність своєї послуги, тобто
надійність, гарантованість, своєчасність, чуйність і багато іншого;

– учасники збуту повинні бути в міру креативні і, безумовно,
про фесійні.

Виходячи з перерахованих принципів для ефективного просу-
вання послуг необхідно провести сегментацію ринку.

Від правильної сегментації ринку і правильного визначення
цільової аудиторії залежить ефективність просування послуг. Для
закладів освіти це вкрай важливо в нинішніх умовах демографічного
спаду. Треба чітко розуміти, хто прагне вступити і вступає в заклад
освіти. Тому будь-яка організація (і освітня установа, зокрема)
стратегію просування своїх послуг повинна починати з маркетин-
гового аналізу ринку.

Просування створюваних цінностей в цілому і освітніх послуг
зокрема спирається на комплекс маркетингових комунікацій. Ви -
користання всього комплексу маркетингових комунікацій і забез-
печує ефективність просування освітніх послуг.

У свою чергу цей комплекс повинен враховувати кілька факто-
рів: тип ринку, на якому працює заклад освіти; готовність спожива-
чів придбати вашу послугу; етап життєвого циклу вашої послуги;
положення закладу освіти на ринку.

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовило той факт, що
освіта з безкоштовного привілею (суспільного блага), оплачуваної
державою за рахунок бюджетних коштів, перетворилося на товар,
а точніше — на послугу нематеріального характеру.

Освітні послуги на сучасному ринку є товаром, для забезпечен-
ня конкурентоспроможності якого закладу освіти необхідно воло-
діти методикою комплексного маркетингу.

Всі сучасні засоби комунікації, які можна використовувати при
просуванні освітніх послуг, можна класифікувати наступним чином.

ATL + технології-прямі способи просування через візуальне або
вербальне відображення інформації (теле-, радіо-, зовнішня рек -
лама).

BTL-технології способи просування, що проводяться безпосе-
редньо через процес продажу товарів і послуг (заходи зі стимулю-
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вання збуту, мерчендайзинг, презентації, спонсорські заходи, рек-
лама в місцях продажу товарів).

BTL-технології сприяють вирішенню наступних проблем: при-
верненню до товару уваги споживачів; демонстрації всіх якостей
товару в дії; позначення переваги товару над товарами-конкурента-
ми; впливу на почуття споживачів через його емоції; активному
спонуканню покупця до здійснення імпульсних покупок.

При просуванні освітніх послуг найбільш ефективними можна
вважати наступні BTL-технології: графіті (велике охоплення ауди-
торії, невеликі витрати); Інтернет-технології (спам, банери); кор-
поративні видання; брошури, інформування про діяльність компа-
нії; крос-рекламу; партизанську рекламу (в громадських місцях);
testimonial advertising — рекомендаційну рекламу (рекламу з на -
міром).

У нових економічних умовах добробут вузу все менше залежить
від держави і все більше — від своїх власних зусиль, вміння створю-
вати і продавати актуальні освітні продукти. В даний час кожна
молода людина хоча б раз у своєму житті використовував Інтернет,
щоб знайти інформацію про будь-якому закладі освіти, центрі,
а відповідно, для навчальних закладів він є ефективним інструмен-
том просування освітніх послуг.

Проблеми глобалізації світової економіки, вступу України до
СОТ і приєднання до Болонського процесу порушувалися на сто-
рінках робіт ряду авторів, що дозволило позначити ряд тенденцій
розвитку ринку освітніх послуг.

1. Збільшення експорту освітніх послуг.
2. Реформування вищої школи та підвищення якості освітніх

послуг відповідно до вимог світового ринку.
3. Посилення процесів вертикальної інтеграції, прагнення до

укрупнення вузів, посилення горизонтальної інтеграції.
4. Реформування ринку праці в частині посилення структури-

зації та диференціації, і, як наслідок, збільшення диференціації ос віт -
 ніх послуг .

5. Поєднання конкуренції між суб’єктами ринку освітніх
послуг, що формують пропозицію, та їх співпраці з метою посилен-
ня привабливості сфери функціонування.

6. Посилення інвестиційної привабливості освіти, відкритості
та інтернаціоналізації потенціалу знань за рахунок вступу в епоху
економіки знань.
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7. Посилення взаємозалежності між вузами та організаціями як
кінцевими споживачами освітніх послуг у плані формування зміс-
товної частини освітніх програм та їх ресурсного забезпечення.

8. Збільшення частки платних освітніх послуг.
9. Обмеження регулюючої ролі державної влади, посилення

ринкових механізмів управління вузами, підвищення їх інституцій-
ної автономності тощо.

Необхідність ефективної, систематичної маркетингової діяль-
ності вузу в сучасних умовах вже не викликає ні в кого сумнівів.

Отже, активне застосування сучасних форм просування в ді -
яльності вузу сприяє підвищенню до нього уваги з боку існуючої
і потенційної контактної аудиторії, що сприяє зростанню конку-
рентоспроможності самого закладу освіти і надаваних їм послуг.
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ТУРИЗМ ЯК БАГАТОГРАННЕ 
СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИЗМУ
В УМОВАХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ

Байдецька Л. В.
викладач Тернопільського фахового коледжу Університету «Україна»

Туризм є важливою галуззю економіки України. Сума податко-
вих надходжень від туристичного бізнесу до державного та місцевих
бюджетів у 2018 році склав 4,2 млрд. грн. Водночас, туризм дає до -
ходи й іншим галузям — готельний бізнес, громадське харчування,
пасажирські перевезення, торгівля, культура тощо. 

До початку світової пандемії COVID-19, Україну щороку відві-
дували понад 20 мільйонів туристів. Згідно рейтингу Всесвітньої
Організації Туризму, Україна займала 8 місце у світі за кількістю ту -
ристичних візитів. Зараз, нажаль, усі показники стрімко знизилися.
І якщо бізнес в інших сферах зміг частково перепрофілюватися чи
перейти в онлайн роботу, то туристична сфера повністю зупинила-
ся. Особливо ускладнив ситуацію факт переміщення туристів та
закриття державних кордонів.

Першим і найважливішим кроком до усунення проблеми ту рис -
тичної галузі, буде курс на розвиток внутрішнього туризму. Пе ре -
дусім, значного покращення якості сфери обслуговування та суттє-
вої підтримки з боку держави. Щоб Державне агентство з розвитку
туризму було не лише формальним об’єднанням, позбавлене дер-
жавного фінансування, а повноцінним відомством зі своєю програ-
мою, тактикою та стратегією виводу туристичної галузі України
з існуючої кризи. 



Суттєву допомогу вітчизняному туризму надав законопроект
Міністерства культури та інформаційної політики разом з профіль-
ним комітетом ВРУ, який запропонував деякі податкові послаблен-
ня діяльності галузі в умовах світової пандемії. Проте, законопро-
ект потрібно дещо допрацювати та доповнити, щоб він став більш
гнучкий та ефективний у змінних реаліях сьогодення.

Велику відповідальність покладено і на місцеву владу туристич-
них регіонів, адже саме вони, спільно з представниками туристичної
індустрії мають розробити поетапний план відновлення та функ ціо -
нування галузі в умовах пандемії. Особливу увагу слід приділити
туристичним регіонам — Одеській, Львівській, Івано-Франків ській,
Закарпатській та деяким іншим областям, адже повне призупинен-
ня туристичної сфери негативно відбивається не лише на доходах
представників галузі, а й на добробуті всієї громади. Багато людей
пішли у відпустки за власний рахунок або стали просто безробітними.

У такій критичній ситуації потрібно накшайшвидше підключа-
тися урядові, видавати фінансову допомогу, компенсувати заробіт-
ну плату, надавати дешеві кредити, переглянути обмеження щодо
перетину державного кордону та пересування пасажирів на терито-
рії держави.

Туристична індустрія добре усвідомлює, що криза громадського
здоров’я швидко не мине, тому усім представникам галузі потрібно
швидко шукати нові форми роботи, адаптовані до пандемічних
умов сьогодення. Де ключовими умовами роботи будуть посилення
санітарних вимог, додаткове прибирання, наявність засобів дезін-
фекції та багато іншого.

Через вимушену серед туристів «моду» на ізоляцію, вести біз-
нес стало легше власникам невеликих колиб та приватних котеджів.
Туристичним агенціям та операторам навпаки, стало важче працю-
вати, адже українці під час організації турів відпочинку стали часті-
ше звертатися до закладів розміщення оминаючи їх.

Першим кроком реанімування туристичної галузі має бути фа -
хове обговорення та розробка комплексного плану, який передба-
чає як інструменти фінансової підтримки, додаткові пільги, так і не
фінансові заходи (розвиток інфраструктури та ін.). Другим кроком
має бути оперативне вирішення проблем, які блокують розвиток
місцевого туризму та щодня призводять індустрію гостинності до
збитків. Йдеться про налагодження роботи закладів громадського
харчування та запуск міжобласного транспортного сполучення за
найбільш популярними туристичними маршрутами.
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Для всіх представників сфери туризму дуже важливо не просто
«пережити» цей форс-мажор, щоб після карантину знову продов-
жити свою діяльність, а й переформатувати свою діяльність під нові
запити клієнтів.

ПИТАННЯ ОХОРОНИ 
АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ НА ПОЛТАВЩИНІ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ

Коваленко М.
cтарший науковий співробітник

КЗ «Центр охорони та дослідження пам’яток археології»

У сучасних умовах розвитку українського суспільства, більш
гостро постає проблема збереження культурної спадщини та істо-
ричної пам’яті. Значною складовою вітчизняного культурного
надбання є археологічна спадщина, яка представлена величезним
комплексом різночасових пам’яток на теренах як всієї України так
і Полтавщини зокрема. В силу історичних, географічних, суспіль-
но-політичних обставин територія нашої області тривалий час була
прикордонною, транзитною зоною стику двох цивілізацій — кочо-
вої та осілої. Відповідно нашарування археологічних культур досить
значне, а розмаїття їх історичної спадщини представлено курган-
ними могильниками, городищами, поселеннями, давніми стоянка-
ми, селітроварними майданами та іншими об’єктами. Всі ці скла-
дові археологічного спадку області потребують всеохопного захисту
та охорони, задля збереження їх історико-культурного значення.

Охорона археологічної спадщини є стратегічним завданням
дер жави, яке завжди вимагає її підвищеної уваги; це має бути важ-
ливою складовою державної політики у галузі культури. Здається,
необхідність збереження археологічної спадщини України офіцій-
но не ставиться під сумнів. Однак слід зазначити, що її доля ніколи
не була під такою загрозою. Проблема справді нагальна і кричуща.
Ми досягли межі, після якої зобов’язання щодо збереження архео-
логічної спадщини як джерела знань про минуле, що належить
усьому людству, закріплені у міжнародному та національному зако-
нодавстві, втрачають будь-який сенс, якщо вони не підкріплені
конкретними дієвими правовими нормами що дійсно зупинить
грабунки та знищення нашої спадщини. 

Не всі розуміють, що археологічні розкопки є в першу чергу дже-
релом інформації про минуле, яке неможливо відновити. Втрата
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кожного з орієнтирів рівнозначна втраті частини нашої пам’яті.
Саме цим є безцінний археологічний об’єкт, а не кількість дорого-
цінного металу чи навіть художня досконалість. І цю інформацію
мож на отримати лише науковими методами. Археологія — це га -
лузь науки, а не романтичне хобі чи прибуткова торгівля. Дуже часто
праця археологів сприймається лише як пошук скарбів або просто
романтичний пошук чогось невідомого. 

Г. Ю. Івакін на сьогодні виділяє три основні блоки проблем, які
існують у питанні збереження археологічних пам’яток:

1. Гостра нестача професійних археологів та матеріальної бази.
Якщо виникне необхідність одночасно провадити широкомасштаб-
ні дослідження в різних регіонах країни, у нас просто не вистачить
фахівців. Це наслідок провалів 90-х років, коли відбувся надзви-
чайно сильний відтік з науки, у тому числі з археології [4, с.86]. 

2. Діяльність будівельного лобі та нових землевласників. На
замовлення будівельних структур особливо з 2009 р. велася цілеспря-
мована робота з руйнації чинного законодавства України з охорони
археологічної спадщини. У 2012 р. прийнято Закон «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», яким внесено зміни до Земельного
кодексу України, Законів «Про охорону культурної спадщини» та
«Про охорону археологічної спадщини» і фактично зруйновано меха-
нізм контролю за будівельними та земляними роботами, що тепер
потребує якнайшвидшого відновлення [2]. Сьогодні органи куль-
турної спадщини фактично відсторонені від погодження проектів
будівництва поза межами заповідних та охоронних зон пам’яток
або історичних місць. Тобто під охороною, хоч на папері, перебуває
зовсім незначний відсоток культурної спадщини [4, с. 87].

3. Організований наступ певних структур за право вільного
обігу археологічних знахідок (недобросовісні колекціонери, «шукачі»
з металодетекторами). Хвиля «чорної» археології накрила Україну.
Відбулася її структуризація. Є замовники — колекціонери, посеред-
ники та організовані групи «шукачів», озброєних технікою. Йдеться
лише про колекціонерів саме археологічних предметів, причому
«недобросовісних», які бачать в археології лише засіб збагачення
[4, с. 87].

Основними методами та прийомами збереження історико-
археологічної спадщини, в сучасних умовах розвитку українського
суспільства є:

– Подолання правового та державного нігілізму та вироблення
дієвих механізмів запобігання розграбування пам’яток археології;
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– Унормування правової бази захистку пам’яток археології та
введення адекватної відповідальності за руйнування та знищення
археологічного надбання;

– Популяризація пам’яток археології — шляхом проведення
куль турних, просвітницьких заходів, залучення журналістів, гро-
мадських діячів до висвітлення культурних надбань області;

– Комунікативна взаємодія на рівні області, районів, громад
з метою зацікавлення місцевих територіальних одиниць популяри-
зувати та захищати власні археологічні надбання (контроль за
діяльністю «чорних» археологів»).

Останні два методи досить активно впроваджує Комунальний
за клад «Центр охорони та дослідження пам’яток археології» Пол -
тавської обласної ради, який окрім охорони археологічної спадщи-
ни, в межах чинного законодавства, займається популяризацією та
створення бази археологічних об’єктів Полтавської області [3]. Край -
нім потужним проектом стала розробка інтерактивної мапи па м’я ток
археології області — «Віртуальні мандрівки пам’ятками ар хеології
та історії Полтавщини» [1], зреалізована за сприяння «Українсь -
кого культурного фонду» [6] та Родинного фонду Великих історій
«Zagoriy Foundation» [7].

На мапі користувачі зможуть віртуально пересуватися, подорожу-
вати туристичними маршрутами та знайомитися з історико-куль-
турним надбанням регіону, зокрема через віртуальні кабінети оциф -
рованих пам’яток археології. Також було розроблено комплекс
електронних наукових і пам’яткоохоронних досьє на 200 пам’яток
та об’єктів культурної спадщини області, 30 сферичних панорам,
10 3D-візуалізацій, 2 3D-моделі реконструкції поховань, 5 автор -
ських туристичних маршрутів пам’ятками археології та історії [5].

Загалом такі проекти є досить важливим та знаковими для роз-
витку пам’яткоохоронної та популяризаторської діяльності на теренах
Полтавщини. А туристичний аспект такої діяльності лише сприяє
залученню більшої кількості відвідувачів та приверне увагу держав-
них структур до потреби збереження власної історико-археологіч-
ної пам’яті.
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СЕКЦІЯ VIIІ

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ПРОФІЛАКТИКА ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА

Андрющенко Г. М.
І курс, група ФТ-20-1М, 

спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Адирхаєва А. В., професор, к. пед. н., доцент

За даними ВООЗ захворювання і травми хребта вразили близь-
ко 80% населення світу, які призводять до тривалої втрати працез-
датності. До 60–90% всіх проблем зі спиною пов’язані з патологія-
ми поперекового відділу хребта. Серед причин, що призводять до
захворювань і травм поперекового відділу хребта істотна роль нале-
жить способу життя сучасної людини — його фізичній і соціальній
активності, особливостей харчування, шкідливих звичок. 

Під терміном «остеохондроз хребта» розуміють захворювання
хреб та, в основі якого лежить первинний дистрофічно-дегенера-
тивно-деструктивний процес у міжхребцевому диску з подальшим
розвитком реактивних і компенсаторних змін у міжхребцевих суг-
лобах і зв’язковому апараті, а потім у тілах суміжних хребців і, як
результат, тотальне ураження всіх елементів хребтово-рухового сег-
мента. Остеохондроз поперекового відділу хребта серед захворю-
вань та травм опорно-рухового апарату складає 43%. Окрім цього
спостерігаються найчастіше такі супутні проблеми, як протрузії між-
хребцевих дисків, міжхребцеві грижі, люмбаго, люмбалгія, спонди-
льоз та спондильолістез. Фізична терапія при остеохондрозі попере-
кового відділу хребта, який ускладнений нестабільністю сегментів,
спрямована на ліквідацію больового та інших клінічних синдромів,



зміцнення паравертебральних м’язів, покращення якості життя па -
цієнта, відновлення працездатності.

Профілактика необхідна з дитячого віку, а саме: систематичні
заняття гімнастикою, усування гіпокінезії, слідкування за правиль-
ною поставою та своєчасна корекція її порушень, раннє виправлення
«шкільного» сколіозу. У якості профілактичних розробок для осіб
з признаками риску захворювання найбільш ефективними, особ-
ливо у дітей, визначено ранню корекцію неоптимального рухового
стереотипу, розвиток спритності та координації рухів, гармонійний
розвиток м’язів, профорієнтація — навчання визначеної спеціаль-
ності, гігієні поз і рухів та притримування спеціальних рухових ре -
жи мів, загальне оздоровлення та санація очагів патології.

Значущість має і так звана ортопедична профілактика: жорстке
ліжко, матрац, гімнастика, правильна організація робочого місця,
в окремих випадках необхідно вдягати фіксуючий корсет. Не можна
піднімати важкі грузи та працювати у положенні згинання хребта.
При роботі у положенні сидячи необхідно часто міняти позу, кожні
півгодини та впродовж декілька годин працювати та відпочивати
стоячи або у русі. Необхідно уникати тривалої їзди, стрибків, рив-
кових та кидкових рухів, а також переохолодження. До основних
положень профілактики остеохондрозу та вертеброгенного болю
віднесено методику формування правильної постави тіла. І на ро бо -
ті, і у побуті у любому положенні людина повинна зберігати фізіо-
логічні вигини хребта, що особливо стосується найбільш наванта-
женого і рухливого відділу — поперекового.

Необхідно пам’ятати, що основною метою є досягнення опти-
мального рівня не тільки медичної, але також професійної та соці-
альної реадаптації, для чого необхідно співвідношення методів
фізичної, психологічної, професійної і соціальної реабілітації.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХАТХА-ЙОГИ 
ЯК КОМПЛІМЕНТАРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

У ОРГАНІЗАЦІЇ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
ЗІ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Антонюк В. Г.
ІІІ курс, група ФК-18-1-hm, спеціальність «Фізична культура і спорт»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Матвійчук В. М., старший викладач

Нинішнє століття ознаменоване численними досягненнями
науково-технічного прогресу. Однією з оздоровчих систем, що має
комплексний підхід та сприяє різнобічному вдосконаленню організ му
людини, є хатха-йога — це стародавнє індійське вчення, яке покли-
кане зберегти й примножити фізичний потенціал тіла людини за
допомогою виконання фізичних і дихальних вправ. Враховуючи
напружений графік занять студентів, їм варто дотримуватися особ-
ливого розпорядку дня й спеціального режиму харчування, особли-
во в період занять йогою, тому що йога — це не тільки фізичні впра-
ви, це комплексний підхід до організму людини [1].

У практиці йоги фізичні вправи за санскритською мовою ма ють
назву — «асани». Існують основні правила освоєння асан: 1) послі-
довність, 2) систиматичність 3) помірність. В асан є межа: не можна
виходити за поріг больового відчуття. При виникненні неприємних
відчуттів варто негайно припинити виконання вправи. Слід виділя-
ти на асани не більше 10–15 хв., потім тривалість тренувань буде
збільшуватися за рахунок нових вправ. Оптимальний час занять —
одна година на день. Фахівці з йоги радять за одне заняття пророби-
ти всі частини тіла, зробити дихальні вправи й обов’язково напри-
кінці заняття виконати позу розслаблення — шавасану [2]. Ця вправа
на повне розслаблення повинна тривати не менше 15 хвилин (якщо
загальний час заняття становить одну годину). Не можна виключа-
ти її зі своїх занять. На думку фахівців із йоги, шавасана — найваж-
ливіша асана, усі інші пози є лише підготовкою до неї [3]. Якщо
шавасана виконана неякісно, ефект від усіх попередніх вправ буде
знижений, у результаті можуть з’явитися втома, роздратування,
а задоволення від занять йогою не відчуватиметься. На початковому
етапі рекомендується вибирати не більше однієї — трьох вправ, що
впливають на певну частину тіла, та виконувати їх протягом 10 днів.
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Після закінчення цього часу можна додати одну–три нові вправи [4].
Чергувати асани потрібно в певній послідовності: спочатку вправи
в положенні стоячи, потім — сидячи й лежачи. За відсутності особ-
ливих указівок вправу варто виконувати тільки один раз. Не слід
виконувати вправу довше, ніж зазначено в рекомендаціях. Щоб
тренування приносили користь, слід скласти схему занять з ураху-
ванням усіх факторів, що мають вплив на повсякденне життя. На
першому етапі занять йогою зі студентами-початківцями можна
використати таку послідовність: 1) дихальні вправи для активізації
енергії; 2) асани в положенні стоячи; 3) асани в положенні сидячи
й лежачи; 4) перевернуті асани; 5) пранаяма. Вправи хатха-йоги під
час тренування впливають на кожну частину тіла [5]. Розтягуючи
й тонізуючи м’язи та суглоби, хребет і всю кісткову систему, асани
впливають не тільки на зовнішні частини тіла, але й на внутрішні
органи, залози та нервові закінчення, що дуже важливо для моло-
дого організму студента. Усуваючи фізичну й психічну напругу,
вони звільняють значні запаси енергії. На сьогодні хатха-йога — це
одна з найпоширеніших і найефективніших оздоровчих систем для
людей різного віку та особливо для студентської молоді. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
У РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ ПРАКТИЦІ

Балан О. Є.
асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії і фізичного виховання,

спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Останнім часом високі технології займають провідні позиції
в рабілітаційній практиці. Інноваційні технології у фізичній терапії
включають в себе впровадження високотехнологічних видів фізіо-
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терапевтичної допомоги, маркетингові та інформаційні технології,
консалтинг. Загалом, нові технології мають значний вплив на реа-
білітаційний процес. Починаючи з відеочатів з лікарями до робото-
технічних рукавичок та інтерактивних відеоігор, що особливо
позитивно впливають на людей після інсульту. Цікавим прикладом
сучасних технологій в ерготерпії є робоча станція Saebo’s ReJoyce —
це комп’ютеризована навчальна система, орієнтована на виконан-
ня завдання, включає в себе цілий ряд ігор, що тренують актив-
ність, швидкість виконання руху, витривалість, координацію,
амплітуду руху, силу та пізнавальні здібності пацієнта. 

Серед найновіших терапевтичних засобів, що застосовуються
для людей, що перенесли інсульт, найбільш комерційно доступними
є робототехніка та робототехнічні екзоскелети, які прикріплюються
безпосередньо до ураженої частини тіла, щоб полегшити або забез-
печити рух. Терапевтичні робототехнічні пристрої включають опори
для ніг і рук, які фактично піднімають і підтримують кінцівки при
реорганізації нервових шляхів між м’язами, нервами та здоровою
тканиною головного мозку. Також, корисною може бути нервово-
м’язова електрична стимуляція, яка застосовує невеликі електричні
імпульси. Сучасні високотехнологічні види фізіотерапевтичної
допомоги включають методи екстракорпорального впливу на кров,
фотохіміотерапію, селективну середньо- і довгохвильову ультрафіо-
летову терапію та інші фізичні методи, що входять до складу багато-
компонентної замісної терапії. Традиційно одними з перших адап-
туються до інноваційних наукових розробок — спортивні технології.

У дітей, що страждають на церебральний параліч, з’явився шанс
на повну реабілітацію завдяки таким інноваційним технологіям, як
аутонейрітотерапія, імплантація баклофенової помпи, «Корвіт» (іміта-
тор опорного навантаження на підошву), метод зворотного зв’язку та
штучна корекція рухів. Таким чином, фізична реабілітація дітей з ДЦП
при використанні даних інноваційних технологій спрямована на роз-
виток тілесних відчуттів, вироблення координації рухів, їх узгодже-
ність, розвиток вміння довільно розслабляти скелетну мускулатуру. 

Чітко прослідковується тенденція до зростання кількості нових
технологій, що створюються, зокрема для сфери фізичної реабілі-
тації. Вони покликані не тільки прискорити й урізноманітнити реа-
білітаційний процес, але й додати нових можливостей пацієнтам,
що їх втратили. Тому з кожним роком збільшується кількість програм
і технічних засобів, які стають все більш популярними і доступни-
ми у реабілітаційних центрах у всьому світі. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ 
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Балан О. Є.
асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії і фізичного виховання,

спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Загалом, здоров’я — це загальнолюдська, суспільна цінність, що
являється не лише відсутністю або профілактикою хвороб, а пере-
дусім, визначається як стан повного фізичного, психологічного
і со ціального благополуччя людини. Здоровий спосіб життя здатен
забезпечити реалізацію потенціалу індивіда та його соціальне бла-
гополуччя. Cпосіб життя, здоров’я та довголіття пов’язані між собою
та взаємопідпорядковані, що й утворює основу для формування
цілісної системи ціннісних установок. Спосіб життя людини, з од -
ного боку пов’язаний з його життєвими цінностями, а з іншого із
загальноприйнятими соціально-психологічними, екологічними,
культурними та іншими умовами навколишнього середовища.

Здоровий спосіб життя базується не лише на загальній реакції
суспільства у відношенні до здоров’я, а й на свідомому ставленні до
нього кожного окремо взятого індивіда. Між декларованими ціннос-
тями та реальною поведінкою часто помітні протиріччя, особливо це
стосується молодого покоління. Школярі та студенти визначають
здоров’я скоріш, як показник фізичної дієздатності, ніж як здатність
до адаптації та забезпечення стійкої життєздатності. Переважна біль-
шість населення інтерпретує здоров’я, як стан, що забезпечує повно-
цінне існування особи в соціумі та є фундаментом до її самореалізації.

Ставлення людини до здоров’я є одним із здоров’язберігаючих
елементів поведінки і включає в себе три основних компоненти:
когнітивний, емоційний та мотиваційно-поведінкови. Сам процес
формування ставлення до здоров’я доволі складний, суперечливий та
динамічний, на нього впливають дві групи чинників: внутрішні — до
яких відносяться демографічні, індивідуально-психологічні, інди-
відуальні особливості людини та стан здоров’я і зовнішні — до яких
належить якість довкілля, особливості соціального мікро- і макро-
середовища та професійного оточення, в якому знаходиться людина.

Формування потреби у здоровому способі життя зумовлено ба -
гатьма чинниками — соціально-економічними і екологічними, спо -
собом життя, віком, статтю та спадковістю. Наразі, ми спостерігаємо
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постійну зміну соціально-психологічних, екологічних, культурних
та інших умов життєдіяльності. Серед населення в основному від-
мічається не сформованість стійких та адекватних стереотипів здо-
рового способу життя, здоров’я та довголіття, що має значний вплив
на формування у населення деструктивних моделей поведінки.
Сто совно, соціального здоров’я — воно в основному визначається
ступенем відчуття комфортності людини в певному соціальному
оточення. Здоровий спосіб життя кожної людини напряму зале-
жить від досягнень науки та техніки, від спроможності людини
робити вибір, що забезпечить їй збереження та зміцнення здоров’я.

Фахівці проводили дослідження серед студентів першокурсни-
ків, стосовно виявлення чинників формування свідомого ставлен-
ня молоді до здоров’я. У результаті було визначено, що найбільший
вплив на формування свідомого ставлення до здоров’я молодого
покоління справляють батьки, традиції та спосіб життя сім’ї, а та кож
поведінка однолітків. Менший вплив справляють заняття у спор-
тивних секціях, страх перед можливими захворюваннями, негатив-
не оцінювання від соціуму та їх спосіб життя.

Примітно, що дівчата та жінки переважають юнаків та чоловіків
за всіма індикаторами здорового способу життя, здоров’я та довго-
ліття, що в певній мірі пов’язано з тим, що серед представниць жіно-
чої статі в оцінках здоров’я та чинниках, що на нього впливають, від-
значається більш низька задоволеність всіма складовими здоров’я.
Частково даний факт пояснюється більш високою чутливістю жінок
до загальних факторів стресу, соціальних та особистісних змін [4].

Також відомо, що вивчення валеології, читання книжок, пере-
гляд кінофільмів і телепередач впливають на формування ставлен-
ня до здоров’я та здорового способу життя, хоч і не є визначальни-
ми. Загалом, більшість людей вважає, що вести здоровий спосіб
життя необхідно для того щоб:

– отримувати від життя радість та задоволення;
– бути успішнішим у справах;
– заради здорових нащадків;
– щоб бути сильним і красивим;
– щоб стати духовно багатою особистістю і розкрити свої здіб-

ності.
Отже, проблема ефективного пропагування психогігієнічного

виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді є незапе-
речною та надзвичайно актуальною. Наукові дослідження з формуван -
ня культури здоров’я молоді у галузі педагогічної, культурологічної
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й валеологiчної освіти та виховання страждають обмеженістю, фраг-
ментарністю, що не дає можливості представити цілісну картину
наукових поглядів на цю проблему.

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИКОРИСТАННЯ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Бородіна О. С.
к. пед. н., доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

У даний час аналіз наукових літературних джерел показує акту-
альність і необхідність використання здоров’язберігаючих техноло-
гій. Найчастіше використовують здоров’язберігаючі технології
наступних напрямів: технології збереження і стимулювання здоров’я;
технології навчання здоровому способу життя; корекційні технології.

До технологій збереження і стимулювання здоров’я належать:
стретчинг (комплекс вправ, спрямований на досягнення м’язами
всьо  го тіла певної гнучкості і еластичності, на заняттях проробля-
ється все тіло: шия, спина, руки, ноги, прес тощо); динамічні паузи
(зменшу ють відчуття втоми під час навчальної діяльності, для цього
необхідно періодично здійснювати зміну виду діяльності); рухливі
і спор тивні ігри; релаксація (глибоке м’язове розслаблення, що суп-
роводжується зняттям психічної напруги); гімнастика (пальчикова,
для очей (ефективна і проста допомога при перевтомі зору, допомагає
впоратися із зоровою втомою і зміцнити очні м’язи), для мозку (брейн-
фітнес — допомагає відпочити від «інформаційного фаст-фуду»
і зберегти ясність розуму в старості, уповільнити неминучий процес
когнітивного згасання і підтримувати здоров’я мозку як у фізично-
му, так і в розумовому сенсі), дихальна (не лише високоефективний
допоміжний метод лікування легеневих захворювань, в результаті
щоденних заняття допомагають зупиняти напади задухи, знімають
головний біль та біль у серці, нормалізують артеріальний тиск, зміцню-
ють імунітет, а також підвищують розумову і фізичну працездатність));
гімнастика: динамічна, коригуюча, ортопедична тощо.

До технології навчання здоровому способу життя відносять: фіз -
культурні заняття; проблемно-ігрові заняття: ігротренінг, ігротерапія
(різновид арт-терапії, що є психотерапевтичним методом, який базу-
ється на застосуванні рольової гри в якості однієї з найбільш інтен-
сивних методик впливу на особистісний розвиток); комунікативні
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ігри (сприяють розвитку вміння спілкуватися, вміння співпрацювати
і взаємодіяти з людьми в різноманітних життєвих ситуаціях); точ-
ковий самомасаж (направлені на активізацію біологічно активних
точок, які пов’язані з внутрішніми органами і системами, наприк-
лад: акупунктурні і ортопедичні масажні килимки) тощо.

Серед корекційних технологій розрізняють: технології музично-
го впливу, арт-терапія (гармонізації психічного стану через розвиток
здатності самовираження і самопізнання, в основі якого є мистецтво
і творчість), казко терапія (психологічний напрям, який, використову ю -
чи метафоричні ресурси казки, дозволяє розвинути самосвідомість,
удосконалювати творчі здібності, поліпшити взаємодію з навко-
лишнім світом, побудувати особливі близькі стосунки з оточуючими,
позбутися багатьох страхів і комплексів), технології впливу кольором
(хромотерапія — лікувальний вплив кольору на організм, попереджує
і лікує захворювання та стресові стани), психогімнастики (головним
засобом комунікації є рухова експресія за допомогою засобів міміки,
пантоміми), фонетична ритміка (один з прийомів роботи з формуван-
ня і корекції вимовної сторони мови, розвиває почуття слуху і ритму,
увагу і пам’ять, формує природну якісну вимову) тощо.

Зусилля працівників освіти сьогодні як ніколи спрямовані на
оздоровлення особистості, що навчається, культивування здорово-
го способу життя. Не випадково саме ці завдання є пріоритетними
в модернізації освіти.

Вибір здоров’язберігаючих педагогічних технологій в конкрет-
ному закладі освіти залежить від: типу закладу освіти; конкретних
умов навчального закладу; організації здоров’язберігаючого сере-
довища; від програми, за якою працюють освітяни; тривалості
перебування в закладі освіти; від показників здоров’я особистос-
тей, що навчаються; професійної компетентності педагогів.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ

Вангородський С. І.
І курс, група ЗФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., доктор пед. наук, професор

Реабілітація хворих та інвалідів привертає до себе все більшу
увагу в зв’язку із зростаючою соціальною значимістю проблеми від-
новлення працездатності та попередження інвалідності населення
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України. В свою чергу соціальна значимість цієї проблеми обумов-
лена рядом факторів: бойові дії на Сході України; зростання поши-
реності хронічних захворювань з тривалим обмеженням певних
можливостей хворих і зниженням якості їх життя; зростання рівня
травматизму та інвалідності; збільшення кількості людей з сидячим
способом роботи; зміною демографічної структури населення внас-
лідок зростання осіб похилого віку. Тому, все більш актуальною стає
проблема надання кваліфікованої реабілітаційної допомоги хворим,
що потребує подальшого розвитку фізичної терапії в Україні.

За останнє десятиріччя тенденції розвитку медицини в Україні
характеризуються помірними успіхами становлення реабілітаційно-
го напряму, цільовим спрямуванням якого було й залишається
поетапне, відновне комплексне лікування патологічних процесів,
захворювань й ушкоджень організму людини. На теперішній час
напрямок та підготовка фахівців фізичної терапії зазнає різноплано-
вого характеру, який не відображає єдину у своєму відношенні сис-
тему знань та практичних навичок необхідних для здійснення без-
печної, ефективної та кваліфікованої діяльності на практиці. Такий
стан речей в основному обумовлений відсутністю єдиних стандартів
практичної діяльності та професійної підготовки фахівців даного
напрямку, що призводить до несистемного та часом розмежованого
поняття «фізична реабілітація» в Україні. Саме це обумовило при-
йняття рішення щодо переведення галузі «фізична реабілітація» до
медичної сфери. У світовій практиці термінів «фізична реабілітація»
і «фахівець фізичної реабілітації» не існує, натомість є міжнародні
терміни «фізична терапія» та «фізичний терапевт», які відображають
за своїм змістом україномовні поняття. Слід зазначити, що в Україні
термін «фізична реабілітація» було приведено у відповідність до між -
народних стандартів і отримало назву «фізична терапія» та набуває
значного поширення у всіх галузях і цьому сприяє заснована у 2007 ро -
ці Українська Асоціація фізичної терапії, яка визначила новий етап
розвитку фізичної терапії в Україні. Організація Асоціації — це
спроба заохочувати та запроваджувати високі стандарти реабіліта-
ційної діяльності, освіти та практики, створення єдиного загально-
українського інформаційного середовища, партнерства та співпраці
з владою, національними та міжнародними організаціями. Україн -
ська Асоціація фізичної терапії ставить перед собою мету: формува-
ти статус і сприяти розвиткові професії «фізична терапія» для надання
реабілітаційної допомоги відповідного рівня, обсягу і якості особам,
які її потребують.
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Отже на сьогоднішній день існує дуже багато чинників і потреб
для розвитку фізичної терапії і це призводить до стрімкого поши-
рення та покращення цієї галузі в Україні.

ЗАСТОСУВАННЯ ЇЗДИ НА ВЕЛОСИПЕДІ
В ОЗДОРОВЧОМУ ТРЕНУВАННІ

Величко І. І.
I курс, група СПО-20-1м, спеціальність «Спеціальна освіта»

Бундак О. А.
к. і. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Циклічними називаються вправи, виконання яких вимагає рит -
мічного скорочення та розслаблення м’язів, що працюють. До них
належать: ходьба, біг, пересування на лижах, їзда на велосипеді,
плавання, веслування, ін.

Циклічні вправи традиційно застосовуються як один із найбільш
популярних та доступних видів оздоровчого тренування.

За характером навантаження їзда на велосипеді (вертикальні
зусилля) нагадує підйом сходами, за впливом на організм — ходьбу,
біг, пересування на лижах. Вона забезпечує тренування органів кро-
вообігу і дихання, стимулює обмін речовин, покращує рухливість
суглобів, зміцнює м’язи нижніх кінцівок.

Їзда на велосипеді вимагає вміння зберігати рівновагу, орієнту-
ватися у просторі, тому підвищуються вимоги до координації фун-
кцій вестибулярного та зорового аналізаторів, периферійного зору.
Однак, існують негативні моменти, що пов’язані з їздою на велоси-
педі: до роботи залучені переважно мўязи нижніх кінцівок; віднос-
но статичне положення тулуба, плечового поясу та рук; ускладнене
грудне дихання; тривале педалювання при зігненому положенні
тулуба та його статичному напруженні може призвести до пору-
шення постави, загострення деяких хронічних захворювань.

Їзда на велосипеді не рекомендована при деформації хребта, ва -
рикозному розширенні вен, геморої, гінекологічних захворюваннях.

Тренування на велосипеді необхідно розпочинати зі спокійних
прогулянок. Швидкість їзди повинна бути такою, щоб можна було
вільно дихати через ніс. Тривалість прогулянок, які проводяться тричі
на тиждень — до однієї години. У подальшому тривалість кожної
прогулянки можна збільшувати до 1,5–2 годин. Добре самопочуття,
відчуття легкості, підвищення працездатності після систематичних

зміцнення здоров’я людини Секція 8



прогулянок (впродовж 3–5 місяців) є свідченням можливості
початку оздоровчої їзди на велосипеді.

Ми використовували програми аеробіки К.Купера, де передба-
чено їзду на велосипеді від 1,6 км до 5 км, швидкість якої залежить
від рівня аеробної підготовленості. Наша експериментально-
дослідна робота була проведена на базі двох загальноосвітніх шкіл
м. Луцька. Експериментом було охоплено 127 учнів 10–11 класів.
Нами було встановлено, що ізольоване використання велозанять
ефективне лише для осіб з низькими функціональними можливос-
тями (низький, нижче середнього, середній РФС). При більш висо-
кому РФС рекомендується комплексне використання велотрену-
вань з гімнастичними вправами, іграми, заняттями на тренажерах.

Отже, співдружність медицини та фізкультури посилює мож-
ливості зміцнення здоров’я та профілактики захворювань. Фізичне
тренування та загартовування організму людини повинні регуляр-
но здійснюватися з дитинства. Наполегливі та систематичні занят-
тя гімнастикою, туризмом, різними видами спортивних та трудових
вправ, спортивними іграми у поєднанні з загартуванням, раціо-
нальним вітамінізованим харчуванням, масажем, сауною, перебу-
ванням на свіжому повітрі — це тривала молодість без хвороб,
насичена живлючим оптимізмом, врешті, це здоров’я.

ЗАЙВА ВАГА І ГЕНЕТИКА

Воробйов С. Д.
група ЗФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач

Беззаперечно, що зайва вага і ожиріння — це завжди наслідок
переїдання. Коли мова йде про генетику в контексті зайвої ваги, це —
про харчову поведінку. Генетика не детермінує харчову поведінку, але
вона на неї впливає. Це ще називається «харчова традиція». Якщо
в сім’ї не дотримуються елементарних правил здорового харчуван-
ня, це може бути зв’язано з харчовою культурою сім’ї. Вчені, добре
знаючи цей момент, провели дослідження на 540 дорослих датських
прийомних дітях. Вони познаходили їхніх біологічних батьків і по -
рівняли їхню масу тіла. Виявилось, що є сильний зв’язок між масою
тіла біологічних батьків і їхніх дітей. Але в цьому систематичному
огляді вчені зробили висновок, що харчова культура в сім’ї теж має
вплив на масу тіла прийомних дітей. Тобто в незалежності від того
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прийомна ви дитина чи рідна, якщо в сім’ї прийнято порушувати
норми здорового харчування, плаского живота не бачити ні в себе,
ні в своїх батьків. Може бути мутація в гені лептину — гормону, що
відповідає за ситість. Людина їсть, а наїстись не може. Але така му -
та ція — велика рідкість і маса тіла росте як на дріжджах з самого
народження, а не як зазвичай.

Ще може бути дефіцит одностороннього гомологу дрозофіли —
фактору транскрипції, який розташований на хромосомі 6q16 і силь -
но експресується в паравентрикулярному ядрі гіпоталамусу, який
являється критичним регулятором апетиту. Тобто, ви народжуєтесь
з дефіцитом цього фактору і вам хочеться їсти більше, ніж треба.
Але крім апетиту, ще проявляється дефіцит пам’яті, не покоять про -
блеми з концентрацією уваги та емоційна лабільність. 

Дослідники розділили людей з надмірною вагою на кілька груп
за певними ознаками і для кожної розробили спеціальну дієту. 

Група № 1. При попаданні їжі в кишківник, виділяються гормо-
ни, в першу чергу, інсулін. У певний момент вони дають сигнал про
насичення. Є люди, у яких таких гормонів недостатньо, особливо
глюкоподобного пептиду У зв’язку з його дефіцитом, сигнал про
насичення набагато слабкіше. Отже, зупинитися вчасно за трапезою
таким людям складно. Брак шлунково-кишкових гормонів впливає
на почуття міри і звичайної порції стає мало. Як наслідок, людина
з’їдає більше, ніж потрібно її організму. 

Група № 2. Вже давно доведено, що психологічні характеристи-
ки людини сильно впливають на його тягу до їжі. Так, більш збудли-
ві люди їдять частіше і більше спокійних і врівноважених. Тому що
під час стресу виробляється гормон кортизол, який повинен заспо-
коїти організм. При виділенні кортизолу йде прискорений розпад
білків, жирів і вуглеводів. Мозок намагається компенсувати збитки
і не білковими продуктами, а жирними і солодкими — тобто самим
швидкоодоступним паливом.

Група № 3. Третю групу людей вчені назвали ненаситними. Вони
весь час хочуть їсти і ніколи не відмовляють собі в перекусі. Ви -
являється, є гени, що відповідають за таку поведінку. У більшості
людей при достатній кількості жирів в організмі в мозок надходить
сигнал про те, що їжа не потрібна. Однак доведено, що є люди, у яких
певний ген блокує цей сигнал. Людина отримує команду про те, що
йому необхідно постійно поповнювати запаси. 

Ігнорування проблеми позначиться не тільки на якості життя,
а й на здоров’я. Надлишкові кілограми стають причиною розвитку
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серйозних патологічних процесів: порушення функціонування
ендокринної системи, серцево-судинні захворювання, погіршення
психоемоційного стану. У чоловіків і жінок з надмірною масою
часто діагностують безпліддя. Ожиріння супроводжується такими
симптомами, як зниження працездатності, дратівливість, погіршу-
ється якість сексуального життя. 

ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТУРИЗМ 
ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я

Гета А. В.
ІІ курс, група СПО-19-1, спеціальність «Спеціальна освіта»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., ст. викладач

Сьогодні в Україні склалась загрозлива ситуація, обумовлена
стрім ким розповсюдженням неінфекційних захворювань, переду-
сім серцево-судинних, які є основними причинами передчасної
смерт ності, скорочення очікуваної тривалості життя загалом і здо-
рового життя зокрема. Останнім часом середня тривалість життя
в Україні зменшилась з 71 до 64 років. Більшість неінфекційних за -
хворювань в Україні детерміновані дією таких основних факторів
ризику: високого артеріального тиску, тютюнопаління, зловживан-
ня алкоголем, високого рівня холестерину в крові, надмірної ваги,
низької частки споживання фруктів і овочів у структурі харчування,
відсутності належної рухової активності.

Останнім часом широкий розмах одержують всілякі форми
масової й оздоровчої роботи. Особливе місце при цьому займає їзда
на велосипеді — один із найбільш популярних і доступних видів
рухової активності. Своєю популярністю велосипед багато в чому
спричинив зміну уявлення людей про відпочинок. Їзда на велоси-
педі — доступне для всіх заняття, яке дає відчутну користь для здо-
ров’я. Цілі використання їзди на велосипеді можуть бути різними:
це поліпшення загальної фізичної підготовки, зміцнення здоров’я,
заняття з лікувальними цілями, організація здорового та культур-
ного відпочинку. Самодіяльні велотуристи, учасники прогулянок
на велосипедах, походів вихідного дня та категорійних велопоходів
отримують велику користь від того, що їхній відпочинок на свіжо-
му повітрі поєднується з активною руховою діяльністю.

Про особливості велосипедного туризму слід починати говори-
ти із самого слова «велосипед» — тобто «швидка нога», завдяки чому

292

Секція 8 Сучасні технології  



293

велосипедний туризм перебільшує такі види як піший, лижний,
гірський та водний від 2 до 7 разів. Однією із головних особливос-
тей велотуризму є те, що вантаж не треба нести на собі, бо він пере-
возиться на багажниках. Велотуристи значно менше, ніж туристи
інших видів, впливають на природу з тієї причини, що використо-
вують для пересування вже накатані стежки, місцеві дороги тощо,
а також велосипед екологічно чистий вид транспорту.

Їзда на велосипеді значно менше пошкоджує суглоби, м’язи та
сухожилля, ніж біг підтюпцем. Аналізуючи структуру кроку бігуна
та оберту педалі велосипедиста встановлено, що під час зустрічі з опо-
рою нога бігуна, вагою 70 кг, отримує навантаження у 185–200 кг.
Опорно-руховий апарат велосипедиста не отримує таких великих
навантажень, як бігун. Маса тіла під час їзди на велосипеді досить
рівномірно розподіляється на кермо, сідло та педалі, а зусилля з яким
крутяться педалі у 5 разів менші та дорівнюють 30–40 кг. Не аби яке
значення має і те, що під час їзди на велосипеді від 42 до 62% часу
оберту педалей м’язи нижніх кінцівок знаходяться у розслабленому
стані.

Використовуючи велосипед, як засіб пересування на навчання,
можна не тільки долати більші відстані, але й розвивати силу, ви -
тривалість, волю. Через 1–2 місяці систематичних занять відчува-
ється пружність м’язів, бадьорість, гарний настрій і самопочуття,
після чого можна готуватися до велопоходів вихідного дня на 2–3 до -
би протяжністю до 120 км.

Таким чином, широкий розмах отримують самі різні форми
масової і оздоровчої роботи. Та все ж проблему використання всіх
наявних можливостей не можна вважати повністю вирішеною. За раз
помітно зріс інтерес не стільки до групових занять фізичним вихо-
ванням, скільки до самостійних форм занять. Основна мета вело-
походів — зміцнення здоров’я, покращення роботи серцево-судин-
ної та дихальної систем, розвиток фізичних якостей i, перш за все,
витривалості. Велосипедний туризм є найкращим засобом проти
захворювань серцево-судинної системи, тому що дозволяє індиві-
дуально відчувати навантаження відповідно до рівня особистих сил
шляхом частоти педалювання та укладки. Пропаганда та мотивація
здорового способу життя набагато дешевше ніж лікування хворих,
але потребує значно більших зусиль.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ НАВЧАННЯ 

У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Гета А. В.
к. фіз. вих., доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Низький рівень здоров’я і фізичного стану студентської молоді
актуалізує проблему зміни системи освіти в галузі фізичного вихо-
вання. Складність цієї трансформації полягає в тому, що передбача-
ються не окремі часткові зміни, а перетворення системного і стра-
тегічного характеру, що розраховані на далеку перспективу. В зв’язку
з цим потрібні змістовні моделі і відповідні технології.

Розробка і реалізація інноваційних технологій активізує діяль-
ність дослідників і практиків в аспекті пошуку найбільш ефектив-
них форм, засобів і методів підвищення результативної діяльності.
Це передбачає використання новітніх досягнень науки і практики
з метою виключення невиправданих витрат часу і ресурсів; прогно-
зування і проектування освітньої діяльності учнів; використання
засобів інформаційних технологій.

При реалізації технологій слід дотримуватись таких вимог: спри -
яти оптимізації навчально-виховного процесу за допомогою вико-
ристання інноваційних форм, засобів і методів організації навчаль-
но-виховного процесу; надавати студентам можливість побудови
персональної програми навчання і розвитку, яка враховує їхній фі -
зичний стан; рівень розвитку фізичних якостей, мотивації і особис-
ті переваги особистості; виступати засобом реалізації рефлексії, що
спонукає здобувача вищої освіти до самостійного формування сис-
теми знань, умінь і навичок в галузі фізичного виховання і спорту.

Фізичне виховання, як і багато інших галузей соціальної сфе ри,
досить тривалий час відставало в технологічному плані, а сьогодні
тісно переплелися між собою два напрями розвитку цивілізації:
підвищення інтересу до свого здоров’я і тотальна інформатизація
суспільства. Не випадково сьогодні саме оздоровчі та інформаційні
технології найбільш динамічно розвиваються. Як свідчать дані спеці-
альної літератури, регулярне тестування характеристик фізичного
стану студентів, вибір індивідуально-оптимальних тренувальних
режимів, корекція тренувальних програм на основі аналізу динаміки
стану кожного індивідуума — всі ці завдання з успіхом можуть бути
вирішені сьогодні лише на базі сучасних комп’ютерних технологій.
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Комп’ютерні технології, як технічні засоби навчання, постійно
розвиваються, тому мають бути сумісними з навчальним процесом
з точки зору управлінських дій. Однак вони можуть активно впливати
на зміни методики викладання і в цілому на всю технологію навчання.

Реалізація нових видів управлінських дій в умовах застосуван-
ня комп’ютерних технологій значною мірою спрощується завдяки
індивідуалізації навчання і можливостям швидкого контролю. До -
цільність і необхідність використання комп’ютерних технологій
виникає в тому випадку, коли застосовуються методи, способи, при-
йом, що не забезпечують досягнення поставленої педагогічної мети
за мінімально можливий час. Можливість їх залучення виникає
тоді, коли завдання, які виконують викладач і студент, можна чітко
формалізувати й адекватно відтворити за допомогою технічних
засобів. Доцільність комп’ютеризації визначається ступенем досяг-
нення педагогічної, методичної та економічної ефективності порів-
няно з традиційними формами навчальної роботи.

Отже, оцінюючи сучасний етап розвитку інноваційних техно-
логій в галузі фізичного виховання констатуємо, що, незважаючи
на велику кількість напрямів їх застосування і публікацій, ці роз-
робки часто мають поодинокий характер і майже не поширюються.
Питання розробки і впровадження комп’ютерних технологій залиша-
ються надзвичайно актуальними і потребують вирішення на шляху
модернізації сучасної системи фізичного виховання. Розвиток
інноваційних технологій відкрило нові підходи до комп’ютеризації
процесу фізичного виховання студентів, але незважаючи на те, що
сучасні інформаційні технології все ширше використовуються
в системі фізичного виховання, проблема контролю за станом здо-
ров’я студентів залишається невирішеною.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДОРОСЛИХ ПАЦІЄНТІВ 
ПРИ COVID-19

Голівець Л. І. 
I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна» 
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент

Пандемія COVID-19, що охопила планету, ставить перед фіхів-
цями усіх медичних спеціалізацій пошуки нових рішень у лікуван-
ні та відновленні пацієнтів. Група магістрантів Університету Украї -
на, ка федра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
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започаткувала новий проект по он-лайн консультуванню пацієнтів
на різних етапах захворювання. Для цього були розроблені реабілі-
таційні програми і відзняті відеоматеріали, що розміщені на YouTobe
каналі, для зручності роботи з пацієнтами через відео конференції.
Пацієнти були поділені на дві основні групи: 

1. Важкий перебіг захворювання: вікова група 45–80 років, що
перенесли двобічну пневмонію із ступенем ураження легень 25%
і більше, частина з них проводили лікування у стаціонарі, інші вдома
під наглядом сімейного лікаря (реабілітаційний комплекс №1 для
стаціонарного етапу лікування). Початок запровадження реабіліта-
ційних заходів від 17 дня захворювання, за відсутністю протипока-
зань. Виконання протягом 10 днів і перехід до подальшого ком-
плексу №2.

2. Середній та легкий пребіг захворювання: вікова група 40–60 ро -
ків, наявність вірусної пневмонії у легкій формі, або відсутність пнев -
монії, лікування вдома під наглядом сімейного лікаря (реабілітацій-
ний комплекс №2, для виконання вдома). Початок запровадження
реабілітаційних заходів з 14 дня захворювання, за відсутністю про-
типоказань. Виконання протягом 10 днів.

Реабілітаціна програма складалась із двох комплексів (№1 і №2),
дихальних та фізичних вправ, що включають у себе: зняття спазму
з діафрагми мануальними техніками на видиху, постановку пра-
вильного діафрагмального дихання, активний короткий вдих —
активний подовжений видих, застосування активного видиху (для
покращення вентиляціії та оксигенації, що призводить до зменшен-
ня задишки), подовження часу активного видиху на (2–2, 2–4, 2–8,
2–16) рахунків, затримку повітря на видиху (заспокоює ЦНС і знижує
тиск), цикли із затримками дихання на вдиху і видиху. Для па ці -
єнтів другої групи додавались до вищевказаного вправи з вакуумом
живота (для вирівнювання внутрішньогрудного і внутрішньоб-
рюшного тиску). Важливим було застосування дренажних поло-
жень із техніками прогладжування впродовж усіх комплексів, про-
стукування та перкусійного масажу для покращення відходження
мокротиння із бронхів і легень. Фізичні вправи формувались за
методикою М. Фельденкраза із застосуванням дихання і виконува-
лись лише у положенні лежачи.

Консультативна он лайн програма включала у себе первинну
консультацію зі збором анамнезу, визначення стану пацієнту для
можливого початку реабілітаційної програми з урахуванням і реко-
мендаціями лікарів, заміру основних показників ЧСС, артеріального

296

Секція 8 Сучасні технології  



297

тиску, частоти дихальних циклів за хвилину і сатурації. Вимірю -
вання цих показників проводилось також до і після проведення
реабілітаційного комплексу.

Враховуючи основні скарги пацієнтів для оцінки і динаміки їх
фізичного та психологічного стану використовувались наступні шка -
ли: психоемоційного стану, м’язевої слабкості, болю, задишки,
захитування, сну і толерантності до фізичних навантажень, які оці-
нювались по 10 бальній шкалі.

Важливою оцінкою неврологічного стану пацієнтів було засто-
сування проби Ромберга (проста і ускладнена) для оцінки статичної
координації, ортостатична проба для оцінки збудження симпатич-
ного відділу вегетативної нервової системи, клиностатична проба
для оцінки збудження парасимпатичного відділу вегетативної
нервової системи та обрахування вегетативного індексу КЕРДО для
оцінки функціонального стану вегетативної нервової системи.

Для оцінки стану бронхолегенвої системи застосовувано гіпок-
сичні проби: проба Штанге (затримка дихання на вдиху) і проба
Генчі (затримка дихання на видиху), реакція ЧСС на проби Штанге
і Генчі а також час відновлення показників ЧСС та АТ після прове-
дення тренування.

Для якісної роботи по програмі реабілітації важливо слідкувати
за станом пацієнта, оцінювати динаміку вимірюваних показників
і поступово збільшувати дихальні та фізичні навантаження. Перебіг
COVID-19 у більшості пацієнтів ускладнюється супутніми захво-
рюваннями, тому навіть після одужання залишаються ускладнення
у вигляді post-COVID синдрому, що розглядається, як окремий етап
реабілітації.

Література
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДОРОСЛИХ ПАЦІЄНТІВ 
post-COVID-19

Голівець Л. І. 
I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна» 
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент

Величезна кількість ускладнень, що вникає при COVID-19,
приз водить до немежливості усунути медикаментозно усі наслідки
після одужання пацієнта. Такі стани, як: м’язова слабкість, задишка,
порушення сну, перепади артеріального тиску, біль за грудиною, не -
стабільний психічний стан присутні багатьом пацієнтам ще довгий
період і отримали назву post-Covid синдром, який вимагає, як по -
дальшої медикаментозної підтримки, так і програм індивідуальної
реабілітації. На відміну від програм реабілітації що пропонуються
при перебігу захворювання, програми для post-Covid повинні мати
виключно індивідуальний характер і враховувати вік, перебіг хво-
роби і присутні наявні симптоми на момент реабілітації.

Група магістрантів Університету Україна, кафедра фізичної те -
рапії, ерготерапії та фізичного виховання, розробила адаптивну
прог раму із відеоматеріалом, що розміщений на YouTobe каналі, для
зручності роботи з пацієнтами через відео конференції та для само-
стійного виконання. В залежності від стану пацієнта пропонувався
варінт виконання в положенні стоячи і сидячи. Даний комплекс
адаптований для всіх вікових груп і розрахований для щоденного
виконання у зручний час протягом усього періоду відновлення. До
комплексу вправ входять дихальні вправи із застосуванням діафраг-
мального дихання, застосування активного видиху (для покращення
вентиляціії та оксигенації, що призводить до зменшення задишки),
подовження часу активного видиху на (2–2,2–4, 2–8,2–16) рахунків,
затримку дихання із поступовим збільшенням часу затримки і впра-
ви із вакуумом живота. Фізичні вправи виконуються з гімнастичною
палицею на дихальних циклах. Перед та після виконання комплексу
вправ проводились заміри основних показників ЧСС, артеріального
тиску, частоти дихальних циклів за хвилину і сатурації.

Для оцінки ефективності і динаміки фізичного та психологіч-
ного стану пацієнтів використовувались наступні шкали: психо -
емоційного стану, м’язевої слабкості, болю, задишки, захитування,
сну і толерантності до фізичних навантажень, які оцінювались по
10 бальній шкалі.
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Для оцінки неврологічного стану пацієнтів було застосовано
пози Ромберга, ортостатична проба та клиностатична проба, а та -
кож обрахунок вегетативного індексу КЕРДО для оцінки функціо-
нального стану вегетативної НС.

Для оцінки стану бронхолегенвої системи застосовувались гіпо -
к сичні проби: проба Штанге (затримка дихання на вдиху) і про ба
Генчі (затримка дихання на видиху), реакція ЧСС на проби Штанге
і Генчі а також час відновлення показників ЧСС та АТ після прове-
дення тренування. На відміну від пацієнтів, що хворіють на
COVID-19, на post-COVID ми застосовували вимірювання гіпоксич-
них проб із навантаженням (20 присідань за 30 сек.), якщо стан і вік
пацієнтів дозволяв. Важливим критерієм оцінки стану ССС був час
відновлення показників ЧСС і АТ після тренування та проб з фі -
зичним навантаженням. Завдяки оцінці цих показників і позитив-
ній їх динаміці можливим було збільшення часу і інтенсивності на -
вантаження, що оцінювалось індивідуально.

У цілому пацієнти, що займались за адаптованою індивідуаль-
ною програмою швидше відновлювались до повноцінного життя,
мали менше ускладнень і кращий психологічний стан за пацієнтів,
що просто використовували медикаментозну терапію.

НЕЙРОСТИМУЛЯЦІЯ, 
ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ

У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОЛОВНИМ БОЛЕМ НАПРУГИ (ГБН)

Голівець Л. І. 
I курс, група ФТ-20-1м, спеціальнысть «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна» 
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент

Головний біль напруги (ГБН) являє собою найбільш розповсю -
дже ну форму головних болей і досягає 70% від усієї популяції насе-
лення, що виникає у будь якому віці [10]. ГБН визначають як
головний біль, що виникає у відповідь на психічне напруження
у результаті гострого та хронічного стресу, статичного неанатомічно-
го положення шиї та голови під час постійної роботи за комп’юте-
ром, довготривалих статичних фізичних професійних навантажень.
Постійна напруга супроводжується підвищенням тонусу лобних,
височних, потиличних, трапецієвидних м’язів, що призводить до
спаз му судин та компресії нервів, пов’язаних із цими зонами. Це приз -
 водить до ішемії та набряку і підсилює больові відчуття. Особистісні
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характеристики пацієнта, схильність до тривожності, фіксації на
своїх відчуттях а також специфіка функціонування мозку з підви-
щеною активністю больових церебральних систем і недостатністю
протибольових механізмів (порушення метаболізму монамінів
мозку — серотоніну та дофаміну) призводить до активізації і хроні-
зації процесу [7].

Згідно міжнародної класифікації (Headache Classification Com -
mittee of the International Headache Society (IHS), 2016) виділяють три
основних типа ГБН: епізодичний (ЕГБН) — для нього характерно
в середньому <1 приступу ГБ в місяць і 12 днів з ГБ на рік; частий
ЕГБН — 15 днів с ГБ в місяць і 180 днів з ГБ протягом року; хро-
нічний ГБН (ХГБН) — >15 днів з ГБ в місяць (або >180 днів протягом
року). Інтенсивність головного болю при ГБН варіативна і може
змінюватись від 2 до 8 балів за 10 бальною шкалою інтенсивності
бо лю. Хронічні головні болі завжди інтенсивніше, оцінюються па -
цієнтами в 5–6 балів і більше, а також порушуть соціальну активність
хворих, знижують їх працездатність та якість життя [2].

Медикаментозне лікування ГБН включає в себе застосування
нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), міорелаксантів,
та за необхідністю транквілізаторів та антидепресантів. Часте злов-
живання НПЗП може призводити до розвитку абузусного ГБ, та хро -
нізації процесу із замкненим колом (напруга-біль-напруга-біль) [4].
Більшість пацієнтів жаліються на больові відчуття і напруженість
у м’язах потилиці та шиї (м’язево-тонічний синдром), що є клін-
чним відображенням дисфункції перикраніальних м’язів з виявле-
ними тригерними міофасціальними точками [10 ]. 

Важливим фактором профілактики ХГБН є застосування неме-
дикаментозних реабілітаційних заходів. До них відноситься нормалі-
зація режиму роботи та відпочинку, регулярні оздоровчі фізичні
навантаження, застосування методів релаксації та конгітивно-пове-
дінкової терапії. Важливим у профілактиці є застосування дихальних
вправ для релаксації, зниження частоти серцевих скорочень і зняття
напруги і стресу, які є тригерними фактороми ГБН. Корисно прово-
дити курси масажу шийно коміркової зони і голови, застосування
постізометричних релаксуючих вправ для зняття спазмів шийних
м’язів і відновлення кровопостачання головного мозку [5]. Також
корисно застосовувати вправи з міофасціального релізу за допомо-
гою м’ячів, по міофасціальним лініям і тригерним точкам болю. 

Одним із найсучасніших засобів фізіотерапії ГБН є застосуван-
ня транскраніальної нейростимуляції перикраніальних нервів [3].
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Іще в 1985 році були опубліковані перші результати позитивного
впливу неінвазивної нейростимуляції тригемінальних зон, але ли -
ше в 2014 році був cтворений і рекомендований FDA портативний
зовнішній нейростимулятор для індивідуального використання
«Cefaly» («Cefaly Technology sprl», Seraing, Бельгія) [9]. Цей пристрій
подає електричні імпульси в лобній ділянці, що іннервує першу
(офтальмічну) вітку трійчастого нерва, а також може застосовува-
тись в області великого потиличного нерва [6]. Рекомендовано
використання у профілактичному режимі щоденно і в інтенсивно-
му режимі під час нападу болю. 

Застосування комплексних підходів у лікування та профілакти-
ці ГБН із застосуванням сучасних методів фізичної та фізіотерапев-
тичної реабілітації дозволить пацієнтам покращити якість життя
і створить умови для стійкої ремісії [10]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ 
З ДЦП В УМОВАХ БУДИНКА ДИТИНИ

Гусар Г. А.
I курс, група ФЗТ-20-1м, спеціальность «Фізична терапія, єрготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. м. н., доцент

Цереребральний параліч (дитячий церебральний параліч) — це
порушення рухів контролю положенням тіла в просторі (позою).
Люди з церебральним паралічем часто зовсім не можуть рухатися,
як звичайні люди, коли ходять, бігають, стрибають, або не можуть
цього робити так само добре. У них бувають і порушення тонких
рухів — тих що ми виконуємо руками та пальцами рук при манипу-
ляціями предметами. 

Церебральний параліч розвивається внаслідок пошкодження
незрілого головного мозку та завжди починається в ранньому дитин-
стві, деколи навіть до народження. Наслідком органічного ураження
ЦНС є порушення розвитку дитини. Через неправильне функціону-
вання мозку нормальний зріст дитини спотворюється. Мозок посилає
м’язам неправильні сигнали, і вони знаходяться в постійно стислому
стані (спастіровани) або, навпаки, постійно розслаблені (атонія).
Відповідно, дитина не може нормально рухатися, навчатися повзанню
і ходьбі, часто вона не може тримати свій тулуб і навіть голову в верти-
кальному положенні — відповідно, у неї немає можливості нарівні зі
звичайними дітьми пізнавати навколишній світ і утруднено спілку-
вання з близькими. До цих самих наслідків призводять і ментальні
(інтелектуальні) порушення, які також нерідкі у цих дітей. 

У силу різних причин діти з ДЦП опиняються в дитячих будин-
ках. Там вони знаходяться під цілодобовим наглядом медичного
персоналу та педагогів. Досвід показує, що при створенні відповід-
них умов, життя особливих дітей може бути настільки ж повноцін-
ним і щасливим, як життя звичайних дітей. 

Перша потреба будь-якої дитини незалежно від його захворю-
вань — це любов, яка виражається в доброзичливій і приймаючої
атмосфері в її оточенні. 

Дитина з ураженнями ЦНС повинна регулярно спостерігатися
у цілої команди фахівців: педіатр, невролог, ортопед, офтальмолог,
масажист та інші повинні регулярно оглядати дитину, перебуваючи
в контакті один з одним. Наприклад, спеціальний масаж в поєд-
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нанні з фізіотерапією або голковколюванням можуть значно зни-
зити спастику кінцівок, і відповідно, дати дитині більше свободи,
в той же час — спровокувати епілепсію. 3 точки зору технічного
забезпечення дитині повинні бути надані всі необхідні пристосу-
вання, що полегшують життя: спеціальні коляски, столи, стільці,
підйомники для ванної, вертикалізатори, спеціальні тренажери та
багато іншого. Соціально-педагогічний супровід має забезпечувати
дитині повноцінну і можливо більш незалежне життя (відповідно
до віку) незалежно від його діагнозу. Дитина повинна навчатися за
індивідуальним графіком, спілкуватися з однолітками, мати мож-
ливість оволодіти професією відповідно до своїх вмінь, отримати
навички турботи про себе і самостійного (або підтримуючого) про-
живання, при необхідності — оволодіти новими, додатковими спо-
собами спілкування з навколишнім світом (мова нечуючих, алфавіт
Брайля, спілкування за допомогою планшетних комп’ютерів). 

Дітям з ДЦП, які перебувають в дитячих будинках, потрібен не
просто курс лікування, а довгострокова, щоденна, важка робота пе -
да гогів, медиків і психологів. Дітей з порушенням ЦНС десятки ти сяч.
Вони всі різні. Вони всі маленькі. I всі хочуть жити і радіти. Навіть
ті, хто може тільки лежати і дивитися.

ОСОБЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ З РАС
В УМОВАХ БУДИНКА ДИТИНИ

Довга С. А.
I курс, група ФЗТ-20-1м, спеціальность «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. м. н., доцент 

Аутізм — захворювання, пов’язане з порушенням социальної
адап тації людини, мовної функції, психічного розвитку. При ранній
діагностиці аутизму у дітей лікування може мати помітні результати.
Головна спрямованність терапії — навчання і соціалізація дитини. 

Ранній дитячий аутизм (РДА) — це своєрідний варіант дисге-
незу функціональних систем психіка та патологічного розвитку.
Вперше, як відомо, цей варіант був описаний Каннером у 1943 р.
Автор виділив три суттєвих особливості раннього дитячого аутизму:
крайня соціальна ізоляція і нездатність встановлювати контакт;
патологічна потреба в одноманітності, яка має відношення до ото-
чення і до себе; мутизм або некомунікативне мовлення.
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В Україні офіційних данних по кількості дітей-аутистів немає.
По приблизним міркам «дітей дощу» у нашій країні десятки тисяч
и їх кількість невпинно зростає. Вчені сходяться на тому, що аутизм
провокуеться комплексом факторів, а не однією причиною. Серед
можливих факторів для винекнення аутизму називають: генні мо -
дифікації; органічні ураження ЦНС; гормональні збої, порушення
обміну речовин; вплив вірусних і бактеріальних інфекцій, надмірне
вживання антибіотиків; хімічний вплив на організм матері в період
вагітності. У широкому сенсі — це группа захворювань, які мають
спільні симптоми (розлади аутичного спектру — РАС). Особливо
вони проявляються коли дитина досягае віку 1–2 роки. 

На жаль, велика кількість дітей з вадами розвитку, в тому числі
і РАС, з народження позбавленні батьківського піклування та знахо -
дяться в дитячих будинках. Ці діти перебувають під пильним на глядом
медичних та педагогічних працівників. В цих закладах є можливість
ранньої діагностики та реабілітації дітей з вадами розвитку. В закла-
дах створенна гарна матеріальна база, обладнанні кабінети для
занять. Розробленна програма раннього втручання. Одніею з важ-
ливих частин реабілітації дітей з РАС є фізіотерапія та ерготерапія.
В основу покладенні рухи, адаптивна фізкультура, сенсорна інтег-
рація. Робота з дітьми ведеться за методиками, що побудовані з ура-
хуванням психофізіологічних особливостей дітей з аутистом і спря-
мована на розвиток у дітей адекватного образа тіла (знання частин
тіла і розуміння, як вони працюють), рівноваги, статичної та дино-
мічної гнучкості, моторної координації, на поліпшення функціо-
нального стану м’язової і серцево-судинної системи. Залучити дітей
з РАС до занять фізичними вправами, як і до будь якої іншої нової
діяльності, надзвичайно складно. Тому робота ведеться за індівіду-
альною програмою для кожної дитинти з урахуванням потреб конк -
ретної дитини. Систематична робота за індівідульним підібранним
планом допомагає покращети загальний фізичний стан дитини
з РАС: сформувати гарну поставу, нормалізувати сон, розвинути
спритність, силу, витривалість і гнучкість. Базовий комплекс вправ
для збільщення фізичної активності дітей з РАС спрямовані на роз-
виток моторної координації, зміцнення м’язів тіла та тренування
серця і судин. Крім того, освоення програми сприятиме поліпшен-
ню психологічного стану дитини, підвищенню його самооцінки,
зростанню впевненості в собі і створенню більш гармонійних взає-
мин з оточуючими. Акцентуємо увагу на те, що вся робота з дітьми
побудована через гру. 
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Важливо розуміти, аутизм не є вироком. Адже за умови правиль-
ного догляду, самої ранньої корекції аутизму і підтримки з боку фа -
хівців і батьків така дитини може повноцінно жити, вчитися і знай-
ти щастя, ставши дорослим.

ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД 
ДО ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ СТОПИ 

У ДІТЕЙ ВІКОМ 6–14 РОКІВ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ 

МАНУАЛЬНОГО М’ЯЗОВОГО ТЕСТУВАННЯ

Єлісєєв М. Д.
І курс, група ФТ-20-м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н, професор

Відомо, що стопи — це гнучкі структури кісток, суглобів, м’язів та
м’яких тканин, які дозволяють нам стояти вертикально та викону-
вати такі дії, як ходьба, біг та стрибки. Стопи розділені на три сек-
ції: передня частина стопи містить п’ять пальців (фаланги) і п’ять
довших кісток (плеснові кістки). Середня частина стопи — це піра-
мідальна сукупність кісток, що утворюють склепіння стоп. До них
належать три клиноподібні кістки, кубоподібна кістка і човнопо-
дібна кістка. Задня стопа утворює п’яту і щиколотку. Таранна кістка
підтримує кістки ніг (гомілки та малогомілкової кістки), утворюю-
чи щиколотку. П’яткова кістка (п’яткова кістка) — найбільша кістка
стопи. М’язи, сухожилля та зв’язки проходять уздовж поверхонь
стоп, дозволяючи складні рухи, необхідні для руху та рівноваги.
Ахіллове сухожилля з’єднує п’ятку з литковим м’язом і має важли-
ве значення для бігу, стрибків та стояння на пальцях ніг.

Діти, як правило, плоскостопі, але ходьба на пальцях ніг, силь-
ний рух пальців стопи може свідчити про інші проблеми зі структу-
рою кінцівки, які можуть потребувати оцінки спеціаліста. Кісткова
структура стопи добре сформована до того моменту, коли дитина
досягне 6–8-річного віку, але до 14–16 років вони не є повноцін-
ною структурою, як у дорослих. Під час цієї фази розвитку є великий
ризик пошкодження кістково-м’язового апарату, що призводить до
деформації стопи в майбутньому. Знайти причину дисфункції стопи
допоможе метод мануального м’язового тестування. Мануальне м’я -
зо ве тестування допомагає оцінити баланс опорно-рухового апарату,
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здатність кістково-м’язової та нервової системи адекватно відпові-
дати на фізичні, хімічні та емоційні впливи зовнішнього середови-
ща. В основу мануального м’язового тестування покладено меха-
нізм діагностики рефлекторної відповіді організму (принцип
біологічного зворотного зв’язку) на навантаження через спеціаль-
ний тест, який виконує безпосередньо терапевт. 

При виявленні зниженої активності рефлексу окремого м’язу
під час виконання тесту, встановлюється причина або група причин
порушень в статиці і динаміці опорно-рухового апарату. Такий під-
хід дозволяє підібрати метод фізичної терапії, розробити методику
відновлення та конкретні заходи оптимізації та балансування кіс-
тково-м’язової системи, виконуваних рухів відповідно до життєді-
яльності дитини.

Мануальне м’язове тестування має важливе значення для су часної
фізичної терапії, так як оцінка реакцій опорно-рухового апа рату та
нервової системи діагностується в положеннях лежачи, сидячи та
стоячи, з використанням провокаційних методів на організм пацієн-
та. Це дозволяє дослідити рефлекс кожного м’яза окремо, та рівень
адаптації організму на подразнення зовнішніх факторів. Завдяки
цьому можна виявити причинно-наслідкові зв’язки конкретної
проблеми і підвищити ефективність методів відновлення. Важливо,
що методика діагностики не вимагає апаратури і може використо-
вуватися терапевтом в будь яких умовах.

Метод мануального м’язового тестування є досить ефективним
у сучасній фізичній терапії та відновленні дисфункцій стопи у дітей
віком 6–14 років. При цьому можна використовувати холістичний
підхід до вирішення конкретної проблеми дитини.

ОПТИМІЗАЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 
НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Житовоз М. П.
аспірант, заслужений тренер України

Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., докт. пед. н., професор
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Унікальною формою інтеграції у суспільство людей з інвалідністю
і порушенням здоров’я є фізична культура, як важливий компонент
всієї системи реабілітації людини з інвалідністю. Фізична культура
є основою соціально-професійної, соціально-побутової і соціаль-
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но-культурної реабілітації, виступає у якості ефективних засобів
і методів медичної, професійної, психологічної, педагогічної реабі-
літації, тобто присутня в усіх сферах життєдіяльності людини.

Cеред студентської молоді з інвалідністю найбільш чисельною
групою є студенти з порушеннями слуху. Візуально контингент сту-
дентів з порушеннями слуху майже не відрізняється від здорових за
багатьма ознаками і, в першу чергу, фізичними. Фахівцями доведено,
що глухота не обмежує можливості фізичного розвитку, але потребує
використання багатьох спеціальних фізичних вправ, що дозволяють
отримувати такі ж самі результати, як і здорова людина. В дослід-
женнях В.С. Фарфеля (1959) відмічено, що руховий аналізатор
у сукупності з іншими може в значній мірі компенсувати недостат-
ню функцію вестибулярного апарату людини з порушеннями слуху.
Науковці відмічають, що при порушенні слуху є можливість за до -
помогою залишкових аналізаторів регулювати і здійснювати склад-
ні види рухів, комплексно або вибірково впливати на ті чи інші
функції. Це говорить про компенсаторні можливості рухового ана-
лізатору, що необхідно враховувати при навчанні техніки фізичних
вправ на заняттях фізичного виховання. Наприклад, під впливом
спеціально підібраних вправ швидкість руху рук у глухих юнаків
і дівчат не тільки досягає величин здорових, але ж й перевищує їх.
Постійним учасником сенсорної основи рухової діяльності є зоро-
вий аналізатор. Результати досліджень вказують на той факт, що
з віком зорове сприйняття людини з порушеннями слуху значно
вдосконалюється.

У сучасних закладах вищої освіти на заняттях фізичного вихо-
вання не сфокусовано уваги викладачів на постійному тренуванні
рухової пам’яті студентів з порушеннями слуху при навчанні нових
фізичних вправ, системи фізичних вправ, спеціальних вправ окре-
мих видів спорту. Це призводить до помилок при виконанні вправ,
зниження інтересу до занять фізичного виховання, бажання уник-
нути заняття та, як правило, шкодить вдосконаленню фізичної під-
готовленості студентів з порушеннями слуху в цілому. Тому пробле-
ма знайти найкоротший і найбільш ефективний шлях досягнення
результатів у розвитку та удосконаленню рухової функції, в оволо-
дінні різноманітними фізичними вправами є актуальною. В органі-
зації фізичного виховання студентів з порушеннями слуху необхід-
но акцентувати увагу на методиці навчання, втілення спортивних
технологій що забезпечують психофізичну готовність до подальшої
професійної діяльності.

зміцнення здоров’я людини Секція 8



СПОНУКАЛЬНІ ЧИННИКИ ЩОДО ТЮТЮНОПАЛІННЯ
ТА ЙОГО НАСЛІДКИ НА СТАН МОЛОДОГО ОРГАНІЗМУ

Ковальчук В. А. 
ІV курс, група ФКіС-17-1-hm, спеціальність «Фізична культура і спорт»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Кравчук Л. С., к. пед. н., доцент

Аналізуючи спосіб життя молодого покоління можна з впевне-
ністю стверджувати про те, що зростає кількість молодих людей злов-
живаючих тютюнопалінням. Аналіз даних 20-річного моніторування
поширеності паління серед жінок, проведеного Інститутом кардіо-
логії АМН України, зламав традиційне уявлення про тютюнопалін-
ня як суто чоловічу проблему в Україні і показав, що частота цього
фактора в різних вікових групах жінок збільшилася в 3–4 рази [1].
Загалом у даний час майже кожна п’ята жінка віку 20–59 років, що
живе в місті, є активним курцем, у той час як наприкінці 70-х років
курила кожна двадцята. Негативна тенденція до збільшення цього
показника серед жінок супроводжується збільшенням інтенсивності
куріння: переважають жінки, що викурюють щодня до 10 цигарок
(60,7%). Починаючи з 30-річного віку, кожна третя жінка викурює
щодня від 10 до 20 сигарет. Більше пачки на день викурюють 6–7%
жінок віком 20–49 років і 15% жінок віком 50–59 років. Одним
з несприятливих факторів паління серед жінок репродуктивного віку
є продовження паління під час вагітності. Анкетування жінок-курців
показало, що 29,7% з них, зменшивши кількість цигарок, продовжу-
вали курити в першу половину вагітності, а 5% — до пологів. 

Помітною рисою курців-жінок є більш пізній вік початку па -
лін ня порівняно з чоловіками. У жінок початок куріння зумовле-
ний бажанням активно, усвідомлено долучитися до паління. Серед
причин початку куріння, при анкетуванні найбільше названо стре-
сові ситуації, пов’язані з роботою, конфлікти в особистому житті;
15,3% жінок вважають, що паління допомагає їм у створенні іміджу
сучасної жінки, 12% — розглядають його, як фактор, що допомагає
подолати самотність, сприяє комунікабельності, 12,2% не змогли
сформулювати конкретну причину. 

Жінки, які палять, частіше страждають непліддям. Ризик кро-
вотечі і спонтанного аборту під час вагітності вищий, ніж у жінок, які
не палять. Менопауза (припинення циклічної діяльності яєчників)
швидше настає у жінок, які палять. Відповідно, жінки, які палять,
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старіють швидше. Схильність до тромбоутворень і ризику розвитку
тромбоемболій на фоні прийому комбінованих пероральних кон-
трацептивів значно вищий у жінок, які палять, особливо після 35 ро -
ків. Існує дуже багато доказів того, що куріння до настання і під час
вагітності шкідливе для дитини, оскільки погіршується транспор-
тування кисню і поживних речовин. Причому, немає прямої залеж-
ності між кількістю викурених цигарок і їх шкідливістю [2]. 

Шкіра рук і обличчя хронічного курця набуває жовтувато-сірого
кольору, швидше зневоднюється, внаслідок чого утворюються зморш -
ки. З часом формується жовтий наліт на зубах, якого важко позбу-
тися, і неприємний запах з рота. Викурюючи щоденно більше 10 ци -
гарок, курець, тим самим, в 24 рази більше ризикує захворіти на рак
легень. Окрім того, куріння є одним з факторів ризику виникнення
ішемічної хвороби серця, синдрому раптової коронарної смерті,
хронічних захворювань легень [3]. 

Таким чином, підводячи підсумок факторного аналізу, ми мо -
жемо сказати, що найбільш значимими чинниками, що визначають
ставлення молодих людей до тютюнопаління є неблагополуччя
у відносинах з родиною і порушення нервово-психологічної рівно-
ваги, іншими словами — стрес. Їх доповнюють такі фактори, як
позитивне ставлення до тютюну оточенням молодої людини, неін-
формованість про наслідки вживання тютюну, неорганізованість
життя, відсутність цілей, конформізм. 
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ПІД ЧАС КОРОТКОТРИВАЛОЇ ТА ДОВГОТРИВАЛОЇ
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старший викладач кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії та фізичного виховання
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Загальний ефект регулярних занять фізичними вправами полягає
в: підвищенні стійкості нервової системи: в стані спокою у тренованих
осіб відзначається дещо знижена збудливість ЦНС, під час роботи
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підвищуються можливості досягнення підвищеної збудливості і збіль-
шується лабільність периферичної нервової системи; позитивних змі -
нах в опорно-руховому апараті: збільшується маса і об’єм скелетних
м’язів, поліпшується їх кровопостачання, зміцнюються сухожилки
і зв’язковий апарат суглобів; економізації функцій окремих органів
і кровообігу в цілому; зменшенні витрат енергії у стані спокою:
через економізацію всіх функцій загальні витрати енергії у тренова-
ного організму нижче, ніж у нетренованого на 10–15%; суттєвому
зменшенні періоду відновлення після фізичних навантажень будь-
якої інтенсивності.

Неспецифічний ефект загальної адаптації до фізичних наван-
тажень полягає у підвищенні стійкості організму до дії несприятли-
вих факторів зовнішнього середовища (стресових ситуацій, високих
і низьких температур, радіації, травм, гіпоксії), до простудних та ін -
фекційних захворювань. У той же час, тривале використання гра-
ничних тренувальних навантажень може призвести до протилеж-
ного ефекту — обмеження імунітету і підвищенню сприйнятливості
до інфекційних захворювань.

Локальний ефект адаптації до регулярних занять фізичними впра-
вами проявляється у збільшені в крові кількості еритроцитів (при ко -
роткочасній інтенсивній роботі, за рахунок виходу еритроцитів із
«кро в’яних депо»; під час тривалого інтенсивного навантаження, за ра -
хунок посилення функцій кровотворних органів). Підвищується вміст
гемоглобіну в одиниці об’єму крові, відповідно збільшується киснева
ємність крові, що посилює її киснево-транспортну можливість.

У роботі серцево-судинної системи під впливом фізичного наван-
таження розширюються межі можливостей серця, воно пристосову-
ється до перекачування більшої кількості крові. Працюючи з підвище-
ним навантаженням при виконанні активних фізичних вправ, серце
тренується, через коронарні судини поліпшується живлення міокарда,
збільшується його маса, змінюються розміри і функціональні можли-
вості. Показниками працездатності серця є частота пульсу, кров’яний
тиск, систолічний об’єм крові, хвилинний об’єм крові. Гранична ЧСС
у тренованих людей при фізичному навантаженні знаходиться на рівні
200–220 скор./хв. Нетреноване серце такої частоти досягти не може,
що обмежує його можливості в стресових ситуаціях.

Робота системи дихання характеризується газообміном, який по -
силюється при м’язовій діяльності, оцінюється частотою дихання,
легеневою вентиляцією, життєвою ємністю легень, споживанням
кисню, кисневим боргом та іншими показниками. Частота дихан-
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ня в спокої становить 16–20 циклів. При фізичній роботі частота
дихання збільшується в середньому в 2–4 рази. З почастішанням
дихання неминуче зменшується його глибина, змінюються і окремі
показники ефективності дихання. Це особливо чітко видно у підго-
товлених спортсменів. У змагальній практиці в циклічних видах
спорту спостерігається частота дихання 40–80 циклів за хв, що
забезпечує найбільшу величину споживання кисню.

Регулярні фізичні навантаження збільшують міцність кісткової
тканини, підвищують еластичність сухожиль і зв’язок, збільшують
вироблення синовіальної рідини. Все це сприяє зростанню ампліту-
ди рухів. Помітні зміни відбуваються в скелетних м’язах. За рахунок
збільшення кількості і потовщення м’язових волокон відбувається
зростання силових показників м’язів. При регулярних фізичних
навантаженнях збільшується здатність організму відкладати в м’язах
і печінці запас вуглеводів у вигляді глікогену і тим самим покращу-
вати тканинне дихання. Це підвищує потенційні можливості до
прояву не тільки фізичної, а й розумової працездатності.

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ,
ЕРГОТЕРАПІЇ 

Кравчук Л. С.
І курс, група ФТ-20-1м-hm, 

спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Антонецька Н. Б., к. мед. н., доцент 

Дослідженнями вчених встановлено, що близько 20–30% дітей
і студентів перших курсів вузів, мають ті чи інші вади стану здоров’я;
серед випускників шкіл вже близько 80% юнаків і дівчат не можна
назвати абсолютно здоровими. Аналіз структури захворюваності
школярів переконливо свідчить про те, що в процесі шкільного на -
вчання зростає кількість учнів із захворюваннями дихальної, серце-
во-судинної систем, системи травлення, більш частими є порушення
постави, все більше дітей страждають нервово-психічними розладами,
захворюваннями зорового аналізатора.

У зв’язку з вище зазначеним професія реабілітолога є надзви-
чайно важливою і актуальною.
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Фахівець з фізичної реабілітації має вміти прискорювати про-
цес одужання та пропагувати здоровий спосіб життя. Правильне
проведення занять фізичного виховання та лікувальної фізкультури
дозволяють це зробити.

Основою здорового способу життя, ефективної профілактики різ-
них захворювань є особиста гігієна — комплекс заходів, спрямованих
на збереження та зміцнення здоров’я, шляхом дотримання гігієнічних
вимог у повсякденному житті й діяльності, гігієна тіла і ротової порож-
нини, гігієна фізичного виховання і загартування, гігієна статевого
життя, запобігання шкідливим звичкам, гігієна одягу та взуття, гігієна
відпочинку і сну, психогігієна, гігієна розумової праці тощо.

Дисципліна «Основи фізичної терапії, ерготерапії» є надзви-
чайно важливою у процесі підготовки фахівців з фізичної терапії,
ерготерапії. Вона має складатися не тільки з теоретичних основ та
аудиторних годин, а й практичних занять у спортивному залі.

Фізичний терапевт повинен методично правильно проводити за -
няття з фізичного виховання та лікувальної фізичної культури, засто-
совуючи різноманітні методики провідних спеціалістів. Він має вміти
проводити заняття з людьми різних вікових груп (дошкільнятами,
школярами, студентами, людьми дорослого та похилого віку) та людь-
ми з різними рівнями здоров’я та різними групами захворювань (з об -
меженими функціями, вадами опорно-рухового апарату, внутрішніх
органів ті систем, зору, нервової системи та психічними розладами,
тощо). Фахівець має чітко знати структуру заняття та дотримуватись її.

Знання з методики викладання різних видів спорту допоможуть
в оптимальному підбиранні методики на заняттях. Реабілітологам
необхідно знати теоретичні основи та практично виконувати основ-
ні елементи зі спортивної та художньої гімнастики, спортивних ігор
(баскетболу, волейболу, футболу, гандболу, бадмінтону, великого та
малого тенісу) легкої та важкої атлетики, плавання, тощо.

Необхідно, щоб студенти проходили активну практику у шко-
лах та проводили заняття з фізичного виховання та лікувальної
фізичної культури. 

Вони мають вміти: складати різні види планів проведення уро-
ків (календарний, поурочний графічний та текстовий план, план-
конспект уроку); підбирати комплекси вправ для людей з різними
вадами (хворобами); організовувати позаурочні форми занять
фізичними вправами (у режимі дня, позакласні, позашкільні).

Фахівець повинен чітко знати, які фізичні вправи забороняються
при тих чи інших хворобах, а які позитивно впливають на організм. 
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Використання засобів загартовування та масажу допоможуть
у досягненні мети фахівця — реабілітації хворого. А тому знання та
практичні вміння з вказаних засобів фізичного виховання мають
бути глибокими та достатніми.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОСТІНФАРКТНИХ
ХВОРИХ: СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Кудінова А. Г.
магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта. Фізична реабілітація»

Полтавський інститут економіки і права;
магістр спеціальності «Переклад» 

(англійська, німецька, французька, іспанська мови)
міжнародний факультет Української медичної стоматологічної академії.

Науковий керівник: Вишар Є. В., 
старший викладач кафедри соціальної роботи, 

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Детальний аналіз історіографії є однією із важливих складових
процесу проведення комплексного наукового дослідження пробле-
ми фізичної реабілітації постінфарктних пацієнтів, оскільки актуа-
лізує та визначає вектори подальшого вивчення цієї проблематики
науковцями та спеціалістами-практиками в клінічній діяльності. До -
сконало володіючи теоретичними та практичними напрацюванями
наших попередників, ми можемо повноцінно надавати клінічну та
постклінічну допомогу нашим пацієнтам, комплексно здійснювати
процес фізичної реабілітації постінфарктних хворих на клінічному,
санаторному та домашньому етапах лікування.

Метою нашого дослідження є науковий аналіз історіографії про-
цесу фізичної реабілітації постінфарктних хворих в умовах стаціо-
нарного, санаторного та домашнього лікування. Поставлена мета
вимагає вирішення наступних завдань: 

– з’ясувати визначення поняття «інфаркт міокарда»;
– проаналізувати та класифікувати у окремі групи наукові пра ці

дослідників, які присвячені проблемам фізичної реабілітації пост -
ін фарктних хворих на різних етапах їхнього лікування.

У сучасній медичній науці є досить питома кількість дефініцій
власне самого терміну «інфаркт міокарда», але у своїй науковій розвід-
ці ми послуговуємось найбільш точним визначенням цього понят-
тя. Так, український дослідник П. О. Фадєєв у своїй праці «Інфаркт
міокарда» подав наступне визначення терміну «інфаркт міокарда»,
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а саме: «Інфаркт міокарда (ІМ) — це омертвіння (інфаркт) ділянки
м’яза серця (міокарда) в результаті готрої невідповідності серцевого
кровопостачання потребам серця» [1]. Головним для всіх визначень
цього терміну є те, що інфаркт міокарда є не що інше, як некроз сер-
цевого м’яза, спричинений гострою коронарною недостатністю.

Устінов О. В. здійснив загальну редакцію «Клінічного протоко-
лу медичної реабілітації постінфарктних хворих» на основі тексту
«Наказу МОЗ України від 03.03.2016 р. №164 «Про затвердження та
впровадження медичко-технологічних документів зі стандартизації
медичної допомоги при гострому коронарному синдромі без елева-
ції сегмента ST», де чітко і лаконічно прописано дії лікаря, мету та
види реабілітації, протипоказання до фізичної реабілітації, реабілі-
тацію у стаціонарі, реабілітацію в санаторії [2].

У публікації «Інфаркт міокарда» подано клінічно обґрунтоване
визначення терміну «інфаркт міокарда», класи хворих, програми
реабілітації пацієнтів на клінічному етапі лікування [3].

У статті «Етапи реабілітації після інфаркту, як відновлюється
пацієнт» подано класифікацію етапів процесу комплексної фізичної
реабілітації постінфарктних пацієнтів та проаналізовано прийом
лі  карських препаратів на етапі власне нападу інфаркту та постін-
фарктний період [4].

У статті російських дослідників Є.В. Усачової, Д. В. Щер ба ко ва,
А. В. Нелідової, О. В. Замахіної, А. О. Сукончик, В. В. Кузнєцової,
А. А. Шишкіної «Трехэтапная система кардиореабилитации паци-
ентов, перенесших сосудистое событие — инфаркт миокарда и/или
стентирование коронарных артерий» запропоновано трьохрівневу
фізичну реабілітацію кардіопацієнтів, котрі перенесли інфаркт міо-
карда. Автори дійшли офіційного наукового висновку про те, що
фізична реабілітація постінфарктних пацієнтів триває упродовж
всього їхнього життя, а самі хворі, не дивлячись на повернення їх до
професійної діяльності чи фізичної роботи, продовжують відноситися
до групи найризикованіших хворих з повторними судинними хворо-
бами, насамперед, ішемічною хворобою серця. На думку авторсько-
го колективу російських дослідників, саме лікарняний або стаціо-
нарний етап лікування постінфарктних пацієнтів посідає провідне
місце у лікуванні та реабілітації хворого, оскільки саме в цей час фа -
хівцями виконується основний об’єм лікарсько-діагностичних та
профілактичних заходів, спрямованих на запобігання появи повтор-
них серцево-судинних хвороб, повернення до нормального стану
пацієнта, повну фізичну реабілітацію та повне одужання хворого.
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Також автори наголошують на необхідності проведення трьохетап-
ної фізичної та медичної кардіореабілітації лише у спеціальних про-
фільних реабілітаційних кардіоцентрах, а власне сам процес фізич-
ної реабілітації має задовольняти потреби всіх пацієнтів [5].

У статті Московцевої Н. І. та Столбової М. В. «Динамика пока-
зателей качества жизни больных, перенесших инфаркт миокарда
в группах, отличающихся примененными способами реабилитации»
на основі компаративного аналізу методів реабілітаційного ліку-
вання ішемічної хвороби серця в постінфарктний період у пацієн-
тів у середньостроковій перспективі покращують фізичні показни-
ки хворих, у тому числі і життя в цілому, за рахунок зниження
частоти симптомів захворювання та їх наслідків зі слів власне самих
пацієнтів, а також через підвищення функціональних можливостей
самих пацієнтів, де провідну роль відіграє саме психофізичне та
психоемоційне сприйняття у процесі фізичної реабілітації власне
самого хворого [6].

У монографії українського дослідника П. О. Фадєєва «Інфаркт
міокарда» подано науково та клінічно обґрунтовано вірне визна-
чення поняття терміну «інфаркт міокарда», основні причини появи
інфаркту міокарда, методи клінічної діагностики, критерії розріз-
нення інфаркту міокарда від інших серцево-судинних захворювань,
правила надання першої медичної допомоги при інфракті міокар-
да, ускладнення, спричинені інфарктом міокарда, проаналізовано
догоспітальний, госпітальний та постгоспітальний періоди в діаг-
ностуванні та лікуванні інфаркту міокарда [7].

У праці Лисенюка В. П. «Сучасні стандарти та критерії в галузі
реабілітаційної медицини» подано основні поняття, терміни та види
реабілітації, стандарти обсягу та якості реабілітаційної допомоги
хворим кардіологічного профілю, стандарти обсягу та якості реабілі-
таційної допомоги хворим неврологічного профілю, стандарти обся-
гу та якості реабілітаційної допомоги хворим ортопедо-травматоло-
гічного профілю, реабілітаційні стандартизовані інструменти [8].

У статті «Комплекс физической реабилитации в лечении паци-
ентов старшей возрастной группы, после перенесенного инфаркта
миокарда» російська дослідниця Текуєва Д. І. розглядає інфаркт
міокарда як одне із найскладніших та найнебезпечніших захворю-
вань серцево-судинної системи. Авторкою методом опитування
пацієнтів було встановлено, що найефективнішим засобом лікуван-
ня постінфарктних хворих у період клінічного стаціонарного ліку-
вання була лікувальна фізична культура. Дослідниця наголосила на
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необхідності застосування елементів лікувальної фізичної культури
середнім медичним персоналом та необхідності професійного
навчання середнього медичного персоналу, проходженні курсу спе-
ціалізації з лікувальної фізичної культури [9].

У російських клінічних рекомендаціях «Реабилитация и вто-
ричная профилактика у больных, перенесших острый инфаркт мио -
карда с подъемом сегмента ST» ґрунтовно проаналізовано визна-
чення термінів понять «інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST»,
«кардіологічна реабілітація», організаційні принципи сучасної сис-
теми кардіологічної реабілітації в Російській Федерації, практичні
методи поетапної кардіологічної реабілітації, аналіз власне самого
процесу фізичної реабілітації пацієнтів, які перенесли гострий ІМпST
(Інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST. — А. К.), особливості та
власне програму навчання для постінфарктних хворих та їх родичів
«Школа для хворих, що перенесли гострий ІМпST, та їх родичів»,
психологічну і психосоціальну реабілітацію пацієнтів з гострим
ІМпST, особливості відновлення сексуальної активності та вторин-
ної профілактики після перенесеного гострого інфаркту міокарда
з підйомом сегмента ST, а також подано спеціально розроблені та
апробовані комплекси лікувальної фізичної культури [10].

У праці Осіпова В. М. «Основи фізичної реабілітації: навальний
посібник (для студентів напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я лю -
дини»)» подано історію становлення, мету, завдання фізичної реа-
білітації, проаналізовано особливості рухової активності і здоров’я
людини, засоби і методи фізичної реабілітації, методичні основи про-
цесу фізичної та контроль ефективності процесу фізичної реабілі-
тації, ґрунтовно, але в недостатній кількості проаналізовано особ-
ливості фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної
та дихальної системи, при захворюваннях органів травлення [11].

У публікації медичного центру «Твоє здоров’я» «Комплексна про -
грама реабілітації після інфаркту» запропоновано загальне визначен-
ня терміну «інфаркт міокарда», виокремлено причини збільшення
ризику розвитку інфаркту міокарда, перелічено симптоми інфаркту
міокарда, подано для прикладу найпростіший варіант вправ із на -
вчальним відео лікувальної гімнастики при інфаркті міокарда, побіж-
но згадано про можливість застосування лікувальної фізкультури
з врахуванням поступового збільшення фізичного навантаження на
організм пацієнта, а також наголошено на тому, що головним завдан-
ням постінфарктної реабілітації пацієнта є створення оптимальних
умов з метою відновлення фізичної активності хворого [12].
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У статті донецьких дослідників Калоєрової В.Г., Гришун Ю. А.,
Жданова Г. В., Партас І.Г., Шнуренко Л. І. «Фізична реабілітація
в лікуванні інфаркту міокарда на поліклінічному етапі» розглянуто
інфаркт міокарда як одну із форм ішемічної хвороби серця. Про -
ана лізовано мету, матеріали і методи, результати дослідження
постінфарктних хворих, запропоновано види фізичної реабілітації
пост ін фарктних хворих та реабілітаційну програму пацієнтів, за -
провадження та апробацію яких вже розпочато на клінічному етапі
лікування. Наукова цінність даної публікації полягає саме в клі -
нічній апробації матеріалів дослідження авторів статті [13].

У навчальному посібнику Сітовського А. М. та Індика С. Я.
«Фі зична реабілітація після інфаркту міокарда в домашніх умовах»
розглянуто інфаркт міокарда як гостру форму ішемічної хвороби
серця, запропоновано види фізичної реабілітації при інфаркті міо-
карда в цілому, клініко-фізіологічну характеристику та обґрунту-
вання програм фізичної реабілітації при інфаркті міокарда
в домашніх умовах у після лікарняних період [14].

У навчальному посібнику Христової Т. Є., Суханової Г. П. «Ос -
нови лікувальної фізичної культури» подано стислий історичний
нарис розвитку лікувальної фізичної культури, ґрунтовно проаналі-
зовано загальні основи лікувальної фізичної культури, подано на -
уко вий аналіз лікувальної фізичної культури при захворюваннях
серцево-судинної системи, органів дихання, при захворюваннях
опорно-рухового апарату, при захворюваннях обміну речовин [15].

В «Уніфікованому клінічному протокол екстреної, первинної,
вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої)
методичної допомоги та медичної реабілітації. Гострий коронарний
синдром без елевації сегмента ST» подано клінічні рекомендації по
наданню медичної допомоги хворим на інфаркт на до госпітально-
му етапі (для диспетчера оперативно-диспетчерської служби цент -
ру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, для  бри -
гади швидкої медичної допомоги), на госпітальному етапі
лікування (для лікарів пунктів невідкладної медичної допомоги,
для лікарів загальної практики-сімейних лікарів, для лікарів реані-
маційного відділення та відділення інтенсивної терапії лікарні, для
лікарів реанімаційного відділення та відділення інтенсивної кардіо-
логії або терапії лікарні, запропоновано і ґрунтовно покроково
прописано методи лікування і терапії на різних етапах лікування,
а також медичну реабілітацію пацієнтів після гострого коронарно-
го синдрому [16].

зміцнення здоров’я людини Секція 8



У статті Мирної А. І., Мирного С. П., Фетісової В. В. «Сучасні
підходи до реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця після
перенесеного інфаркту міокарда» розглянуто інфаркт міокарда як
найважчу форму ішемічної хвороби серця, виокремлено та класи-
фіковано причини інфаркту міокарда, комплексно проаналізовано
чотири етапи фізичної реабілітації саме на клінічному етапі ліку-
вання інфаркту міокарда та фізичної реабілітації після нього [17].

У статті Путрова С. Ю., Мерзлікіної А. О. «Особливості психіч-
ного стану хворих на інфаркт міокарда на санаторному етапі реабі-
літації» авторами проаналізовано психічний стан постінфарктних
хворих на санаторному етапі лікування, досліджено динаміку про-
цесу реабілітації пацієнтів при комплексному застосуванні методів
фізичної реабілітації та психотерапії, базування фізичної реабіліта-
ції на ранковій гігієнічній гімнастиці, лікувальній гімнастиці, ліку-
вальній дозованій гімнастиці, лікувальній дозованій ходьбі, трену-
вальній ходьбі сходами [18].

У статті «Медична реабілітація хворих після гострого порушен-
ня коронарного кровообігу» подано поради щодо здорового способу
життя проаналізовано особливості фізичної активності пацієнтів,
вказано мету фізичної реабілітації хворих на ішемічну хворобу сер -
ця, рекомендовано види реабілітації, вказано контингент хворих на
ішемічну хворобу серця, яким може бути проведена реабілітація,
перераховано протипоказання до фізичної реабілітації, подано
і ґрунтовно розписано схему фізичної пацієнтів на стаціонарному
та санаторному етапах лікування [19].

У статті Григус І., Хомишак Н. «Фізична реабілітація хворих на
інфаркт міокарда» проаналізовано ключові наукові праці з проблем
інфаркту міокарда та фізичної реабілітації постінфарктних пацієн-
тів, автори виділили та проаналізували п’ять періодів перебігу
інфаркту міокарда та запропонували програму фізичної реабілітації
постінфарктних пацієнтів [20].

У статті Зайцева В. П., Єрмакова С. С., Прусик Крістофа, Прусик
Катерини «Методологические аспекты практического занятия для
студентов на основе комплексов физических упражнений реабили-
тационной направленности» проаналізовано структуру і зміст про-
грами практичних занять для студентів спеціальності «Фізична реабі-
літація», запропоновано рухові режими пацієнтів, форми й методи
занять [21].

У статті Волкової С. «Теоретичний аспект фізичної реабілітації
хворих, що перенесли інфаркт міокарда» запропоновано визначення
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терміну «інфаркт міокарда», визначено чотири етапи фізичної реа-
білітації постінфарктних хворих, представлено методику фізичної
реабілітації постінфарктних пацієнтів за чотирма руховими режи-
мами, проаналізовано причини інфаркту міокарда [22].

У статті Хвостенко А. І., Дугіної Л. В. «Комплексна фізична
реабілітація осіб другого зрілого віку при вогнищевому інфаркті міо -
карда на санаторному етапі» розглянуто інфаркт міокарда як одну із
форм ішемічної хвороби серця, проаналізовано причини інфаркту
міокарда, запропоновано програму фізичної реабілітації постін-
фарктних хворих на санаторному етапі лікування, апробовану на
базі санаторію «Сосновий бір» у місті Зіньків Зіньківського району
Полтавської області [23, с. 39–45].

У кандидатській дисертації Терещенко Н. М. «Підвищення ефек-
тивності реабілітаційних заходів у ранньому постінфарктному періо-
ді за допомогою фізичних тренувань на тлі застосування сучасних
методів лікування гострого інфаркту міокарда» проаналізовано дані
лі кування й обстеження вибірки експериментальних пацієнтів
з гост рим інфарктом міокарда. Дослідниця у роботі з пацієнтами
запровадила власну авторську програму лікування з акцентуванням
на кардіотренуваннях та фізичній реабілітації шляхом фізичних
тренувань [24].

У дисертації Аль-Кудах Мохаммад Кх. А. «Фізичні вправи та
психологічна корекція на ранньому етапі реабілітації хворих на ін -
фаркт міокарда» науково доведено і практично підтверджено позитив-
ний вплив фізичного тренування на психологічний стан постінфаркт -
них хворих, запропоновано авторську програму психологічної
реабілітації пацієнтів, розроблено та апробовано в роботі з хворими
методику психологічної корекції з метою усунення нервової та
фізичної втоми, комплексного застосування лікувальної гімнастики
та психотерапевтичних методів, удосконалено програму фізичної
реабілітації постінфарктних хворих, клінічно доведено ефектив-
ність поєднання застосування лікувальної гімнастики і психологіч-
ної корекції, розширено уявлення про механізм гемодинамічного
забезпечення фізичних навантажень [25].

Таким чином, ми бачимо, що майже всі науковці розглядають
інфаркт міокарда як найтяжчу форму ішемічної хвороби серця, пи то -
ма кількість дослідників аналізують інфаркт міокарда через приз му
досліджень коронарного синдрому. Тому ми можемо класифікувати
проаналізовані наукові праці у дві групи. Майже всі дослідники
пропонують використовувати у процесі фізичної реабілітації
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постінфарктних хворих авторські програми лікувальної гімнасти-
ки, свої власні розроблені методики фізичної реабілітації, а один із
дослідників запропонував комплексне використання психологіч-
ної корекції та фізичної реабілітації постінфарктних пацієнтів.
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

Кузьменко Я. Р.
ІІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач

Відомо, що основними характеристиками дітей у 2 місяці для нор-
мального розвитку характерні більш часті рухи кінцівками. Дитина
вміє тримати в кулачку брязкальце, протягувати ручки, розгинати
і згинати кінцівки. Лежачи на животі, дитина вже вміє піднімати го -
лову, починає гулити, активно посміхатися і жваво ворушитися, коли
їй приділяють увагу. В 3 місяці виникають перші спроби перевертати-
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ся зі спинки на животик, починає припіднімати лопатки від поверхні,
намагаючись краще розгледіти навколишній світ. Діти в такому віці
без проблем захоплюють іграшки і предмети, тягнуть їх до рота і усві-
домлено за ними тягнуться. В 4 місяці дитина вже вміє перевертатись
та утримувати в кулаку іграшку, рухи стають усвідомленіше, починає
торкатися себе та оточуючих предметів, роздивлятися свої ручки
і ніжки. У 5–6 місяці вже починають вперше сідати. Зазвичай це від-
бувається при перекочування зі спини на бік за допомогою руки, на
яку малюк опирається. В цьому віці нормальний розвиток дитини
передбачає перші задатки в мовному розвитку. Діти активно гулять,
вимовляють майже всі голосні звуки, а іноді навіть склади тих чи
інших слів. У 7–8 місяців дитина починає ставати на передпліччя, що
сприяє подальшому повзанню, сідає з положення лежачи і недовго
стоїть за підтримки дорослих. У 9–10 місяців малюк вже навчився
повзати, залучаючи руки і коліна, з’являються перші спроби встати
самостійно і стояти, тримаючись за стілець або ліжко. Від 11 місяців
до року нормальний розвиток дитини передбачає вміння самостійно
стояти і робити дрібні кроки. Завдяки ходьбі, спершу досить незграб-
ній, дитина розвиває координацію рухів і ходу.

Причиною звернення до фахівців може стати, якщо дитина:
– до 1,5–2 місяців не утримує або слабко утримує голову, особ -

ливо в положенні на животі;
– не намагається робити спроб перевернутися з живота на спи -

ну і назад до 4–5 місяців;
– не робить спроб сідати до 6 місяців, а впевнено не сидить до

7–7,5 місяців;
– після 7–7,5 місяців сидить із зігнутою в дугу спинкою, зава-

люється на бік, не сидить без підтримки;
– не плазує і не робить спроб цього зробити до 8–9 місяців;
– не намагається вставати з опорою після 8–9 місяців;
– не починає ходити до року, хоча б за руку.
Навіть при наявності в дитини певних особливостей у розвитку

не варто засмучуватись, необхідно звернутись до фахівців.
Фізична терапія дітей від 1 року до 3. Вік від року до 3-х пов’яза-

ний з трьома фундаментальними життєвими надбаннями дитини:
прямоходінням, мовним спілкуванням і предметною діяльністю.
Загальна рухова активність дитини повинна містити такі навички,
як самостійне вставання з підлоги, самостійна ходьба, присідання
із положення стоячи. Прямоходіння забезпечує дитині широку орі-
єнтацію в просторі, а мовне спілкування дозволяє дитині засвоювати
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знання, формувати необхідні вміння та навички через спілкування
з дорослим. Навички дрібної моторики у цьому віці включають:
роз’єднування предметів, малювання каракуль, розгортання загор-
нутих в папір предметів, постановку кубиків один на одного, пере-
гортання сторінок по одній, опускання дрібних предметів в малень-
кі отвори, нанизування на шнурок великих намистин, переливання
рідини із однієї ємності в іншу.

Мета роботи фізичного терапевта з дітьми від року до трьох:
– сприяти формуванню правильних рухових стереотипів на ран -

ніх етапах розвитку дитини;
– пригнічення впливу патологічних процесів та нормалізація м’я -

зового тонусу;
– стимулювати розвиток реакцій випростовування та рівноваги;
– сприяти формуванню основних рухових функцій;
– попередження виникнення ускладнень (контрактур, деформа-

цій та ін.).
Зважаючи на те що кожна дитина є особливою робота з нею почи-

нається з проведення фізичного обстеження з метою визначення
фізичного стану та планування програми реабілітаційного втручан-
ня. Форма проведення занять — індивідуальна. Частота занять
залежить від потреб та цілей, які фахівець фізичної терапії ставить
спільно із батьками дитини.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ 
В СИСТЕМІ АКУШЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

ПРИ СИМФІЗИТІ ВАГІТНИХ

Купріяненко А. В.
І курс, група ФТ-20, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор

кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 

Вагітність — це фізіологічний стан, природна і благородна місія
жінки — продовження роду. Для забезпечення життєдіяльності,
росту і розвитку ембріона та плода в організмі матері відбуваються
суттєві зміни, які стосуються практично усіх систем організму. Ва -
гітність є додатковим навантаженням на організм жінки.

Використання руху, як лікувального засобу, у вигляді спеціаль-
но підібраних комплексів фізичних вправ є особливо цінним під час
вагітності тому, що застосування лікарських препаратів може нега-
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тивно впливати на розвиток плода. Та й ніякі лікарські засоби не
замінять дії руху. Фізичні вправи зміцнюють весь організм жінки,
покращують роботу серцево-судинної та інших систем, забезпечують
повноцінне насичення організму киснем, що необхідно для внут-
рішньоутробного розвитку плода [1].

Обгрунтовано ефективні засоби фізичної реабілітації вагітних
з симфізитом для застосування в акушерській практиці.

Дисфункція лобкового симфізу або симфізит, пов’язаний з дис -
комфортом в передній або задній частині тазових суглобів. Дві тазові
кістки зустрічаються в лобковому зчленуванні, яке знаходиться в пе -
редній частині таза. У жінки з дисфункцією лобкового симфізу зв’яз-
ки стають розтягнутими або розслабленими, що призводить до неста-
більності тазового суглобу, викликаючи дискомфорт. Найчастіший
симптом — біль в області малого таза, може поширюватися на інші
області нижньої частини тіла такі, як стегна, поперек і промежину [2].

Програма фізичної реабілітації в акушерській практиці спря-
мована на зміцнення нервової системи, підвищення обміну речо-
вин, поліпшення кровообігу, дихання; зміцнення м’язів, які беруть
участь в пологовій діяльності (м’язи черевного пресу, тазового дна
та промежини); навчання правильному диханню, підвищення
фізичного, емоційного тонусу жінки та підготовку її до пологів.

Спеціально розроблені фізичні вправи зміцнюють сідничні, стег-
нові м’язи і м’язи промежини. Вони дозволяють знизити больові
відчуття, а також позитивно впливають на організм вагітної жінки,
забезпечуючи психоемоційну підтримку, формують позитивну до мі -
нанту вагітності та пологів; стабілізуючи функціональний стан ва гіт -
ної жінки можна знизити частоту акушерських ускладнень. Програма
фізичної реабілітації може бути використана в жіночих консульта-
ціях при групових заняттях з вагітними, що збереже подальше репро-
дуктивне здоров’я жінки.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 
ОСІБ ІЗ ХРЕБЕТНО-СПИННОМОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ

Ловейко І. О.
І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор

Реабілітація пацієнтів з наслідками травм спинного мозку за -
лишається одним з найбільш складних і пріоритетних напрямів меди-
ко-соціальної реабілітації, які вимагають тривалого і систематичного
впливу. Головним завданням відновної медицини є соціально-побу-
това самостійність даного контингенту, і по можливості повернення
до активної діяльності. Чоловіча частина населення в 2,5–4 рази трав-
мується частіше. Отримання травми спинного мозку в результаті
ДТП становить 39%, фізичного насильства (бійки, падіння, нирці) —
24%, спортивних травм — 17%. Найчастіше пошкоджується один хре-
бець на різних рівнях: шийний відділ — 10% (С4–С7), грудний від-
діл — 40% (D12), поперековий відділ — 50% (L1).

Розрізняють такі основні форми травматичних уражень спинно-
го мозку: струс, забій, крововилив, стиснення. Спинний мозок
страждає переважно у разі переломів хребців (компресійних, оскол-
кових), що призводять до його стиснення, внаслідок чого нижче
місця ушкодження виникають рухові, чутливі, трофічні, тазові роз-
лади. Тяжкість і стійкість їх залежить від рівня травми, ступеня пору-
шення цілісності і поширення патологічного процесу у поперечнику
та по довжині спинного мозку. Найчастіше ушкодження локалізу-
ються на рівні С1–С6 і Тh2–L1 хребців. Чим вищий рівень пошкод-
ження хребта, тим частіше пошкоджується спинний мозок. Як пра-
вило, на хірургічне лікування надходять хворі з тривалим анамнезом
захворювання, з вираженим і довготривалим больовим синдромом,
наявністю неврологічних порушень. Безумовно, це ускладнює про-
ведення реабілітації в післяопераційному періоді. Причому, ряд авто-
рів вважають, що відновне лікування слід починати якомога раніше.

Комплексна відновна терапія травм спинного мозку забезпечу-
ється поєднанням різних засобів консервативного і оперативного
лікування. Вони диференціюються залежно від механізму травми,
характеру пошкодження, рівня пошкодження, тяжкості і періоду
захворювання спинного мозку, а також ступеня компенсації пору-
шених функцій організму. Хворим з травмами хребта і спинного
мозку найбільш доцільно проводити реабілітацію в умовах спеціа-
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лізованого лікувального закладу за обов’язковою участю фізично-
го- та ерго-терапевта. Завданням фізичного терапевта є відновлен-
ня фізичних якостей, забезпечення функціонування опорно-рухо-
вого апарату. Фізичний терапевт, обстежуючи пацієнта, визначає,
які саме рухові розлади потребують корекції чи відновлення, вста-
новлює засоби, методи та форми реабілітації, планує та проводить
індивідуальні чи групові заняття. Ерготерапевт повинен визначати
рівень володіння руховими навичками та пріоритетність у навчанні
того чи іншого руху, навчати травмованих осіб навичок самообслуго-
вування та переміщення. Фахівцям необхідно диференціювати специ-
фіку реабілітації залежно від періодів. У гострому і ранньому періодах
виявлено біль, зниження фізичного,соціально-рольового функціо-
нування, підвищення рівня тривожності, соціальна та рухова деза-
даптація. У пізньому періоді спостерігається відновлення фізичного
функціонування, неврологічного статусу, зниження інтенсивності
больового синдрому. Значення параметрів якості життя взаємо-
пов’язані з виразністю больового синдрому, ступенем неврологіч-
ного дефіциту і психологічного статусу.

Згідно методики В.А. Качесова (2002), пацієнти діляться на 3 гру -
пи: з повним відновленням провідності СМ; з частковим відновлен-
ням; без відновлення. У відповідності з цим були сформульовані зада-
чі реабілітаційного лікування: 1) відновлення втрачених рухових
функцій; 2)компенсація втрачених функцій за рахунок збережених;
3) підтримання функціонального стану пацієнта на стабільному рівні,
попередження атрофії і вторинних ускладнень. При спастичних пара-
парезах навчання ходьбі проводилось в фіксуючих апаратах з корсе-
том і іммобілізацією кульшових, колінних і гомілковостопних сугло-
бів. По мірі нарощування сили м’язів спини, черева (утворення
«м’язового корсета») і ніг механічні корсети змінювали на «напівкор-
сети» і поступово усували пристосування, що фіксували суглоби.
Довільні рухи ніг, що збереглися, підсилювали тренуванням, а саме
ходьбою і вправами силового спрямування. Паралельно навчанню
і тренуванню ходьби для таких пацієнтів використовували вправи, що
знижують спастичний синдром і створюють навичку «управління
статикою». Для пацієнтів з в’ялими паралічами або парезами на
початку навчання також використовували апарати і жорсткі корсе-
ти, що забезпечують опороздатність нижніх кінцівок. 

Аналіз літературних джерел свідчить, про тенденцію збільшен-
ня кількості хворих із наслідками травм спинного мозку, реабіліта-
ція яких залишається одним з найбільш складних і пріоритетних
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напрямків. Застосування рухової терапії сприяє покращанню адап-
тивних можливостей, поліпшенню навичок самообслуговування,
що дає змогу людям зі спинальною травмою бути більш самостій-
ними і незалежними від сторонньої допомоги.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці комп -
лексної програми фізичної терапії для осіб із хребетно-спинномоз-
ковою травмою з урахуванням клінічних проявів і рухової aктив-
ності хворих.

ТРАДИЦІЙНІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ 
РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ
ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Ловейко І. О.
І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор

Остеохондроз хребта є одним з найбільш широко розповсюд-
жених захворювань, що ведуть до тимчасової втрати працездатності
та зниження якості життя хворого. Можна стверджувати, що на сьо -
годнішній день це одна з найбільш значущих проблем у медицині та
соціальному житті. У розвинених країнах поширеність болю в спині
досягає 50–80%. У нашій країні також значно збільшилася кіль-
кість людей, які страждають на структурно-функціональні пору-
шення хребта. За деякими даними до 60% дорослого населення
України страждає на захворювання, що пов’язані з дегенеративно-
дистрофічними змінами міжхребцевих дисків та супроводжуються
деструктивними змінами тканини хребців. Деякі дослідники ствер-
джують, що у віковій категорії 51–60 років остеохондроз зустріча-
ється практично у 100% населення.

Актуальним є перегляд програм ЛФК при даному захворюванні
з точки зору можливостей поєднання різних методів, зокрема тра-
диційних та нетрадиційних, що може сприяти підвищенню ефек-
тивності фізичної терапії даної категорії пацієнтів. Мета досліджен-
ня з’ясувати особливості застосування традиційної методики ЛФК
та нетрадиційних методів рухової активності, зокрема східної оздо-
ровчої гімнастики при остеохондрозі попереково-крижового відді-
лу хребта. Широкий діапазон дії лікувальної фізкультури (ЛФК) та
її видів, зокрема лікувальної гімнастики (ЛГ), забезпечується бага-
тогранністю механізмів впливу, що включають всі рівні центральної
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і вегетативної нервової системи, ендокринні та гуморальні фактори.
До позитивних характеристик методу відноситься також відсутність
негативної побічної дії при правильному дозуванні і раціональному
методичному оформленні занять фізичними вправами, а також, мож-
ливість тривалого застосування, яке переходить з лікувального у про-
філактичне та загальнооздоровче. У методологічному плані фізичні
вправи ЛФК являють собою єдиний комплекс, але з обов’язковим
урахуванням індивідуальних особливостей перебігу і локалізації про-
цесу, стадії захворювання, а також клінічних проявів кожного синдро-
му остеохондрозу. Заходи з використанням лікувальних вправ спрямо-
вані на: розтягнення контрагованих і спазмованих м’язових груп;
нормалізацію функціонування синергістів і антагоністів, що беруть
участь у постуральному балансі тулуба; зміцнення м’язового корсету
тулуба, що виконує для хребта фіксуючу і стабілізуючу функцію.

ЛФК при вертеброгенній патології покликана зміцнювати
м’язовий корсет — розгиначі хребта і м’язи черевного пресу, —
і поліпшити кровообіг в уражених м’язових, фіброзних і нервових
елементах, зменшити набряк нервового корінця. Найважливішою
метою заходів є ство рення і зміцнення оптимальних рухових сте-
реотипів. Зміц нюю чи певні групи м’язів, ЛГ одночасно виступає
засобом розслаблення інших м’язів і зменшення загальної напруже-
ності. ЛГ застосовується у полегшених вихідних положеннях: лежачи
на спині, на боці, на животі, стоячи на четвереньках. При розван-
тажувальному положенні на четвереньках зменшується напружен-
ня м’язів спини; хребет звільняється від статичного обтяження, що
дозволяє більш вільно здійснювати рухи тулубом і нижніми кінців-
ками. До занять включаються загальнозміцнювальні, дихальні,
а також спеціальні вправи.

В останні роки з’явилася нова методика реабілітації при остео-
хондрозі яка дістала назву кінезітерапії. Її слід розглядати як інтен-
сивну фізичну реабілітацію, при якій здійснюється інтенсивний
розвиток силової витривалості м’язів всього тіла на спеціальних тре-
нажерах. До комплексної програми реабілітації входять так звана
суглобова гімнастика (вправи на розтягування, розслаблення і силу
м’язів), а також контрастні температурні впливи (лазня-сауна-холод-
на ванна) і масаж. Курс складається з 3 етапів по 12 занять у кожно-
му і триває 3–4 місяці. Авторами вказується: для того щоб зберегти
ефект реабілітації, хворі повинні продовжувати самостійне вико-
нання рекомендованих фізичних вправ вдома або періодично про-
ходити профілактичний курс у центрах реабілітації.
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Поряд із сучасними методиками офіційної західної системи реа-
білітації існують і східні системи. Їх відмінною рисою є приділення
значної уваги внутрішній, так званій «енергетичній» складовій пато-
генезу остеохондрозу. На думку прихильників даних систем, 70% па -
цієнтів страждають функціональними розладами, які мають найчасті-
ше енергетичний характер. Організм, як правило, має можливість
пригнічити і компенсувати дисгармонію, що виникла. Однак фено-
мен компенсації неминуче запускає у дію механізм енерговитрат. Дані
витрати можуть компенсуватися або ззовні, або шляхом перерозподі-
лу енергії, або зсередини самого організму, тобто шляхом приведення
його до гармонійного, збалансованого стану. Тибетські вправи вважа-
ються одним із шляхів подібної гармонізації. Дослідження показали,
що потоки енергії у людському тілі на рівні енергетичних центрів
(чакр) потребують не тільки підживлення, але і гармонізації (врівнова-
женні духовного і фізичного рівнів). Саме це досягається завдяки ви -
ко нанню тибетських вправ. Вправи доступні кожному, практично без-
печні і забезпечують результат вже через 2–3 місяці щоденних занять.

Вправи даної системи мають багато спільного із заняттями з кла-
сичної хатха-йоги. У даній системі під час виконання вправ чергують-
ся нахили тулуба уперед та прогини назад, що сприяє поліпшенню
рухливості хребта, збільшенню трофіки вертебральних та паравертеб-
ральних структур, нормалізації тонусу великих м’язових груп тіла. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці, апро-
бації та встановленні ефективності комплексної програми фізичної
терапії для людей похилого віку із остеохондрозом попереково-
крижового відділу хребта, до складу якої буде включено традиційні
та нетрадиційні методи рухової активності.

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
ПРИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ 

НА СЕРЦІ ТА СУДИНАХ

Лук’янчук Д. Д.
І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент

В останні десятиліття зростання смертності від серцево-судин-
них захворювань в значній мірі зменшилося завдяки розвитку кар-
діохірургії. Операції на серці виконуються при пораненнях серця
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і кровоносних судин, набутих і вроджених вадах серця, ішемічної
хвороби, аневризмі, порушеннях серцевого ритму.

Однією з основних форм відновлення в після операційний період
від серцево-судинних захворювань, а також в перед операційний
період є фізична терапія. Механізм дії фізичних вправ (ФВ) наступ-
ний. Тонізуючу дію фізичних вправи хворий із захворюванням серця,
який готується до операції, перш за все потребує підвищення життє-
вого тонусу, поліпшення периферичного кровообігу, збільшення
резервних можливостей зовнішнього дихання, м’язового тонусу, як
одного з факторів кровообігу, стимулювання обмінних процесів, зок -
ре ма метаболізму серцевого м’яза. Поряд з цим ФВ покращують
трофічні процеси в міокарді, збільшують кровотік і активі зу ють
обмін речовин, сприяючи зміцненню серцевого м’яза і підвищення
її скорочувальної здатності. Після операції ФВ, запобігаючи розвит-
ку ускладнень, активізуючи трофічні процеси, сприяють загоєнню
післяопераційної рани і прискоренню термінів реабілітації хворих.
Компенсаторний вплив ФВ сприяє активізації екстракардіальних
факторів кровообігу, чим полегшує роботу серця.

При оперативних втручаннях на судинах крім загальних мо -
ментів в методиці проведення занять лікувальної гімнастики (ЛГ)
будуть і відмінності залежно від локалізації судин і, відповідно,
доступу до нього. Так, при патології черевної аорти проводиться ла -
поротомія, тому ускладнення, які спостерігаються після оператив-
них втручань на органах черевної порожнини, будуть стосуватися
і операцій, зроблених на судинах. Відповідно до цього і повинна
застосовуватися ЛФК. Те ж стосується і операції на дузі аорти, коли
проводиться торакотомія. При оперативних втручаннях на судинах
черепа можлива поява неврологічних симптомів, тоді післяопера-
ційний період буде будуватися з урахуванням цієї патології

У методиці занять лікувальною гімнастикою з хворими на сер-
цево-судинні захворювання особливо важливого значення набувають
правильний добір вправ у комплексах та їх дозування. При цьому
протягом усього курсу лікувальної гімнастики важливу роль приді-
ляють дихальним вправам. Більшість кардіологічних хворих, як пра-
вило, не має навичок раціонального дихання або воно втрачається
внаслідок тривалого обмеження рухової активності. На початку курсу
лікувальної гімнастики застосовують неглибоке довільне дихання,
без затримки. Вчаться правильному видиху, носовому диханню. Важ -
ливе значення при профілактиці гіпостазів у нижніх відділах легень
має діафрагмальне дихання. Слід врахувати, що поглиблення дихання
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впливає на кровонаповнення серця та загальний кровотік, тому
дозування має бути індивідуальним. Доцільно дихальні вправи
застосовувати в оптимальних комбінаціях із загально зміцнюваль-
ними. Спочатку застосовується співвідношення 1:1, 1:2, у більш піз-
ній термін — 1:3. Загальнорозвиваючі вправи застосовують у такій
по слідовності: спочатку — дрібні м’язові групи, потім — середні
й об межено — великі. Для поступового наростання навантаження
у процедурах застосовують принцип розсіювання. Як уже зазнача-
лося, у методиці лікувальної гімнастики особливу роль відіграють
темп і ритм виконання процедур. У першій половині курсу вправи,
як правило, виконують у повільному темпі, у другій — цілком адек-
ватним є середній і швидкий темп. Проте швидкий темп навіть
у більш віддалений термін — наприклад, після рубцювання інфар-
кту — порівняно часто викликає несприятливі зрушення кровообі-
гу, низку неприємних суб’єктивних відчуттів. Що ж до застосування
процедур лікувальної гімнастики для літніх хворих, то їх взагалі ре -
комендується здійснювати у повільному, спокійному темпі з обме-
женням рухів голови і тулуба. Тривалий постільний режим у хворих
із коронарними порушеннями призводить до загальної м’язової
слабкості й ослаблення зв’язкового апарату. Тому в процедурах усіх
рухових режимів потрібно застосовувати спеціальні вправи для
зміцнення склепіння стопи, м’язів нижніх кінцівок і спини. 

ПРОБЛЕМИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я 
І ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ В СУПРОВОДІ НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМ

Матвійчук В. М. 
І курс, група ФТ-20-1м-hm, 

спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Антонецька Н. Б., к. мед. н., доцент 

Сучасна ситуація в Україні щодо стану здоров’я молоді, який,
згідно з даними ЮНІСЕФ «Молодь у змінюваних суспільствах»,
є вкрай незадовільним і характеризується такими негативними по -
казниками: 90% усіх підлітків мають відхилення в загальному стані
здоров’я, з них 20% мають по два та більше захворювань. Захворю -
ваність підлітків зросла з 1993 до 1998 рр. на 13,9%; більше полови-
ни (62%) підлітків у віці 12–14 р. і понад 72% молоді у віці 15–20 р.
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вживають алкоголь; кожний третій підліток 12–14 річного віку і ко -
жен другий — після 15 років — палять; кожний п’ятий підліток
15–18 річного віку знайомі з наркотиками;

Можливість виправлення ситуації на краще є реальною, свід-
чить також узагальненні підсумки впливу на здоров’я людини різ-
номанітних факторів, залежність від яких виступає в такому відсот-
ковому відношенні: спадковість — на 20% ; стану системи охорони
здоров’я — на 10% ; екології — на 20%; способу життя на 50%.

Щодо стану здоров’я студентської молоді, то, за даними спеці-
ально проведених досліджень (Р. Раєвський і співавторів 2004 р.)
у 90% із них мають місце серйозні відхилення; 50% знаходяться на
диспансерному обліку з приводу хронічних захворювань і не відпові-
дають в середньому рівню державного стандарту фізичної підготов-
леності. Вивчення функціонального стану та готовності до навчання
студентів з особливими потребами було одним із головних завдань
проведеного нами дослідження [1].

Отримані результати поряд з даними клінічного та соціально-
психологічного дослідження були використані при формуванні екс-
периментальної та контрольної груп та при складанні індивіду -
альних програм реабілітації. Студенти з виявленими значними
порушеннями фізіологічних процесів незалежно від наявності в них
групи інвалідності були віднесені до експериментальної групи.

Частіше всього виникала необхідність у динамометрії, порушен-
ні постави та порушенні рівня функціонального стану. З метою про-
філактики чи лікування початкових стадій сколіозу, кіфозу, лордозу,
остеохондрозу всім студентам експериментальної групи призначена
кінезотерапія на профілакторі Євмінова. Покращення стану дина-
мометрії проводиться за допомогою спандера ручного, спандера кіс-
тьового, вправ з гантелями, шведської стінки. Покращення стану
рівня функціонального стану проводиться за допомогою велетрена-
жера, заняття виконуються по 15 хв. кожного дня, ЛФК.

Наведений комплекс заходів фізичної реабілітації після корот-
котривалих тренувальних занять може бути з успіхом використаний
не лише в умовах вищого навчального закладу чи реабілітаційного
центру, але і в дитячому дошкільньому закладі, в школі і навіть
в домашніх умовах. 

Використання стандартних повітряних сумішей з підвищеною
концентрацією вуглекислоти, з метою переадаптації дихального цент -
ру на більш повільне дихання з підвищеними рівнем СО2 в крові.
Це сприяє покращенню кровопостачання клітин та відновленню
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порушених функцій життєво важливих органів. Застосування ней-
роадаптивної стимуляції нейроподібними імпульсами за допомо-
гою приладу «ДЕНАС» перед початком чи в процесі навчання сту-
дентів з метою швидкого відновлення функцій нейрорецепторного
апарату та переадаптації механізмів саморегуляції на більш висо-
кий рівень функціонування з досягненням нормалізації порушених
функцій. Виконання комплексів фізичних вправ, спрямованих на
самомобілізацію блокованих сегментів хребта, та вправ на само
витягнення хребта і укріплення м’язового корсету на профілакторі
Євмінова, що сприяє відновленню порушеної статико-динамічної
функції та профілактиці прогресування остеохондрозу хребта.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТОСТІ ВЧИТЕЛЯ З АДАПТИВНОЇ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Михайлова А. Є.
ІІІ курс, група СПО-18-1, спеціальність «Спеціальна освіта»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Гета А. В., к. фіз. вих., доцент

У нашій педагогічній системі гуманітарне і трансдисциплінарне
осмислення феномену людини та її рухової активності і здоров’я,
а також феноменологічна, педагогічна, герменевтична, антрополо-
гічноціннісна і темпорально-феноменологічна рефлексія руху роз-
глядається як основа методології і методики розвитку здоров’язбере-
жувальної компетентності вчителя фізичної культури. В зв’язку
з таким інтегративно і феноменологічно орієнтованим теоретичним
осмисленням феномени людини, руху і здоров’я репрезентуються
нами як методологічно-ціннісні, екзистенційно-феноменологічні та
змістовноінтерпретативні орієнтири. Таким чином рухова активність
як складова фізичної культури нами вивчається не тільки в рамках
методичних, фізіологічних чи механістичних уявлень, а перш за все,
розглядається з філософських, духовних, феноменологічних, онто-
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логічно-ціннісних антропологічних, культурологічних, медико-гігіє-
нічних, психологічних, дефектологічних та інклюзивних позицій. 

Актуалізуючи проблематику рухової активності учнів співвід-
носно до збереження їх життя та здоров’я, ми інтерпретуємоємо рух
як неспецифічний антропологічний «локомоторно-здоров’яорієн-
тований феномен» і репрезентуємо як обов’язковий аспект методо-
логії і методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності.
Тому педагогічно-інтегративне теоретичне і ціннісне осмислення
специфіки рухової активності та проблематики здоров’я визначає
особливості формування не тільки методології і методики нашої
педагогічної системи але входить безпосередньо до самої структури
здоров’язбережувальної компетентності, в її інтелектуально-цін-
нісний (когнітивний) і особистісно-екзистенційний компоненти.
Отже ми в теоретичній основі представляємо проблематику рухової
активності як первинну і визначальну в змісті здоров’язбережу-
вальної компетентності вчителя фізичної культури.

Додатковим ефектом цих методичних трансформацій знань є їх
аксіологізація і компетентнісна орієнтація, що сприяє використанню
зазначеної методики як для формування інтелектуально-ціннісного
компоненту здоров’язбережувальної компетентності так і для особис-
тісноекзистенційного, в змісті якого є присутніми мотиваційна та цін-
нісна складові. Актуальним аспектом такого навчання, окрім задач,
питань, завдань, кейс-систем, є формування відповідних ціннісно орі-
єнтованих дискурсів, наративів, навчальних сценаріїв. Необхідною
освітньою умовою та особистісною складовою даної педагогічної сис-
теми є певний рівень педагогічної майстерності та риторської, психо-
логічної і комунікативної компетентностей викладача. 

Викладач має оглядово і швидко проаналізувати значимі ас -
пекти досить об’ємної частини питань з фізіології, нейрофізіології,
проблематики збереження здоров’я, психології, фізичної культури,
спорту, патології та інших дисциплінарних напрямів. Саме ці на пря ми
є науково-дисциплінарним і методичним підґрунтям для розвитку
здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури
в умовах неперервної післядипломної освіти. Крім того, операціо-
нальний і герменевтичний потенціали цієї концепції дозволяють
онтологізувати розширити і трансформувати формалізовані та опи-
сові теми, перевівши їх у формат компетентнісно орієнтованих «жи -
вих знань» і персональних знань. Завершуючи наш огляд пробле-
ми, ми акцентуємо увагу на значимості руху для розуміння людини
як істоти поетичної, сердечної, психічної і душевної. 
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БІОЛОГІЧНА РОЛЬ МАГНІЮ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Михальченко Т. М.
ІІ курс, група ФТ-19-1, спеціальність «Фізична терапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст. викладач

Магній як незамінний макроелемент в організмі людини бере
участь в біохімічних процесах і реакціях. Метал контролює збудження
і гальмування нервової системи, регулює роботу головного мозку,
ефективний у боротьбі з мігренню і головним болем. Бере участь
в травних процесах, нормалізує кислотність шлункового соку, сти-
мулює вироблення жовчі, запобігає появі закрепів та інших про-
блем з шлунково-кишкового тракту.

Магній міститься в організмі в тканинах різних органів (серці,
печінці, нирках, м’язах, головному мозку) і впливає на їх функціо-
нування. Висока концентрація металу спостерігається в зубній емалі
і кістках, що забезпечує їх міцність і здоров’я. Макроелемент рятує
від стресу і депресії, захищає від психоемоційного виснаження і апа -
тії. Використовується при неврозі та інших розладах центральної
нервової системи.

Іони магнію входять до складу 13 металопротеїнів, понад 300 фер-
ментів. Такі біохімічні реакції, як синтез ДНК, гліколіз, окисне фос-
форилювання, неможливі без участі магнію, оскільки він є компо-
нентом гуанозинтрифосфатази, кофактором Na+/К+-АТФази,
аденілатциклази, фосфофруктокінази. Магній бере участь в пере-
даванні генетичної інформації, оскільки задіяний у процесах про-
дукування нуклеотидів ДНК і РНК.

Метал має важливе значення для організму жінок. Відзначено
ефективність магнію при вагітності і грудному вигодовуванні. До -
по магає боротися з фізичними та психологічними проявами перед-
менструального синдрому, а також полегшує біль під час менструації.
Макроелемент відповідає за нормальний розвиток плода, форму-
вання м’язової тканини, кісток і нервової системи. Підтримує пси-
хоемоційний стан жінки, запобігає судомам, тонусу матки і підви-
щений артеріальний тиск.

Жінкам рекомендовано використання магнію та вітаміну В6
при вагітності і в період грудного вигодовування. Ідеальне поєд-
нання макроелементу з піридоксином регулює обмін амінокислот
і покращує метаболізм на клітинному рівні. При плануванні вагіт-
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ності це дозволяє організму підготуватися до виношування.
Достатня концентрація металу в крові запобігає викидень і мінімі-
зує ризик викидня на ранніх термінах.

Нестача магнію — проблема актуальна і спостерігається повсюдно. 
Дефіцит притаманний різним категоріям людей, однак виділя-

ють ряд факторів, що підвищують ризик його розвитку:
– нестача в раціоні та питній воді магний-вмісних продуктів,

вживання фаст-фуду, алкоголю, кави і міцного чаю;
– порушення абсорбції металу в кишечнику;
– надмірне вживання вуглеводів, що підвищує потребу хіміч-

ного елемента для інсулінової сигналізації;
– постійні стреси;
Макроелемент засвоюється в комплексі з вітаміном D — дефі-

цит одного нутрієнта веде до нестачі іншого. Нікотин, рафінована
їжа, кофеїн, фітинової кислота, пересолена їжа, алкоголь пере-
шкоджають засвоєнню металу.

Дефіцит магнію проявляється досить гостро. Основні симпто-
ми: безсоння, тяга до солодкого, м’язові судоми і болі, хвороби кіс-
ток і суглобів, печія, стрес, депресія, дратівливість, втома, апатич-
ність, запори, мігрені, запаморочення.

Магній для здоров’я і лікування патологічних станів признача-
ється лікарем при наявності яскраво виражених ознак дефіциту.
Використовуються швидкозасвоювані форми і підвищене дозуван-
ня препаратів. Для профілактики застосовується магній в складі
вітамінно-мінеральних комплексів.

Запобігання дефіциту магнію і підтримання його на оптимально-
му рівні дозволить уникнути емоційних і фізичних проявів стресу,
фізичного нездужання, безсоння і інших симптомів нестачі елемента.
Достатнє надходження нутрієнта з їжею або добавками забезпечить
нормальне функціонування організму і стабільність психоемоцій-
ного стану.
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ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ФІЗИЧНИХ
ВПРАВ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Михальченко Т. М.
ІІ курс, група ФТ-19-1, спеціальність «Фізична терапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст. викладач

При різних захворюваннях системи кровообігу і розвитку сер-
цево-судинної недостатності до патологічного процесу залучаються
різні механізми, що регулюють кровообіг. Тому дані захворювання
характеризуються розвитком функціональних відхилень не тільки
з боку центрального апарату кровообігу, але й різних систем, що
функціонують із ним у тісній взаємодії. У зв’язку з цим майже вся
терапія хвороб системи кровообігу є функціональною.

Провідне значення в регуляції кровообігу належить нервовим
механізмам. Нервова регуляція не тільки підтримує на певному рівні
артеріальний тиск, але й здійснює швидкий перерозподіл крові, зок-
рема при переході організму від спокою до діяльного стану. Нервовий
механізм регуляції кровообігу функціонує в органічному зв’язку
з гуморальними впливами. Так, підвищення концентрації водневих
іонів, нагромадження у крові молочної кислоти, вуглекислоти
тощо подразнює хеморецептори в рефлексогенних зонах судин, що
впливає на саморегуляцію артеріального тиску та стан тонусу арте-
ріальної мускулатури.

Під впливом тренування досягають високої злагодженості функ -
ції кровообігу, обміну речовин, дихання та ін.; при цьому провідною
ланкою, що координує діяльність усіх основних систем організму
хворого, є нервова система з її вищим відділом — корою головного
мозку. Як відомо, ССС здійснює функцію розподілу крові, що ха -
рактеризується чотирма основними гемодинамічними факторами:
скороченнями міокарда (кардіальний фактор); участю судинної сис-
теми у просуванні крові (екстракардіальний фактор судинного похо -
дження); впливом процесів обміну на функцію кровообігу (фактор
тканинного обміну); групою екстракардіальних факторів кровообі-
гу (присмоктувальна функція грудної клітки, кардіоваскулярна
функція діафрагми, м’язовий насос, суглобний насос).

У механізмі кардіального фактора гемодинаміки слід врахову-
вати збудження функції центрального апарату кровообігу. Фізичні
вправи у процесі їх виконання стимулюють взаємопов’язані тро-

338

Секція 8 Сучасні технології  



339

фотропні й енерготропні впливи. При фізичних вправах значно
збільшується приплив крові у коронарну систему, розширюються
судини міокарда, збільшується кількість функціонуючих капілярів,
посилюються окисно-відновні процеси, що приводить до поліп-
шення трофічних процесів у м’язі серця. При підвищенні артері-
ального тиску на 50% через вінцеві судини протікає втричі більше
крові, ніж у спокої, розширення ж судин міокарда зумовлено як нер -
вовими, так і гуморальними впливами (вуглекислий газ, адреналін,
молочна кислота та ін.). Стимуляція центральних впливів також
є дією гуморальних речовин (переважно білкової природи, що утво-
рюються при м’язовій діяльності), які сприяють посиленню скоро-
чувальної функції серцевого м’яза. Отже, збільшення систолічного
об’єму в хворих при заняттях фізичними вправами є наслідком
збільшення як сили скорочення серцевого м’яза, так і припливу до
нього крові. Внаслідок скорочення лівого шлуночка, хвиля крові,
розподіляючись по судинах, зазнає опору. Останнє зумовлено в’яз-
кістю крові, тертям об судинні стінки її формених елементів, подо-
ланням маси гідростатичного стовпа та іншими причинами. Через
це при віддаленні хвилі у 6 периферичному напрямку артеріальний
тиск поступово спадає. Це спадання особливо виражене в зоні дріб-
них артеріальних судин, що передують капілярам.

Зі зниженням дії на рух крові кардіальнoгo фактора посилюєть-
ся вплив судинного фактора. Екстракардіальні впливи на гемодина-
міку зумовлені пружністю й еластичністю артеріальної стінки.
Остання, розширюючись під дією хвилі крові, накопичує потенцій-
ну енергію, яка через пружність стінки судини переходить у кінетич-
ну, і судина повертається у вихідний стан, здійснюючи посилюючий
вплив на просування хвилі крові у периферичному напрямку.

Ідеї функціональної терапії особливо яскраво виражені при вико-
ристанні ЛФК, коли діючий на хворого фактор — фізична вправа —
через нервову систему і подальші гуморальні зрушення активно
втягує у вправу всі ланки системи кровообігу.
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Здоров’я стає трендом номер один у світі: усе більше людей, зок-
рема й молоді, сповідують здоровий спосіб життя. Індустрія моди та
соціальні мережі встановлюють стандарти зовнішнього вигляду,
краси й статури. Всі прагнуть виглядати молодими й привабливи-
ми. Масове мистецтво та світові організації пропагують культ здо-
рового й сильного тіла, що стимулює бажання юнаків і дівчат, чоло-
віків і жінок, людей старшого покоління займатися спортом,
підтримувати своє тіло в «робочому» стані все довше й довше. Для
забезпечення потреб спортсменів-професіоналів та любителів, усіх
охочих вести активний і здоровий спосіб життя працює індустрія
спортивного спорядження, обладнання, одягу, харчування й усього
іншого, що покликано сприяти фізичній активності. Уміти оцінити
якість продуктів харчування, способи й правила їх використання
з максимальною користю й без шкоди здоров’ю дуже важливо.

Необхідно знати складні постулати біохімічної науки, що про-
водить складним лабіринтом реакцій обміну речовин, надає орієн-
тири в царині біологічно-активних речовин та інших засобів
«покращення» здоров’я і зміцнення організму.

Основою життєдіяльності організму людини є постійний обмін
речовин із зовнішнім середовищем. Із оточуючого середовища в орга-
нізм людини надходять поживні речовини (вуглеводи, жири, білки),
вітаміни, мікро- та макроелементи, вода й кисень. Ці речовини вико-
ристовуються як для біосинтетичних процесів, так і для енергоутво-
рення. Обмін речовин — це сукупність біохімічних та фізіологічних
процесів, а також усіх видів перетворення речовин та енергії, які
забезпечують ріст і розвиток організму, його життєдіяльність у цілому.
Метаболізм проходить безперервно в усіх клітинах, тканинах, органах
і системах організму. У разі порушення обміну речовин виникають
патологічні зміни, різні захворювання. Речовини, які утворюються
в метаболічних процесах, називають продуктами обміну або метабо-
літами. Завдяки визначенню концентрації різних метаболітів у крові,
сечі, тканинах можна виявити певні захворювання, а також судити
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про функціональний стан людини під час спортивної діяльності,
фізичної реабілітації або рекреації. Фізична культура і спорт, фізична
реабілітація та рекреація активують процеси метаболізму в тканинах,
що покращує стан здоров’я людини, підвищує рівень фізичної пра-
цездатності, сприяє профілактиці або лікуванню різних захворювань,
стримує процеси старіння. Отже, вказані процеси мають слугувати
основою здорового способу життя.

Сучасні дані про біохімію м’язового скорочення, системи енер-
гетичного забезпечення роботи м’язів, біохімічні основи розвитку
втоми, відновлення, адаптації до фізичних навантажень, розвитку
рухових якостей, а також біохімічні основи раціонального харчу-
вання і контролю за функціональним станом формують навички
здорового способу життя.

Знання біохімічних характеристик різних видів спортивного
харчування показує переваги й недоліки їхнього застосування і, най -
головніше, ризики неправильного чи бездумного їх використання.
Дотримання біохімічних принципів та рекомендацій дозволить
уникнути марного споживання найрізноманітніших широко роз-
рекламованих засобів із недоведеною корисною дією.

Фізична культура є винятково важливим, фундаментальним чин-
ником формування, збереження, зміцнення здоров’я та розвитку
людини.

Завдяки здатності організму до саморегуляції відбувається його
адаптація до змін зовнішнього середовища, організм стає стійкі-
шим і життєздатнішим.

При підборі того чи іншого виду фізичної активності необхідно
керуватися її оздоровчою спрямованістю. Вибір конкретних видів
фізичних вправ та спортивної діяльності залежить від схильності
кожної людини та її індивідуальних особливостей.

АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Міськів Д. Р.
ІІ курс, група ФТ-19-1, спеціальність «Фізична терапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст. викладач

Сприятливий вплив фізичного навантаження на людський орга -
нізм безмежний. Адже людина спочатку була розрахована природою
на підвищену рухову активність. Знижена активність веде до багатьох
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порушень і передчасного старіння організму. Під впливом фізичних
вправ вдосконалюється будова і діяльність всіх органів і систем
людини, підвищується працездатність, зміцнюється здоров’я. Рухова
активність є провідним фактором оздоровлення людини, тому що
спрямована на стимулювання захисних сил організму, на підвищен-
ня потенціалу рівня здоров’я. Повноцінна рухова активність
є невід’ємною частиною здорового способу життя, що впливає прак-
тично на всі сторони життєдіяльності людини та організму в цілому.

Під час фізичних вправ в організмі людини спрацьовують певні
механізми, в результаті дії яких посилюються функції не тільки
м’язів, але й дихальної, серцево-судинної, нервової та травної систем.

Робота скелетних м’язів, які складають близько 40% маси тіла,
супроводжується посиленим припливом до них крові. У результаті
м’язові волокна краще забезпечуються поживними речовинами
і киснем, відбувається інтенсивне виведення з організму продуктів
метаболізму. Це сприяє збільшенню об’єму м’язів, сили їхнього ско-
рочення і витривалості. Людина набуває красивої, привабливої ста-
тури, яка вирізняє її серед оточуючих.

Заняття фізичними вправами одразу позначаються на роботі
дихальної системи. Дихання стає глибшим і частішим, відбувається
розкриття та розширення бронхів та легеневих альвеол, через леге-
ні проходить більше повітря, збільшується насичення крові кис-
нем, внаслідок чого покращується забезпечення киснем усіх орга-
нів і тканин організму, нормалізується обмін речовин, зменшується
кількість недоокислених токсичних продуктів у тканинах.

При достатній руховій активності збільшується частота і сила
скорочення м’язів серця, з’являються нові коронарні судини, в ре -
зультаті чого покращується живлення серця, воно стає значно витри-
валішим до фізичного навантаження. У тренованих людей у стані
спокою за рахунок підвищення сили серцевих скорочень частота
пульсу зменшується, завдяки чому збільшується тривалість фази
діастоли серця, що, в свою чергу, забезпечує необхідний відпочи-
нок міокарда, нормалізує метаболічні процеси у ньому. Серце фун-
кціонує економічніше й ефективніше.

Збагачена киснем і поживними речовинами кров надходить
через розкриті артеріоли і капіляри до всіх внутрішніх органів, цент -
ральної нервової системи, органів статевої системи та ендокринних
залоз. Ось чому повніше відновлюються функції головного мозку,
покращується пам’ять і мислення. Вплив фізичних вправ на нерво-
ву систему полягає в розвитку координації різноманітних рухів,
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регуляції функцій серцево-судинної і дихальної систем, в тренуван-
ні адаптаційних механізмів. Крім цього, при роботі м’язів від них
у центральну нервову систему надходить потужний потік нервових
імпульсів, що надзвичайно важливо для підтримки її тонусу.

Стимулюючу дію мають помірні фізичні навантаження на зало-
зи внутрішньої секреції, гормони яких разом із нервовою системою
є основою адаптаційних механізмів. Таким чином, підвищується
стійкість організму до дії несприятливих чинників навколишнього
середовища: стресових ситуацій, високих та низьких температур,
радіації, мікроорганізмів, які спричиняють захворювання тощо.

Під час рухової активності частіше скорочуються м’язи діафрагми
(внаслідок підвищення частоти дихання), а також м’язи передньої
стінки живота, що покращує перистальтику кишечника, а отже,
і функцію шлунково-кишкового тракту. Підсилюється секреція і ви -
ділення жовчі з печінки, що сприяє її активнішій функції. Як наслі-
док — краще очищується кров від токсичних речовин, краще син-
тезуються необхідні організму білки, ферменти і вітаміни.

Усі ці дані свідчать про надзвичайно важливу роль фізичної
активності у розвитку організму людини.

ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЯ 
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Петрук І. О.
ІІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач 

Кінезотерапія — ефективний засіб фізичної терапії, який ефек-
тивно застосовується на всіх етапах відновного лікування, надаючи
суттєвий вплив як на окремі патогенетичні ланки захворювання, так
і на весь організм. Знання загальних основ кінезотерапії, механізмів
її лікувальної дії дає можливість правильно обрати засоби, форми
і методи кінезотерапії з успішним їх застосуванням у складі компл-
ексної програми реабілітації для відновлення і підтримки здоров’я.

Гідрокінезотерапія (дозоване плавання або виконання в басей-
ні спеціального комплексу вправ) сприяє підвищенню адаптацій-
но-трофічної функції симпатичної нервової системи, що веде до
відновлення тканинного метаболізму, посилення венозного прито-
ку крові до серця, поліпшення внутрішньосерцевої гемодинаміки.
Розвиваються довгострокові судинні зміни внаслідок утворення
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системних структурних слідків. Реакція здорової людини на водну
імерсію складається з трьох фаз:

1) первинного охолоджування;
2) активної гіперемії (зігрівання);
3) пасивної шкіряної гіперемії.
У першій фазі внаслідок холодового впливу відбувається корот-

кочасне зниження капілярного кровотоку в шкірі і її температура
майже досягає температури води (спастична фаза), яка супровод-
жується блідістю шкіряних покровів. Звуження судин мікроцирку-
ляторного русла триває не більше за 40–60 с, що обмежує втрату
тепла організмом. Суб’єктивно з’являється відчуття холоду. Пара -
лельно відбувається дилатація вісцеральних судин і частина крові
переміщається до внутрішніх органів, що являє собою захисно-
рефлекторний механізм, направлений на підтримку температурно-
го гомеостазу внутрішньої середи організму.

Генез другої фази (активної гіперемії) складніший і тривалі-
ший. Тривалість шкіряної гіперемії індивідуальна і залежить від
тренованості хворого і температури води. Внаслідок перерозподілу
крові між судинними басейнами збуджується центр терморегуляції
і температура шкіри поступово відновлюється. Активні м’язові ско-
рочення посилюють інтенсивність обміну речовин, підвищують
споживання кисню, зменшують міру ригідності скелетних м’ язів
і поліпшують трофічні процеси в тканинах.

Третя фаза — пасивна шкіряна гіперемія — спостерігається при
зайвому охолоджуванні: судини втрачають тонус, необхідний для
по силення кровотоку, що супроводжується різким уповільненням
кро вотоку з появою синюшності шкіряних покровів, відчуттям
холоду.

Таким чином, термічний чинник водного середовища надає не
тільки тренуючий вплив на судинний тонус, але й стимулює метабо-
лічні процеси. Є особливості теплової взаємодії організму з водним
середовищем різної температури. Так, вже у воді при температурі
20° С втрата тепла зростає в 4–6 разів і більше, ніж за умов основ-
ного обміну. Для пацієнтів зі серцево-судинними захворюваннями,
особливо зі схильністю до ангіоспастичних реакцій з нервово-пси-
хічною перевтомою, порушеними компенсаторними можливостя-
ми перебування у воді 20°С і нижче супроводиться несприятливими
реакціями. Нижній рівень температури води, при якому не спосте-
рігається тривалий спазм судин, але відбувається розширення
судин і тепловіддача, знаходиться в межах 22–24°С. Тому процедури
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плавання для пацієнтів зі захворюваннями серцево-судинної сис-
теми зазвичай проводяться при температурі 26–28°С. 

Призначення гідрокінезотерапії за різної патології базується на
наступних передумовах: зниження у воді маси тіла, гідростатичний
вплив водного середовища на організм, вплив термічного чинника,
позитивна дія на емоційний стан хворого. Цілющий вплив гідрос-
татичних властивостей води на кровоносні судини зростає внаслі-
док поєднання гідростатичного і теплового ефекту. Вправи у воді
надають психотерапевтичного впливу: полегшені й безболісні рухи
поліпшують самопочуття і вселяють віру в зцілення.

ВПЛИВ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
НА ОРГАНІЗМ

Резнік О. І.
асистент кафедри «Фізичної реабілітації та соціального забезпечення»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Оздоровчий і профілактичний ефект масової фізичної культу-
ри нерозривно пов’язаний з підвищеною фізичною активністю, по -
силенням функцій опорно-рухового апарату, активізацією обміну
речовин. Вчення Р. Могендовича про моторно-вісцеральних реф-
лексах показало взаємозв’язок діяльності рухового апарату, скелет-
них м’язів і вегетативних органів. В результаті недостатньої рухової
активності в організмі людини порушуються нервово-рефлекторні
зв’язки, закладені природою і закріплені в процесі важкої фізичної
праці, що призводить до розладу регуляції діяльності серцево-
судинної та інших систем, порушення обміну речовин і розвитку
дегенеративних захворювань (атеросклероз тощо). Для нормального
функціонування людського організму і збереження здоров’я необ-
хідна певна «доза» рухової активності. У зв’язку з цим виникає питан-
ня про так звану звичну рухову активність, тобто діяльності, що
виконується в процесі повсякденної професійної праці і в побуті [1].
Найбільш адекватним виразом кількості виробленої м’язової робо-
ти є величина енерговитрат.

Мінімальна величина добових енерговитрат, необхідних для
нормальної життєдіяльності організму, складає 12–16 Мдж (в за -
леж ності від віку, статі та маси тіла), що відповідає 2880–3840 ккал.
З них на м’язову діяльність повинно витрачатися не менш 5,0–9,0 мдж
(1200–1900 ккал), решта енерговитрати забезпечують підтримку
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життєдіяльності організму в стані спокою, нормальну діяльність
систем дихання і кровообігу, обмінні процеси і т.д. (енергія основ-
ного обміну). 

Різке обмеження рухової активності в останні десятиліття при-
звело до зниження функціональних можливостей людей середнього
віку. Синдром, або гіпокінетична хвороба, є комплекс функціо-
нальних і органічних змін і хворобливих симптомів, що розвива-
ються в результаті неузгодженості діяльності окремих систем і орга-
нізму в цілому із зовнішнім середовищем. В основі патогенезу
цього стану лежать порушення енергетичного і пластичного обміну
(перш за все, в м’язовій системі).

Важливе значення має також підвищення стійкості організму
до дії несприятливих факторів зовнішнього середовища: стресових
ситуацій, високих і низьких температур, радіації, травм, гіпоксії. Спе -
ціальний ефект оздоровчого тренування пов’язаний з підвищенням
функціональних можливостей серцево-судинної системи [3]. Він
полягає в економізації роботи серця в стані спокою і підвищенні
резервних можливостей апарату кровообігу при м’язовій діяльнос-
ті. Один з найважливіших ефектів фізичного тренування — вправа
частоти серцевих скорочень у спокої (брадикардія) як прояв еконо-
мізації серцевої діяльності і нижчої потреби міокарда в кисні.
Таким чином, із зростанням рівня тренованості потреба міокарда
в кисні знижується як в стані спокою, так і при субмаксимальних
навантаженнях, що свідчить про економізацію серцевої діяльності.

Таким чином, оздоровчий ефект занять масовою фізичною куль-
турою пов’язаний, перш за все, з підвищенням аеробних можливостей
організму, рівня загальної витривалості і фізичної працездатності.
Підвищення фізичної працездатності супроводжується профілак-
тичним ефектом відносно чинників ризику серцево-судинних
захворювань: зниженням ваги тіла і жирової маси, вмісту холесте-
рину і тригліцеридів у крові, зменшенням ліпідів, зниженням арте-
ріального тиску і частоти серцевих скорочень.

Крім того, регулярне фізичне тренування дозволяє в значній
мірі загальмувати розвиток вікових інволюційних змін фізіологіч-
них функцій, а також дегенеративних змін різних органів і систем
(включаючи затримку і зворотній розвиток атеросклерозу). У цьому
відношенні не є виключенням і кістково-м’язова система. Вико -
нання фізичних вправ позитивно впливає на всі ланки рухового
апарату, перешкоджаючи розвитку дегенеративних змін, пов’яза-
них з віком і гіподинамією.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ / РЕАБІЛІТАЦІЇ 
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І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., докт. пед. н. професор

До інноваційних технологій належить сукупність методів та за -
собів, що підтримують етапи реалізації принципіально нових, ефек-
тивних підходів, діючих процесів, технологій, що володіють доказо-
вою ефективністю та комерційною привабливістю і орієнтованих не
на процес, а на результат. Існують різні точки зору на питання доціль-
ності, значущості, статусу та економічної життєздатності низки нових
технологій. Про доцільність низки біотехнологій, враховуючи їх гене-
тичну непередбаченість, ведуться постійні дискусії. Враховуючи неін-
вазійний характер фізичних методів лікування, інновації в даній сфері
повністю зорієнтовані на підвищення рівня здоров’я, якості життя.

Передтечею інноваційних технологій у фізичній терапії стали
головні досягнення науково-технічного прогресу кінця ХХ віку, а са -
ме: співвідношення комп’ютерних та інформаційних технологій. За
останній час триває значне зростання відновних біотехнологій, що
обумовлені розвитком електроніки, робототехніки та прикладної
механіки, нанотехнології, створення принципово нових матеріалів
та джерел різних фізичних полей, які знайшли своє використання
у фізичній терапії. 

Серед провідних тенденцій технологічного розвитку фізіотера-
певтичних засобів необхідно відмітити: підвищення мобільності,
використання сучасної елементної бази та сенсорних панелей
управління, зменшення габаритних розмірів. 
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Розвиток у фізичній терапії/реабілітації нових технологій йде за
ос новними напрямками, а саме: мікропроцесорні інформаційні тех -
нології, багатофункціональні фізіотерапевтичні апарати-комбайни,
нанотехнологічне обладнання, апарати із біологічним зворотним
зв’язком, нові лікувальні фізичні фактори та їх сполучення, роботи -
зована фізична терапія, обладнання для щоденних дій (ALD-облад-
нання, що забезпечують елементарні життєво важливі щоденні дії
по самообслуговуванню) а також нові препарати та матеріали.

Реалізація інноваційних технологій дозволяє кардинально під-
вищувати ефективність відновлювального лікування та суттєво
покращити життя пацієнтів.

ДИХАЛЬНА ГІМНАСТИКА 
ЯК ЗДОРОВ’Я ЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ

Савчук О. І. 
І курс, група ФТ-20-1м-hm, 

спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Дрюков О. В., к. н. з фіз. виховання і спорту, доцент

Правильне дихання є засобом оздоровлення та профілактики
ба гатьох захворювань. Рівень здоров’я, який визначається за мак-
симальним споживанням кисню, безпосередньо залежить від жит-
тєвої єм ності легень. Найкращий шлях збільшити ємність легень
виконувати аеробні фізичні вправи, та виконання спеціальних
дихальних вправ.

Усі сучасні рекомендації щодо правильного дихання ґрунту-
ються на правилах йоги. У книзі Патандталі «Йога-сутра» практику
дихання наведено у розділі «Пранаяма». Займаючись вправами ди хан -
ня, йоги уявляють собі енергію прани у вигляді срібних або золотих
течій, які надходять до організму та звільняють його від усіх непотріб-
них речовин. Найбільш корисним вважається повне дихання, яке
об’єднує три типи дихання нижнє, середнє та верхнє. Нижнє або діа -
фрагмальне дихання пов’язано з опусканням діафрагми, втягуван-
ням та роздуванням живота. Цей тип забезпечує наповнення повіт-
рям нижніх частин легень та масаж внутрішніх органів. Середнє або
реберне дихання відбувається шляхом скорочення міжреберних
м’язів, які змінюють положення ребер та об’єм грудної порожнини.
Верхнє або ключичне дихання здійснюється за рахунок підняття
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ключиць і наповнення повітрям верхніх частин легень. Живіт та
ребра залишаються нерухомими, при видиху поступово опускаєть-
ся грудина, потім плечі. Оздоровчий ефект пов’язаний із збільшен-
ням об’єму легень, виведенням з організму непотрібних речовин,
масажем діафрагмою органів черевної порожнини, поліпшенням
стану серцево-судинної та травної систем [1].

Дихальна гімнастика за О. Стрельніковою полягає у тому, що
вдих виконують не при розширенні грудної клітини, а при її стис-
ненні, тому при вдиху повітря надходить у нижню частину легень,
тобто здійснюється абдомінальний тип дихання. Таке дихання сприяє
розширенню функціональних можливостей організму, збільшенню
життєвої ємності легень, кращому засвоєнню організмом кисню.
Вдих має бути коротким, активним, із стисненням крил носа, але
глибоким. Видих здійснюється без зусиль, пасивно. Вправи вико-
нуються при частоті пульсу до 100 ударів за хвилину, у темпі, який
відповідає руху зі швидкістю 80 кроків за хв. [2].

Дихальна гімнастика за К. Бутейко грунтується на вольовій
ліквідації глибокого дихання. За К. Бутєйко, кількість кисню у тка-
нинах не залежить від його вмісту в зовнішньому середовищі, але
безпосередньо пов’язана з рівнем вуглекислого газу. Тому підвищити
вміст кисню у тканинах можливо через збільшення рівня вуглекис-
лого газу в крові. Якщо людина завдяки затримці дихання навчить-
ся підтримувати у альвеолярному повітрі вміст вуглекислого газу на
рівні 6,5%, вона зможе профілактувати багато захворювань. Збере -
женню вуглекислого газу сприяють фізичні вправи, спокійний сон,
медитація, голодування, рослинна їжа. При затримці дихання
потрібно затискувати ніс і слідкувати за тим, аби вдих після затрим-
ки був неглибоким. Тривалість перших затримок 10 с, потім у про-
цесі тренування вони подовжуються до 180240 с. Затримка дихання
проводиться на вдиху та видиху, із наступним ритмом: 10 кроків
вдих, 20 кроків затримка, 20 кроків видих, 10 кроків затримка. Час
виконання вправи 15–20 хв. [3].

Таким чином, повне дихання збагачує організм киснем та під-
вищує його максимальне споживання, що оздоровлює людину. Ви -
ко рис товувати кожну методику можливо з обов’язковим урахуван-
ням індивідуальних особливостей та психофізіологічного стану
й віку людини.
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Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізич-
ного чи інтелектуального порушення, має право на одержання осві -
ти, якість якої не різниться від якості освіти здорових людей. Тому
важливого значення набуває інклюзивне навчання, що передбачає
спільне перебування дітей із розладами аутичного спектру (РАС)
з їх здоровими однолітками.

Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що ґрунтується
на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права
здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дити-
ни з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього
закладу. 

Перебування дитини з РАС в загальноосвітній установі вимагає
створення індивідуального освітнього маршруту для неї. Йдеться про
систему конкретних спільних дій адміністрації, основних педагогів,
фахівців супроводу і батьків у процесі включення дитини з особли-
вими освітніми потребами в освітній процес і складання індивіду-
альної програми розвитку. Адаптивна фізична культура дуже важлива
в системі інклюзивній освіти. Однією з головних завдань лікуваль-
ної фізкультури для дітей з особливостями розвитку є заповнення
дефіциту рухів за допомогою фізичних вправ. Встановлено, що рухи
в будь-якій формі, адекватні фізіологічним можливостям дитячого
організму, завжди є оздоровчим фактором. Треба враховувати, що
дитина з особливостями не завжди може виконати навідь елемен-
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тарний рух. Тому навчання повине починатися з вівчення техніки
повзання, стрибків, бігу, ходби по сходах, долання елементарних
перешкод (двері, кути, ями) і т. ін. При цьому дітей з РАС важливо
не тільки навчити, але й важливо ще і добре закріпити в кожній
дитині ці правила, довести їх до звичайних для людини рефлексів.
І саме це, з урахуванням особливостей дітей з аутизмом, є, напевно,
найважчим процесом.

Адаптивну фізичну культуру можна застосовувати в найрізно-
манітніших її формах і методиках. При цьому зазвичай переважає
ігровий метод. Лікувальну фізкультуру в дитячому віці слід розгля-
дати насамперед, як широкий комплекс різноманітних засобів. До
них повинні відноситися не тільки фізичні вправи, але і організація
всього рухового і гігієнічного режиму, використання методів загар-
товування, трудові та педагогічні процеси, а також масаж, який
в дитячому віці є органічною частиною профілактичної і лікувальної
гімнастики. Адаптивна фізкультура — фактор величезного вихов-
ного значення. Фізичні вправи сприяють організації дитячого
колективу, вносять елементи дисциплінованості в поведінку дітей
з особливими потребами, покращують їх настрій, емоційний тонус.
Відмінною рисою адаптивної фізкультури для дітей з аутизмом є ве -
лика кількість і вибір ігрових вправ. Крім позитивних чисто фізич-
них результатів (зменшення запальних процесів, поліпшення обміну
речовин, формування правильної постави, збільшення витривалос-
ті, сили, розвиток моторики, поліпшення гарту і загального тонусу
організму), адаптивні фізичні вправи націлені на соціалізацію
дитини — його вміння комунікувати з іншими людьми, працювати
в команді, відчувати і розуміти себе та інших.

Методи адаптивної фізичної культури та індивідуальний підхід
до кожної дитини з РАС, мають великий вплив не тільки на фізич-
ний, але й на психо-емоціональний розвиток. Процес навчання
повинен бути системним та інтегрованим. Тому треба зазначити,
що адаптивна фізична культура дуже важлива у системі інклюзив-
ній освіти для дітей з особливими потребами.
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ВИКОРИСТАННЯ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ 
З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТОВНОСТІ ЗНИЖЕННЯ

НАДМІРНОЇ ВАГИ

Сокол О. І.
І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н. доцент

Сучасний спосіб життя, зниження фізичної активності, авто-
матизація багатьох процесів, відсутність культури харчування та
вживання алкогольних напоїв, підвищення рівня емоційної напру-
ги та відповідальності справляє негативний вплив на різні системи
та органи сучасної людини. В наслідок метаболічних, гормональних
та клінічних порушень, а також порушень жирового та вуглеводного
обмінів в неї все частіше формується метаболічний синд ром (МС),
одним із проявів якого є вісцеральне ожиріння. За останні два деся-
тиліття кількість людей, яким встановлено діагноз «ожиріння»,
значно збільшилась. За прогнозом, у 2025 році ця цифра буде близько
300 мільйонів чоловік. 

Надмірне збільшення маси тіла часто супроводжується пору-
шенням в роботі серцево-судинної системи, розладами дихання,
особливо під час сну. Це один з ризиків розвитку цукрового діабету,
артеріальної гіпертонії, деяких захворювань печінки та нирок, атеро -
склерозу, жовчнокам’яної хвороби та інших захворювань. Ожиріння
само по собі становить серйозну проблему і потребує лікарської
допомоги. Але питання зниження маси тіла відіграє важливу роль
в процесі фізичної реабілітації. Схуднення дає можливість досягти
сприятливих змін в усіх функціональних системах організму людини.
Значно зменшується навантаження на весь опорно-руховий апарат,
особливо суглоби та хребет, нормалізується артеріальний тиск,
робота серцево-судинної системи. Враховуючі, що для ефективності
реабілітаційних заходів потрібен індивідуальний підхід для кожно-
го хворого чи інваліда з урахуванням загального стану, особливос-
тей перебігу хвороби, вихідного рівня фізичного стану, особливості
хворого, віку, статі, а також комплексність реабілітаційних заходів,
питання зниження надмірної ваги дуже актуально.

Комплексна програма фізичної реабілітації по корекції маси
тіла включає в себе ранкову і лікувальну гімнастику, теренкур, ма -
саж за класичною методикою, самомасаж, фізіотерапевтичний
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вплив у вигляді відвідування лазні. В загальну програму реабілітації
обов’язково входить дієтотерапія з чітким і послідовним виконан-
ням усіх рекомендацій та підтримка психотерапевта. Як додатковий
вплив на процес схуднення можна розглядати проведення фізіоте-
рапевтичних процедур з використанням природних лікувальних
фізичних чинників таких, як лікувальні грязі (пелоїди). Вони діють
на організм через шкіру, подразнюючі численні рецептори.
Увібрана клітинами енергія подразника змінює їх фізико-хімічний
стан, внутрішньоклітинний обмін, енергопотенціал і проникність
клітинних та внутрішньоклітинних структур і дає початок взаємо-
пов’язаним нервово-рефлекторному і гуморальному механізмам дії
на організм. Тим самим відбувається вплив на крово- та лімфообіг,
тонус судин, процеси мікроциркуляції, ферментативну активність
і обмін речовин. Запускається процес судинних реакцій, розкрива-
ються нефункціонуючі капіляри, прискорюється кровообіг та
покращується доставка кисню тканинам, що позитивно впливає на
процеси обміну речовин та допомагає істотно знизити індекс маси
тіла і вміст жирової тканини.

Це дозволяє стверджувати, що використання фізіотерапевтич-
ного впливу природними чинниками, а саме грязьовими обгортан-
нями, в програмах реабілітації по зниженню маси тіла дає позитив-
ні результати. А так як схуднення значно поліпшує процес фізичної
реабілітації в будь якому випадку, грязьові обгортання можна реко-
мендувати, як додатковий етап до програми реабілітації.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ 
З ЕЛЕМЕНТАМИ ПРИКЛАДНОЇ КІНЕЗІОЛОГІЇ 

ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ 
У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ткачук Г. С.
І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., докт. пед. н. професор

Порушення постави у дітей найбільш поширене захворювання
в Україні, викликане викривленнями хребта у фронтальній і / або
са гітальній площинах. За статистикою деформації проявляються у 2%
дітей в ранньому віці (до 3-х років), а серед старших школярів їм
вже страждають більше 60% учнів. Причинами стають як вроджені
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відхилення, так і родові травми, але найчастіше — неправильний
підхід до виховання дитини, відсутність фізичного навантаження,
погані соціально-гігієнічні умови. Саме на набуте порушення
постави припадає понад 90% всіх випадків. Їх небезпека має прояв
в ненормальному формуванні скелета, через що навантаження на
організм розподіляється нерівномірно, що тягне за собою підвище-
не зношення суглобів, зміщення кісток, відхилення в розвитку
внутрішніх органів. Такі захворювання як сколіоз, остеохондроз,
міжхребцева грижа — це все наслідки не виявлених і не усунених
вчасно деформацій хребта під час медичних оглядів. Серйозність
цієї проблеми наштовхує на перегляд комплексного підходу щодо
фізичної терапії у підлітків з порушенням постави і вимагає більш
холістичного погляду на дану проблему.

Підвищити ефективність комплексної фізичної терапії у дітей
середнього шкільного віку на реабілітаційних заняттях із порушенням
постави на основі вивчення структурно-функціональних особливос-
тей організму використано елементи прикладної кінезіології з ураху-
ванням особливостей індивідуального розвитку. Елементи прикладної
кінезіології спрямовані на наявні відхилення від норми постави, рухи
і їх складові, покращення рухової функції та запобігання травмам.

У дослідженнях враховано щоденну активність організму, по ло -
ження тіла і механічні навантаження, яким воно піддається. Визна че -
но слабкі, а також малорухливі ділянки м’язів, поява яких пов’язана
з що денними видами активності і звичним положенням тіла. Вра хо -
вано анатомічне місцезнаходження кожного м’яза, ділянки місця їх
прикріплення, а також орієнтацію їх волокон, що перетинають пев-
ний суглоб, підібрано відповідні рухи для кожного м’яза та певних
груп м’язів. Сплановано заняття, що спрямовані на усунення дизба-
лансу, поліпшення функцій організму в конкретних умовах. Розроб ле -
но збалансовану індивідуальну програму з реабілітації, що передбачає
збільшення витривалості серцево-судинної системи, поліпшення м’я -
зового балансу і механіки тіла. Вирівняно основні статистичні регіони:
тазовий, шийний, плечовий; в нижніх кінцівках та стопах наявне
послідовне та паралельне включення простих рухів в формуванні
складних рухових стереотипів. Значно покращились показники за -
галь ного фізичного стану, з’явилась легкість та витривалість.
Перестали турбувати болі в голові, шиї, колінних суглобах, попереку.

Запропоновано методику формування індивідуальних реабіліта-
ційних програм для відновного лікування дітей середнього шкільно-
го віку з порушенням постави у санаторіях, реабілітаційних центрах.
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Перспективи подальших досліджень у даному напрямку перед-
бачають розширення експериментальної роботи за рахунок інших
вікових категорій дітей.

ОСОБЛИВОСТІ КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ 
ПРИ АСИМЕТРИЧНОМУ ТОНІЧНОМУ РЕФЛЕКСІ (АСШТР)

У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Туровець Г. М.
лікар школа І-ІІІ ступенів №168 м. Києва, фізичний терапевт,

ерготерапевт, старший викладач кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Дослідження присвячені вивченню та аналізу особливостей впли -
ву тейпування на функціонування нейром’язового апарату та кіс-
тково-суглобових структур у школярів, які мають нередукований
асиметричний шийний тонічний рефлекс та розробці і впровадженню
схем та алгоритмів тейпування в комплексну програму індивідуалі-
зованої фізичної реабілітації/терапії. 

У пілотному дослідженні приймають участь 20 дітей молодшого
та середнього шкільного віку з АСШТР, який проявляється у вигля-
ді геміпаретичної форми дитячого церебрального паралічу (ДЦП),
мінімальних церебральних дисфункцій (МЦД), сколіотичною
поставою, вальгусною/варусною деформацією нижніх кінцівок. 

Діти з АСШТР потребують комплексного фізіотерапевтичного
супроводу, який має бути пролонгованим у часі. Фізичні особли-
вості розвитку дітей з АСШТР проявляються асиметричним розвит-
ком скелетно-м’язової мускулатури за рахунок дисбалансу тонусу
флексійних та екстензійних груп м’язів. Нейром’язова дисфункція
призводить до порушення формування суглобових поверхонь, крово-
та/або лімфопостачання внутрішніх органів. Одним з напрямків,
який потребує вивчення, є використання тейпів — стрічкою на
клейовій базі, яка має здатність до еластичного поздовжнього роз-
тягування. Використання тейпів призводить до подразнення
рецепторів шкіри та створює соматогностичні проекції. Різні техні-
ки накладання тейпів дозволяють викликати зменшення або збіль-
шення тонусу екстензійних/флексійний груп м’язів, що оцінюється
за допомогою кінестетичної аналогової шкали тонсу м’язів. Схема
використання кінезіотейпуючих стрічок, яку ми використовуємо,
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базується на принципі формування міофасциальних ланцюгів за
Томасом Майерсом з урахуванням особливостей функціонування
нейром’язових систем при нередукованих тонічних рефлексах. Стріч -
ки накладаються на 3–5 днів, після виконання комплексу фізіо -
терапевтичної роботи з корекції м’язово-суглобових дисфункцій.
Лег кість використання стрічок дозволяє навчити батьків/дітей
самостійному використанню.

Ми вважаємо, що така пролонгація в часі, є актуальною в умо-
вах нестабільності епідеміологічної ситуації та частих змін очної/
телекомунікаційної реабілітаційної роботи. 

Результатом роботи є впровадження в фізіотерапевтичний суп-
ровід дітей з АСШТР кінезіотейпування. 

Перспективи подальшого дослідження у даному напрямі: розроб-
ка та стандартизація схем та алгоритмів тейпування при нередуко-
ваних тонічних рефлексах у дітей дозволить більш ефективно вико-
ристовувати фізіотерапевтичний супровід в сучасних умовах. 

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ, 
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Хоанг К. Б.
І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент

Організм людини — це гармонійна цілістність, де кожна система
знаходиться в постійній залежності від інших систем і при поразки
однієї із них відбувається відповідна реакція всього організму. Успіхи
рефлексотерапії впродовж останнього десятиріччя стали особливо
помітні за її наукову обгрунтованість та широкому втіленню в прак-
тичну медицину та фізичну терапію/реабілітацію. Рефлексотерапія
всебічно використовується у всіх галузях клінічної медицини, особ-
ливо при функціональних захворюваннях та на ранніх стадіях орга-
нічних поразок.

Використано приватні методики рефлексотерапії та механізми
їх фізіологічного впливу на організм людини по зонам акупункту-
ри, мерідіанам з акцентом на уражені функції конкретного органу
або системи.

По конкретному захворюванню або синдрому приведено точки
корпоральні, аурикулярні, на кистях, зони скальпа і стоп, відповідне
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співвідношення для перших 3–4 сеансів, а також визначається один
із методів рефлексотерапії: акупунктури, електропунктури, елект -
ро акупунктури, лазеротерапії та ін. Наголошуємо, що любий метод
рефлексотерапії може бути використано у залежності від хворого
поокремо, чергуючись між собою або одночасно з використанням
корпоральних, аурикулярних точок та зон акупунктури.

Практичний досвід свідчить про те, що оздоровчий вплив реф-
лексотерапії при багатьох функціональних, початкових та хроніч-
них формах органічних захворюваннях, підсилене іншими неспе-
цифічними методами, а саме: дієтою, гідротерапією, спеціальними
фізичними та дихальними вправами, дає більш позитивний резуль-
тат для відновлення організму людини. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
У ПІЗНЬОМУ ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ 

ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНСУЛЬТУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Христян Г. Є.
І курс, ЗФТ-20-1м, спеціальність «фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент

Гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт) — одна з го лов -
них проблем сучасної медицини і причин смертності населення.
Інсульт розвивається внаслідок ураження судинної системи голов-
ного мозку, через що порушується кровозабезпечення певної його
ділянки. Внаслідок ішемічного інсульту відмирають нервові кліти-
ни, під час геморагічного — порушується цілісність мозкових судин
і відбувається крововилив у тканину мозку або в його оболонку.
Розвиток інсульту нерозривно пов’язаний з артеріальною гіпертен-
зією, хворобами серця, підвищеним вмістом холестерину в крові,
ожирінням, малорухомим способом життя, тютюнопалінням, злов-
живанням алкоголем. 

Розроблено комплексну програму фізичної реабілітації, що
позитивно вплинула на стан здоров’я хворих, виявлено позитивні
зміни психічних функцій хворих. Найбільш результативними ви -
явились показники запам’ятовування, згадування, уваги та рахунку.
Також збільшився рівень активності в повсякденному житті (поміт-
но покращились показники прийому їжі, здатності до переміщення
та подолання сходинок). Мали позитивні зміни показники важкості
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рухових порушень, шкала рівноваги та шкала функціональної неза-
лежності, в якій оцінювався інтелект та рухові порушення.

Акцентовано увагу на тому, що питання фізичної реабілітації
пізнього відновного періоду після перенесеного інсульту головного
мозку, гностичних процесів, їх вплив на пам’ять, на цілеспрямова-
ні дії (апраксії), компенсації порушень просторово-часових пору-
шень, майже не вивчені. 

Методи фізичної реабілітації та індивідуальний підхід до кож-
ного хворого мають великий вплив не тільки на фізичний, але й на
психо-емоціональний стан. Процес реабілітації повинен бути систем-
ним та інтегрованим. При проведенні фізичної реабілітації необхід-
но враховувати ступінь порушень психічних функцій, тяжкість
рухових порушень, розлади чутливості та гностичні функції.

МЕТОДИ ОЦІНКИ СТАНУ 
ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ДІТЕЙ 

З ПРОЯВАМИ ЮРА

Цирковняк О. О.
асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор

Ювенільний ревматоїдний артрит — імуноагресивне деструктив-
но-запальне захворювання суглобів, що супроводжується екстраар-
тикулярними проявами, які призводять до інвалідизації хворого, що
розвивається у дітей у віці до 16 років. Клінічні прояви ЮРА вельми
різноманітні та залежать від багатьох факторів: віку дитини, спадко-
вості, статі, вихідного стану імунної системи, своєчасної діагностики
та ін. [4]. Основними клінічними проявами ЮРА є: ураження сугло-
бів, специфічне ураження очей, загальний ревматоїдний синдром.

Основний клінічний синдром — суглобовий: в процес включа-
ються крупні, середні та дрібні суглоби (кисті, суглоби хребта, особ-
ливо у шийному відділі), ураження дрібних суглобів — симетричне,
крупних суглобів — асиметричне. У фазі гострого синовіту спосте-
рігаються біль та припухлість у суглобі, обмеження його рухливості,
підвищується температура тіла.

Проводячи дослідження впливу курсу фізичної терапії на орга-
нізм дитини виникає необхідність фіксації проміжних та кінцевих
результатів, а також визначення вихідного та фінального стану па -
цієнта у моменти початку та закінчення курсу. Для цього варто
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застосувати стандартні методи дослідження, зокрема огляд, анкету-
вання, тестування. Важливою складовою є формування та ведення
анкети пацієнта, що має містити узагальнені дані щодо вихідних
показників та щоденної інформації. 

За основу узагальненої карти пацієнта було взято елементи уза-
гальненої анкети за МКФ (для ревматоїдного артриту), а також запов-
нено стандартний клінічний опитувальник для пацієнтів з ЮРА —
CHАQ [2]. Також у разі вираженого больового синдрому доцільно
застосовувати шкали болю: шкала болю з обличчям (модифікована) —
підходить для дітей віком від 4 до 12 років та Візуально-аналогова шка -
ла болю (ВАШ/VAS) — підходить для дітей старше 7–8 років, які розу-
міють значення цифр [1,4]. Для оцінки рухомості суглобів та ефек -
тивності проведененої програми реабілітації доцільно застосовувати
дані гоніометрії, та функціональних проб, які періодично вносяться
у загальну анкету. Стійкість і адаптацію до гіпоксії можна оцінити за
допомогою проб з затримкою дихання (найбільш часто використову-
ються проби Генчі і Штанге, а також їх модифікації). Проба Мартіне-
Кушелевського (20 присідань за 30 секунд) — це найбільш проста
і доступна до проведення проба, що не потребує громізд кого ресур-
сного забезпечення. В результаті проведення проби оцінюються: —
характер і величина змін систолічного і діастолічного артеріального
тиску — зміна частоти серцевих скорочень у відповідь на навантажен-
ня — час відновлення цих параметрів до початкових величин. 

З тією ж метою до узагальненої анкети були включені дані, отри-
мані згідно застосування методу антропометричних стандартів, що
в тому числі дало змогу оцінити стан розвитку дитини у порівнянні
з основними стандартизованими показниками та визначити дина-
міку росту і розвитку.

Отже, при роботі з пацієнтами з ЮРА повинна мати місце не
лише оцінка зовнішніх проявів захворювання, але і комбінована оцін-
ка цих проявів та стану опорно-рухового апарату та загального роз-
витку дитини. Тоді і програма реабілітації буде мати з одного боку
цільовий а з іншого — і загально-коригуючий вплив, що дасть мож-
ливість всебічного розвитку організму дитини, та корекції пору-
шень, що не пов’язані з основним захворюванням.
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АРТ-ТЕРАПІЯ, ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО 
ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ 

ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Чинка О. П.
I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент

Арт-терапія-це метод зцілення за допомогою творчого самови-
раження, не терапія або лікування, а саме зцілення — досягнення
ці лісності. Зцілення припускає духовну цілісність, гармонію духу
і тіла. За своєю природою і сутності мистецтво є психотерапевтичний
метод, бо насамперед пов’язаний з адаптацією людини до навко-
лишнього світу, сенсом існування «Я» і внутрішнім буттям людини.

В арт-терапії виділяють три терапевтичних чинника: творчої
експресії, психотерапевтичних відносин та інтерпретації, а також
вербального зворотного зв’язку. Дійсно, будь-які заняття творчістю
призводять до терапевтичного ефекту, несуть позитивний емоцій-
ний заряд завдяки власне самовираженню самого пацієнта. І саме
це відрізняє арт-терапію від інших психотерапевтичних напрямків. 

В Україні арт-терапія знаходиться в стадії становлення. Най -
більший розвиток отримали такі її форми, як арт-терапія за допо-
могою зображувального мистецтва, танцювально-рухова терапія та
казкотерапія, як форма бібліотерапії. Переважне поширення арт-
терапії в Україні в соціальбній сфері та освіті, а також в реабілітації
та адаптації інвалідів, в роботі з дітьми та підлітками і в сімейній
психотерапії, при емоційному вигорянні педагогів і психологів.
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Основні види арт-терапії: ізотерапія, музикотерапія, драмтерапія,
лялькотерапія, танцювальна терапія, пісочна терапія, глинотерапія
та тістотерапія, мандалотерапія.

Авторський соціальний реабілітаційний проект Олени Чинки
«Встань і живи!» 
Має кілька напрямків реабілітації: фізична, соціальна, соціо-

культурна, арт-терапевтична. У центрі проекту — людина, яка по -
требує відновлення або формування нових навичок повноцінного
життя, втрачених трудових і професійних навичок. Алгоритм на -
ступний: 

1. Школа ходьби (робота обов’язкова з протезною майстернею).
2. Творча майстерня. Творча діяльність стимулює бажання лю -

ди ни з інвалідністю спілкуватися, розширювати міжособистісні від -
носини.

Напрямки:
– Хореографія: інклюзивний театр пластики і танцю «Пере -

обра ження».
– Декоративно-прикладний напрямок.
– Образотворче мистецтво.
– Вокал. Організація інклюзивного ВІА (є дуже наочний при-

клад канадського віа дітей-аутистів. Проект допомогає дітям соціа-
лізуватися і стати самостійними.).

– Літературний напрям.
– Кіноіндустрія (кінопрограма «Перемогти себе» в рамках між-

народного кінофестивалю «Бригантина»).
3. Проекти, які відкривають суспільству талановитих людей з ін -

валідністю! Це — фестивальна і конкурсна діяльність, виставки
образотворчого мистецтва, вернісажі, концерти

4. Проведення різних тренінгів (наприклад «Як відкрити свою
справу» і т.ін.), повернення людини з інвалідністю до активної праці.

Аристотель сказав: «Життя потребує руху. Ніщо так не руйнує
організм людини, як довготривала фізична пасивність!» Тож рухає-
мося, танцюймо разом, зруйнуємо бар’єри фізичні та психологічні,
станемо обличчям до обличчя. Якщо ще маєте сумніви, запитайте
мене — ЯК?! 
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ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 
ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ

Шевчук В. С.
ІІ курс магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент

Актуальність профілактичних заходів щодо попередження
порушень постави (ПП) серед учнів молодших класів обумовлена
значною поширеністю у дітей цієї вікової категорії розладів, які на
фоні високого рівня статичного, сенсорного, інформаційного на -
вантаження у період росту та розвитку організму переходять у фік -
совані форми, що погіршує їх якість життя, та спричиняють вер-
теброгенні захворювання [4; 5] 

При оглядах дітей лікарями-ортопедами вже у дошкільному
віці різні види порушень постави спостерігаються майже у 75–80%
дітей, а серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів
(ЗНЗ) цей показник досягає 90% [1; 3; 5]. При планових поглибле-
них медичних оглядах шкільних колективів виявляється від 25% до
31% випадків порушень постави, що свідчить про неповне вияв-
лення дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. 

Дефектна постава створює умови для прояву захворювань хреб-
та і інших органів опорно-рухового апарату (ОРА), що приводять до
розладів діяльності внутрішніх органів. У дітей з порушеннями
постави понижена життєва ємкість легенів, зменшена екскурсія
грудної клітки і діафрагми, що несприятливо відбивається на діяль-
ності серцево-судинної і дихальної систем, що особливо негативно
проявляється в нинішній час існування пандемії. Тому при пору-
шеннях ОРА, важливе значення має раннє виявлення порушення
постави та причин даного порушення, правильна оцінка морфо-
функціонального стану хребта, своєчасні профілактичні та реабілі-
таційні заходи. 

У профілактиці порушень постави особливе значення має за -
стосування різноманітних фізичних вправ, які використовуються
для відновлення симетрії м’язів. Як показують дані багатьох авто-
рів, значно покращилися результати відновного лікування, але, за -
галом, вони залишаються недостатніми. Тому пошук нових і удос-
коналення відомих методів фізичної терапії не втратили своєї
ак туальності.
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У системі фізичного виховання школярів з порушеннями по -
стави застосовуються фізичні вправи, однак без врахування законів
розвитку людини, тобто еволюційного принципу формування,
досконалості людського тіла (Єфименко М.М., 2014). 

Принципова особливість горизонтальної гімнастики є в тому,
що на відміну від більшості сучасних оздоровчих систем та фізич-
них комплексів, в його методологічну основу покладено закони
розвитку людини, «підглянуті» у природи.

Це — еволюційний принцип формування і досконалості рухо-
вого розвитку людини, який передбачає відомий науці постулат, що
індивідуальний розвиток дитини на протязі першого року життя
повторює історичну логіку розвитку тваринного світу: від риб і зем-
новодних до приматів і людини «прямостоячої». Іншими словами,
анатомічно і фізіологічно людський скелет та м’язова система фор-
муються з поступовою зміною положення тіла дитини від горизон-
тального до вертикального, тобто від простого і доступного до
більш складного і важчого. Ось ця методична логіка (яка запропо-
нована М.М. Єфименко для дітей дошкільного віку) взята нами за
основу всієї системи фізичного виховання та профілактики пору-
шень постави дітей молодшого шкільного віку [4].
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На сьогоднішній день, у світі зросла кількість медикаментозних
ускладнень, медикамент став нерідко небезпечнішим, ніж хвороба,
з приводу якої він призначається, висока ефективність, відсутність
алергійних, токсичних та інших побічних дій, оригінальний індиві-
дуалізований цілісний підхід до пацієнта при призначенні лікуван-
ня, збереження ендоекології людини забезпечує гомеопатії вагоме
місце в системі сучасної медицини.

Цей метод ефективний як для профілактики, так і для лікуван-
ня багатьох захворювань дорослих і дітей. Залежно від конкретної
ситуації, гомеопатичне лікування можна застосовувати як самостій-
ний метод профілактики, лікування, реабілітації або використову-
вати як метод комплементарної медицини поряд з алопатичним
лікуванням [1].

Застосування гомеопатії як комплементарного методу забезпечує
істотне скорочення термінів і вартості лікування, підвищення його
ефективності. Гомеопатичні препарати добре поєднуються з іншими
методами лікування і медикаментами (зокрема, з антибіотиками,
протизапальними та іншими засобами). Зниження тривалості засто-
сування і доз алопатичних ліків у таких випадках допомагає уникну-
ти розвитку їх побічних дій (алергійні реакції, дисбактеріоз та ін.) [2].

Гомеопатію успішно застосовують при лікуванні новонародже-
них і грудних дітей, що полегшує адаптацію дитини до нових умов
життя, сприяє становленню функції шлунково-кишкового тракту,
попереджує розвиток діатезу, рахіту, а при їх виникненні — успішно
лікує ці захворювання. Надзвичайно актуальним є застосування
гомеопатії у педіатричній практиці при лікуванні дітей, які часто
хворіють, «розвитку наслідків перинатальної патології, неврозопо-
дібних станів і алергії» [3].

Однією з переваг гомеопатії є те, що вона не потребує межі що
до віку людини яка планує використовувати її як метод лікування.
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Дітей лікують педіатри-гомеопати: дитячі невропатологи, дермато-
логи, психоневрологи й т.д. Всі як у звичайній медицині. А взагалі,
лікування дітей гомеопатичним методом справа дуже вдячна, оскіль-
ки малята ще не мають такого великого набору патології, як дорос-
лі. З ними просто та легше працювати, швидше виходить результат.
До речі, самі діти дуже люблять лікуватися гомеопатичними препа-
ратами й гранулами, оскільки вони солодкі.

Гомеопатичні препарати — потужні і в той же час м’які імуно-
моделюючі засоби, які поліпшують трофіку тканин і обмінні про-
цеси, функцію видільних систем — варто ширше використовувати
в клінічній практиці з урахуванням того, що останніми роками від-
значається стрімке зростання резистентності мікроорганізмів до
антибактеріальних і противірусних препаратів [4].

Гомеопатія також вигідно вирізняється позитивним гармоні-
зуючим впливом на ендокринну, нервову системи, інші органи і сис-
теми, завдяки чому її застосування приносить користь при найріз-
номанітніших захворюваннях, гострих і хронічних. Не будучи
па нацеєю, вона нерідко приносить зцілення у тих ситуаціях, коли
інші методи виявляються неефективними. У разі необхідності опе-
ративного лікування, гомеопатія може принести користь при про-
веденні передопераційної підготовки. У періоді реконвалесценції
після хірургічних операцій, важких захворювань, пологів застосу-
вання гомеопатичних препаратів допомагає уникнути ускладнень,
прискорює одужання.
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Ранні ознаки ушкодження центральної нервової системи вияв-
ляються на першому році життя і проявляються зміною м’язового
тонусу і сили, патологічними рефлексами новонароджених, затрим-
кою психо-моторного розвитку. Гіпоксія може визивати порушення
розвитку нервової системи (судоми та епілепсію), когнітивних функ -
цій та аутизм, що у подальшому визначається у рухових порушен-
нях, затримкою мовного розвитку, туговухістю та зниженням зору.
У більшості випадків (95–97%) діти з групи ризику (перинатальної
патології ЦНС) надалі будуть мати цілком або майже цілком нор-
мальний психічний та моторний розвиток. Однак (3–5%) дітей
будуть мати інвалідність на основі моторних порушень неврологіч-
ного походження та з розумовими або моторними змінами на осно-
ві порушень рухової сфери суто ортопедичного характеру. 

Вирішальну роль у запобіганні і лікуванні таких захворювань
відіграв чеський дитячий невролог, доктор медичних наук, профе-
сор та розробник методів діагностики і терапії — Вацлав Войта, які
і були названі в честь його (Войта-діагностика та Войта-терапія). За
допомогою Войта-діагностики можна діагностувати у дітей вже в пе -
ріод новонарожденості, ще до появи чіткої неврологічної симптома-
тики, порушення у руховому розвитку і диференціювати фізіологіч-
ну моторику немовляти від паталогічної. Войта виділив сім реакцій,
пов’язаних з положенням тіла дитини у просторі і використанням
відповідних функціональних проб (навантажень, провокацій).
Войта-діагностику проводять дітям від 0 до 1року з групи ризику,
крім дітей з дисплазією кульшових суглобів. За допомогою його
методу можна визначити кожну патологічну форму реакції дитини
і робити прогноз. Використовуючи вроджений рефлекс повороту та
повзання. Войта запропонував відповідну ранню відновлюючу
терапію (Войта-терапію), або рефлексну локомоцію. Основним
завданням методики є формування рухових навичок, відповідних
віку дитини. Принципом Войта-терапії є не тільки вплив на рухову
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сферу (можливість руху вперед та вертикалізацію), а й на все тіло: зага-
лом на сенсорну, вегетативну та психічну системи. При проведенні
терапії спостерігаються зміни частоти пульсу, дихання та кров’яного
тиску. Перед початком проведення Войта-терапії, дитині проводить-
ся обстеження (електрокардіографія, УЗД серця, нейросонографія,
електроенцефалографія) за показаннями. Мета цих обстежень —
з’ясувати функціональні можливості дитини витримувати фізичні
навантаження. Починати терапію можна лише тоді, коли функціо-
нальні можливості дитини відповідають тренуючому режиму. 

Практичним результатом цієї методики є формування пра-
вильних рухових навичок. Ефективність терапії визначається за
допомогою Войта-діагностики та клінічних даних. 

Показання до проведення методики: рухові порушення, пери-
феричні парези та паралічі, Spina bifida, уроджені міопатії, сколіо-
зи, м’язова кривошия. Рання реабілітація немовлят важлива для
початку проведення перших реабілітаційних заходів з точки зору
профілактики інвалідизації. До заходів відновлення фізичного здо-
ров’я відносять такі методи, як: лікувальна гімнастика, масаж, гід-
рокінезотерапія, Войта-терапія, Бобат-терапія та інші (мануальна
терапія, рефлексотерапія, сенсорна інтеграція, ерготерапія, артте-
рапія, іпотерапія…

Крім фізичної реабілітації для дітей в ранньому віці важливу
роль грає робота таких спеціалістів, як психолога, педагога, логопе-
да, обстеження педіатром та нейроофтальмологом, що дає змогу
дитині повноцінно відновлюватися. Зазвичай така реабілітація
проводиться в реабілітаційних центрах мультидисціплінарною
командою, де на кожного пацієнта складається індивідуальна реа-
білітаційна програма з урахуванням потреб, особливостей та фун-
кціональних можливостей дитини. В програмі визначається необ-
хідність, тривалість, послідовність та ефективність того, чи іншого
спеціаліста, в кожний конкретний час реабілітаційного процесу.

Тому рання реабілітація дітей, починаючи з немовлят і бажано
до 6 місяців, дає хороший результат-вихід у повне здоров’я, в за леж -
ності від тяжкості ураження нервової системи. 
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Фізична реабілітація є важливою складовою сфери охорони
здоров’я суспільства та системи надання соціальних послуг. Метою
реабілітаційного процесу є відновлення здоров’я пацієнта, його со -
ціального і, по можливості, професійного статусу до максимально-
го рівня. Фахівці з фізичної реабілітації здійснюють свою діяльність
в рамках міждисциплінарних реабілітаційних програм з поперед-
ження, набуття, збереження чи відновлення оптимального фун-
кціонування організму та якості життя людей. Фізична реабілітація
заснована на широкому використанні засобів фізичної культури
й спрямована на лікування травм і захворювань, профілактику
ускладнень, відновлення психологічної сфери хворого, відновлен-
ня побутових і трудових навичок. Одним з місць роботи фахівців
з фізичної реабілітації є реабілітаційний центр. 

Сучасні реалії життя диктують потребу в створенні високотех-
нологічних реабілітаційних центрів для адаптації людей з різними
нозологіями, для відновлення після хвороби та травмування. 

В Україні найбільш актуальними, на даний час, є питання орга-
нізації та роботи центрів комплексної реабілітації хворих. У держав-
них реабілітаційних центрах є чітка профільність, і вони не мають
можливості охопити всіх осіб, що потребують фізичної реабілітації.
З цією метою було проведено аналіз діяльності реабілітаційних
центрів, що ефективно працюють в розвинених країнах світу.

Якщо в США та країнах Європи існують багатопрофільні центри
ортопедичної, неврологічної, трудової, спортивної та інших видів
реабілітації, то в Україні в основному є медичні установи (лікарні та
військові госпіталі), реабілітаційні центри вузького профілю та
оздоровчі заклади (санаторії, спа-центри і фітнес-клуби). Більшість
з цих установ не пристосовані для прийому людей з інвалідністю та
маломобільних груп населення і не мають потрібної спеціалізації.

Досвід держави Ізраїль є надзвичайно важливий у вирішення
проблем реабілітації хворих та постраждалих в бойових діях саме
в сучасних універсальних реабілітаційних центрах. В цих центрах

368

Секція 8 Сучасні технології  



369

є ортопедична, неврологічна, кардіологічна, респіраторна та інші
види реабілітації. Використовують праце-терапію, фізіотерапію,
музикотерапію, спіч-терапію. Реабілітаційні центри в Ізраїлі забез-
печують можливо ранній початок реабілітації хворих, її етапність,
наступність і безперервність, комплексний характер реабілітацій-
них заходів, індивідуальний підхід до кожного конкретного хворо-
го з урахуванням характеру перенесеного захворювання, травми чи
поранення, функціонального статусу і його особистісних особли-
востей. Застосовують в реабілітації цілісний підхід до лікування, при
якому персонал супроводжує пацієнта на всіх етапах відновлюваль-
ного процесу з залученням в наступний період і родини, яка стає
невід’ємною частиною цього процесу для досягнення мети. Такі
центри водночас є і важливими науковими центрами, які взаємоді-
ють з вищими навчальними закладами. В таких центрах відбуваєть-
ся навчання майбутніх спеціалістів реабілітації.

В Україні вже з’являються перші сучасні центри реабілітації.
Один з таких є Київський міський центр реабілітації дітей з інвалід-
ністю. Це перш за все соціальний центр, а не медичний або освіт-
ній. Працюють в ньому над тим, щоб дитина стала самостійною
в житті. Найбільшу увагу приділяють соціально-побутовій реабілі-
тації, допрофесійній. Центр має повне зібрання сучасних техноло-
гій: від надскладних до найпростіших для реабілітації дітей.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ 
ПРИ ПАНКРАТІОНІ

Ярмолинський В. С. 
ІV курс, група ФКіС-17-1-hm, спеціальність «Фізична культура і спорт»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Савчук О. І., старший викладач

Сучасний панкратіон — це не копія античного панкратіону,
а процес еволюційного розвитку. З кожним роком рівень техніко-
тактичної підготовки спортсменів зростає, тому є потреба в науко-
вому і методичному забезпеченні. З огляду на високий рівень спор-
тивних досягнень у панкратіоні, а також високу конкуренцію як на
національному, так і на світовому рівнях збільшилися вимоги до
підготовки спортсменів, зокрема в техніко-тактичному аспекті.
Для змішаних єдиноборств характерне чергування статичних
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і динамічних дій, що здійснюють спортсмени в боротьбі в стійці
і в партері. Силова боротьба в стійці за захват, сковування, бороть-
ба в партері вимагають від спортсмена розвитку спеціальних фізич-
них якостей [2, 3, 4, 5]. 

Мета — охарактеризувати техніко-тактичні дії з елементами
боротьби дорослих кваліфікованих спортсменів у панкратіоні. 

У дослідженні проаналізовано 55 поєдинків кваліфікованих
спортсменів із панкратіону на основі аналізу відеоматеріалів зма-
гальної діяльності чемпіонату світу, який відбувався з 29.09.2016 р.
до 02.10.2016 р. в Грузії. Результати. Техніко-тактичні дії з елемента-
ми боротьби кваліфікованих спортсменів із панкратіону пов’язані
з виконанням тейкдауна (кидка або звалювання), клінча (захоплен-
ня рук, тулуба або інших частин тіла суперника), сайд маунта (утри-
мання суперника збоку), фул маунта (утримання суперника зверху
на животі), бек маунта (домінантна позиція, де учасник контролює
суперника зі спини), сабмішина (задушливого або больового при-
йому) [1]. Згідно з виявленим співвідношенням у змагальній діяль-
ності кваліфікованих спортсменів із панкратіону серед борцівських
техніко-тактичних дій домінує виконання тейкдаунів. Їхня частка
становить 61,0% від загальної кількості дій з елементами боротьби.
Із них 64,0% дій виконують у стійці та ще 36,0% — у партері. Серед
технічних дій у партері бачимо, що спортсмени найчастіше намага-
ються здобути позицію завдяки виконанню техніко-тактичної дії
сайдконтрол (використано в 14,0% випадків), сайдмаунт (8,0%) та
бекмаунт (3,00% випадків відповідно). Це в 11,0% випадків застосу-
вання елементів боротьби кваліфіковані спортсмени з панкратіону
намагалися здійснити сабмішин (больовий або задушливий при-
йом), що є значним показником і знову підтверджує наші припущен-
ня, що спортсмени намагаються закінчувати поєдинки достроково.
Підсумовуючи, є підстави стверджувати, що спортсмени намагаються
активно застосовувати борцівські техніко-тактичні дії від початку до
четвертої хвилини поєдинку. Суттєве зниження активності можна
пояснити, на наш погляд, втомою спортсменів. Проте виконання
борцівських прийомів у кінці поєдинку в панкратіоні давало би
велику перевагу, протиставляючи «агресивні» атакувальні техніко-
тактичні дії стомленому суперникові. Висновки. Виявлено доціль-
ність тренерам і спеціалістам панкратіону звернути увагу на потре-
би удосконалення спеціальної підготовленості, яка б дала змогу
ефективно застосовує Олег Савчук і Артем Муляр. Характеристика
техніко-тактичних дій з елементами боротьби дорослих спортсменів

370

Секція 8 Сучасні технології  



371

у панкратіоні вати групу техніко-тактичних дій з елементами бо -
ротьби упродовж усієї змагальної діяльності кваліфікованих спорт с -
менів у панкратіоні. 
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Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВ-
ЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Мурачова О. О., І курс, група ЗФН-20-1м-mk, спеціальність «Фі -
нанси, банківська справа та страхування» Миколаївський інститут
розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Нанеску Р. Р., ІІ курс, група ФН 19-1, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування» Інститут економіки та менеджменту
Університету «Україна» 
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
СОБІВАРТІСТЬ ВИДОБУТКУ ГАЗУ ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА
ГАЗОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Нетьосова А. В., ІV курс, група МК-17-1, спеціальність «Мар ке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ УПАКОВКИ

Ніцак Ю. А., І курс, група МН-20-1мс-mk, спеціальність «Менедж -
мент» Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВ-
ЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Новосад Д. О., І курс, група МН-20-1м-mk, спеціальність «Менедж -
мент» Миколаївський інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
КОНЦЕПТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БАН-
КІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Новоселець Д. С., ІІІ курс, група МК-18-1, спеціальність «Марке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ МОРО-
ЗИВА



Новохатько Н. О., ІІ курс, група ФН-19-1, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування» Центральноукраїнський інсти-
тут розвиту людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Остапенко О. В., старший викладач кафедри
права та соціально-економічних відносин
ВПЛИВ СУЧАСНОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА
СПО СОБИ МІНІМІЗАЦІЇ ЇЇ НАСЛІДКІВ

Перелигіна К. Р., І курс, група ФН-20-1, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування» Інститут економіки та менед-
жменту Університет «Україна»
Баланюк С. О., IV курс, групи 17.04, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування» Національна академія статистики,
обліку та аудиту
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, доцент
кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національна
академія статистики, обліку та аудиту
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНО-
ГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Плотницький Д. О., ІІІ курс, група МК-18-1мс, спеціальність «Мар ке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент 
ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ КОВБАСНИХ ВИ РОБІВ

Плотніцький Д. В., ІІІ курс, група МК-18-1мс, спеціальність «Мар ке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
РОЛЬ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ЯК СУСПІЛЬНОГО БЛАГА В ІННО-
ВАЦІЙНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Польова О. П., IV курс, група 17.04, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування» Національна академія статистики,
обліку та аудиту
Рязанець С. О., І курс, група ЗОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та
оподаткування» Інститут економіки та менеджменту Університет
«Україна»
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, доцент ка -
федри фінансів, банківської справи та страхування
РОЛЬ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У ФОРМУВАННІ ДОХО-
ДІВ БЮДЖЕТІВ
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Пономаренко І. Д., І курс, група ЗФН-20-1м-mk, спеціальність «Фі -
нанси, банківська справа та страхування» Миколаївський інститут
розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. екон. н., доцент
ОПТИМІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ
АКТИВАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Попов Р. В., І курс, група ЗМК-20-1м, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ОЦІНКА ЯКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПО -
КУПЦІВ

Потапчук Д. В., ІІІ курс, група ЗПУ-18-1, спеціальність «Публічне
управління та адміністрування» Інститут економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор
РОЗВИТОК «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Приймаченко А. В., ІІІ курс, група МК-18-1мс, спеціальність «Мар ке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
СУЧАСНИЙ РИНОК СИРІВ СИЧУЖНИХ В УКРАЇНІ

Прокопенко М. В., IІ курс, група ЗФН-19-2м, спеціальність «Фі -
нанси, банківська справа та страхування» Інститут економіки та
ме неджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів та обліку
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЦІЛЬОВИЙ ВЕКТОР
ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Пустовій А. Ю., ІІІ курс, група МК-18-1мс, спеціальність «Марке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ

Рогова М. В., ІV курс, група ЗПУ-18-1, спеціальність «Публічне управ -
ління та адміністрування» Інститут економіки та менеджменту Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУ-
ВАННЯ



Ромашко Д. В., ІІІ курс, група ЗМК-18-1мс, спеціальність «Мар ке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ВИДИ ПОСЛУГ В ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів та обліку Інститут економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ

Самойлік К. М., І курс, група ЗФН-19-1м, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування» Полтавський інститут економі-
ки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Артюх-Пасюта О. В., доцент
СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Семененко О. В., к. е. н., доц., доцент кафедри управління та адмі-
ністрування Інститут економіки та менеджменту Університету
«Україна»
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Семенова Д. В., ІІ курс, група МК-19-1мс, спеціальність «Марке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач кафедри фінансів та
обліку
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СТУДЕНТАМИ ВЛАСНО-
ГО БІЗНЕСУ

Семенова Д. В., ІІ курс, група МК-19-1мс, спеціальність «Марке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
РИНОК ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ

Синєшєв К. І., ІV курс, група ОО-17-1, спеціальність «Облік та опо-
даткування» Інститут економіки та менеджменту Університету
«Україна»
Науковий керівник: Захарчук О. В., д. е. н., професор
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
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Соколов Д. В., І курс, група ПД-20-1мб, спеціальність «Під при -
ємництво, торгівля та біржова діяльність» Інститут економіки та
ме неджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ

Стойка О. В., І курс, група ЗОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та
оподаткування» Інститут економіки та менеджменту Університету
«Україна» Стрілець О. В., IV курс, група 17.04, спеціальності: фінан-
си, банківська справа та страхування Національна академія статис-
тики, обліку та аудиту
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, доцент
кафедри фінансів, банківської спрви та страхування
СПЕЦИФІКА ВІТЧИЗНЯНОГО БЕЗРОБІТТЯ

Стрілець В. С., IІ курс, група ЗМН-20-1м, спеціальність «Мене дж -
мент» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кондукоцова Н. В., к. е. н.
ІМПЕРАТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬ-
НИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Сук Л. К., доктор економічних наук, професор, професор кафедри
фінансів та обліку Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна»
ОБЛІК ОРЕНДИ КОРІВ

Сук П. Л., доктор економічних наук, професор, професор кафедри
обліку і оподаткування Відокремлений підрозділ Національного уні -
верситету біоресурсів і природокористування України «Ніжин -
ський агротехнічний інститут»
ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА РОСЛИНАХ

Сухенко Д. М., І курс, група ОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та
оподаткування» Інститут економіки та менеджменту Університету
«Україна»
Пікало С. В., IV курс, група 17.04, cпеціальність «Фінанси, банківська
справа та страхування» Національна академія статистики, обліку та
аудиту
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, доцент ка -
федри фінансів, банківської справи та страхування Національна ака -
демія статистики, обліку та аудиту
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗА -
ХИСТУ НАСЕЛЕННЯ



Тишко Є. В., ІІІ курс, група ЗМК-20-1фмб, спеціальність «Мар ке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО
АСОРТИМЕНТУ

Тіга О. О., ІІ курс, група ЗПУ-20-2м., спеціальність «Публічне управ -
ління та адміністрування» Інститут економіки та менеджменту
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кондукоцова Н. В., к. е. н.
НАПРЯМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЩОДО
УМОВ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Фаріон Р. Л., І курс, група ЗОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та
оподаткування» Інститут економіки та менеджменту. Університет
«Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач кафедри фінансів та
обліку
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Федорова Д. О., І курс, група МН-20-1мс-mk, спеціальність «Менедж -
мент» Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬ-
НОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Хобоша О. В., I курс, групи ФН-20-1, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування» Інститут економіки та менеджменту
Університету «Україна» Баланюк М. О., IV курс, групи 17.04, спеці-
альність «Фінанси, банківська справа та страхування» Національна
академія статистики, обліку та аудиту
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, доцент
кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національна
академія статистики, обліку та аудиту
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В СУ -
ЧАСНИХ УМОВАХ

Хоменко О. С., І курс, група ЗФН-20-1, спеціальність «Фінанси,
банківська права та страхування», Полтавський інститут економіки
і права Університет «Україна»
Науковий керівник: Черкас В. В., старший викладач
РОЛЬ АВАНСОВАНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В ЕФЕК-
ТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
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Чамлай В. Є., ІV курс, група ОО-17-1-nk, спеціальність «Облік і опо -
даткування» Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Черкас В. В., старший викладач кафедри правознавства та фінан-
сів, Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ МАЛОГО
БІЗНЕСУ

Чернець В. С., ІІІ курс, аспірант, спеціальність «Економіка» Інс -
титут економіки та менеджменту Університету «Україна»
ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЛІСОГОСПО-
ДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Чумаш Д. О., І курс, група ЗПЗ-20-1, спеціальність «Право»
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Стеблянко В. С., старший викладач
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Шевченко І. О., ІV курс, група ЗФН-17-1, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування»
Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів та обліку Інститут економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ ЯК БУДІВЕЛЬНИЙ БЛОК ДЛЯ МОЖ-
ЛИВОСТЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
БІДНОСТІ В УКРАЇНІ

Шаравара Р. І., кандидат економічних наук, доцент, професор ка -
федри правознавства та фінансів, Полтавський інститут економіки
і права Університет «Україна»
СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВ-
СЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Шевчук В. О., ІІІ курс, група ЗМК-18-1, спеціальність «Марке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТАРОПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІА-
ЛІВ ДЛЯ МОРОЗИВА



Шкляр І. Д., IV курс, група МК-17-1, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент
СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЗАПРО-
ВАДЖЕННЯ ЙОГО НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Шульга А. С., ІV курс, група ЗПУ-18-1, спеціальність «Публічне
управління та адміністрування» Інститут економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор
ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ
ТОВАРАМИ

Яворський М. С., ІІІ курс, група МК-18-1, спеціальність «Марке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МОРОЗИВА В УКРАЇНІ
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ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 
СЕКЦІЯ №2

«ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Керівник секції: Степанова О.А., професор кафедри туризму,
документних та міжкультурних комунікацій 

Секретар: Федірко А.В., асистент кафедри туризму,
документних та міжкультурних комунікацій 

Алексєєнко Ю. Є., IV курc, група ІС-17-1, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа» Білоцерківський інститут еко-
номіки та управління Університету «Україна»
Науковий керівник: Романченко І. Г., кандидат історичних наук
АНОТУВАННЯ ЯК ПРОЦЕС АНАЛІТИЧНО-СИНТЕТИЧНОГО
ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Бугайчук О. В., І курс, група ІС-20-1м-lk, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Луцький інститут розвитку
людини Університет «Україна» 
Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач
ЧИТАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Вишневський В. А., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ю тер на
інженерія»
Бундак О. А., к.і.н., доцент, заступник директора з науково-методичної
роботи Луцький інституту розвитку людини Університету «Україна»
РИНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Войтюк А. О., І курс, група ЗІС-20-1м-bc-hm спеціальність «Інфор -
маційна, бібліотечна та архівна справа» Білоцерківський інститут
економіки та управління Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРО-
СТОРУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМА-
ЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Задорожна Ю. В., ІІІ курс, група 31С-18, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа» Луцький інститут розвитку
людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Кушпетюк О. І., кандидат історичних наук, доцент
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИС-
ТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА



Лозицька Л.В., 4 курс, бакалавр, група АЗД-41, спеціальність «Ана -
літика та зв’язки з громадськістю» Державний університет телеко-
мунікацій
Науковий керівник: Довбищенко М.В., д. і. н., доцент
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ КОМУНІКАТИВ -
НО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мотько К. Р., І курс магістр, група ІС-20-1м-lk, спеціальність «Ін -
формаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцький інститут роз-
витку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшук Н. В., к. філол. н.
ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Старовойтова А.С., 4 курс, бакалавр, група АЗД-41, спеціальність
«Аналітика та зв’язки з громадськістю» Державний університет
телекомунікацій
Науковий керівник: Довбищенко М.В., д. і. н., доцент
ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА
РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ

Столярчук Т.О., 4 курс, бакалавр, група АЗД-41, спеціальність «Ана -
літика та зв’язки з громадськістю» Державний університет телекомуні-
кацій
Науковий керівник: Довбищенко М.В., д. і. н., доцент
СУЧАСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ

Тимошенко І. С., директор Васильківського фахового коледжу Уні -
верситету «Україна»
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ МЕ -
ДИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Чапан Л. Ф., 4 курс, бакалавр, група АЗД-41, спеціальність «Ана -
літика та зв’язки з громадськістю» Державний університет телеко-
мунікацій
Науковий керівник: Довбищенко М.В., д. і. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
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СЕКЦІЯ №3
«УКРАЇНОЗНАВСТВО — ОСНОВА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»

Керівник секції: Дячинська М. В.., старший викладач кафедри україн -
 ської мови та літератури, іноземних мов та перекладу 

Антонюк В. С., IV курс, група УМ-17-1, спеціальність «Філологія.
Українська мова та література» Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Приліпко І. Л., д-р філ. н., доц.
ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА
ЯВОРІВСЬКОГО «МАРІЯ З ПОЛИНОМ ПРИ КІНЦІ СТОЛІТТЯ»

Гордієнко А. М., старший викладач кафедри української мови і літе-
ратури, іноземних мов та перекладу Інституту філології та масових
комунікацій Університету «Україна»
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ВИКЛАДАЧА ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИ-
ТИЧНОГО, ЛОГІЧНОГО ТА КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ СТУ-
ДЕНТІВ

Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаївського фахового коледжу
Університету «Україна»
ЩОДЕННИКИ, ЛИСТИ, МЕМУАРИ: ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄ-
МОДІЮ ЖАНРІВ

Роїк Н. В., ІІІ курс, група 3 ПО, спеціальність «Початкова освіта»
Ко мунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський
гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»
Науковий керівник: Товт І. С., кандидат історичних наук, доцент
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА
УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Семенова Д. В., студентка групи МК-19-1мс, Інституту економіки
та менеджменту
Науковий керівник: Гордієнко А. М., ст. викладач
ПРИВАТНЕ ЛИСТУВАННЯ — ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЖИТТЯ
І ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Товт І. С., кандидат історичних наук, доцент КЗ КОР «Біло церків -
ський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ І МЕТОДІВ
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ



СЕКЦІЯ №4
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ 
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР»

Керівник секції: Єнг І.С., старший викладач кафедри кафедри
української мови та літератури, іноземних мов 
та перекладу 

Городницька І. М., І курс магістратури, група ЗПР-20-1, спеціаль-
ність «Філологія» Полтавський інститут економіки і права Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент
АНГЛОМОВНІ ПАРЕМІЇ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТОБА-
ЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Данилюк Л. В., к. ф. н., доц. кафедри філології та соціально-гумані-
тарних дисциплін Полтавський інститут економіки і права Уні вер -
ситету «Україна»
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО
ДИСКУРСУ

Нагорна П. Е., старший викладач кафедри філології та соціально-
гуманітарних дисциплін Полтавський інститут економіки і права
Університету «Україна»
МЕТОДИКА TASK BASED TEACHING ЯК ОДНА З НАЙБІЛЬШ
ЕФЕКТИВНИХ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Павлова Т. О., І курс магістратури, група ЗПР-20-1, спеціальність
«Філологія» Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент
ПОЛІСЕМІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ

Рябокінь Н. О., к. ф. н., доц. кафедри філології та соціально-гума-
нітарних дисциплін Полтавський інститут економіки і права
Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ АБРЕВІАТУР У МЕ -
ДИЧНОМУ ДИСКУРСІ
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Савчук К. В., І курс магістратури, група ЗПР-20-1м, спеціальність
«Філологія» Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ

Сич І. А., І курс, група ПЗ-1-lk, спеціальність «Право» Луцький
інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Пікалюк С. С., ст. викладач
ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВО-
БОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Скрипник М. І., І курс, група ЗПР-20-1м, спеціальність «Філологія»
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент
ПЕРЕВАГИ ТА НЕОЛІКИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ АБРЕ-
ВІАТУР ЗА ДОПОМОГОЮ СЛОВНИКОВОГО МЕТОДУ У ДИС-
КУРСІ СТОМАТОЛОГІЇ

Січова Д. Ю., викладач кафедри філології та соціально-гуманітар-
них дисциплін Полтавський інститут економіки і права Універ си -
тету «Україна»
АНГЛОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ІНОВАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНОМУ
ПЕРЕЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ



СЕКЦІЯ №5
«ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 

ВІДГУК НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»

Керівник секції: Адамчук Н. В., к.філол.н., доцент кафедри журналіс-
тики, видавничої справи, поліграфії та редагування 

Секретар: Денисенко В. А., доцент кафедри журналістики,
видавничої справи, поліграфії та редагування 

Багрій В. В., IV курс , група ЖР17/1, спеціальність «Журналістика»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сазонова Ю. О., доцент
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖАНРІВ ЖУРНАЛІСТИКИ В ЗАРУБІЖ-
НИХ ЗМІ

Буймер В. В., IV курс, група Ж-19.3-1-mk, спеціальність «Журна -
лістика» Миколаївський інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С. В., директор Микола їв сько -
го фахового коледжу Університету «Україна»
БЛОГ ЯК ЗАСІБ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Бусняк Н. А., II курс, група ЖР-17-1, спеціальність «Журналістика»
Інститут філології та масових комунікації Університету «Україна»
Науковий керівник: Денисенко В. А., д. іст. наук, доцент
«СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩОЇ МЕДІА
ДІЯЛЬНОСТІ»

Вовкотруб Ю. А., IV курс, група ЖР17/1, спеціальність «Журна ліс ти -
ка» Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лоза Г. І., доц. канд. наук із соціальних кому-
нікацій
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕКСТИ У СУСПІЛЬНІЙ КО -
МУ НІКАЦІЇ

Гребенюк Д. А., lV курс, група ЖР-17/1, спеціальність «Журна ліс тика»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Данько-Сліпцова А. А., ст. викладач Науковий
консультант: Ярошовець Т. І., к. філос. н., доцент ЧИ Є БЛОГЕР
ЖУРНАЛІСТОМ У XXl СТОЛІТТІ
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Григоренко О., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавни-
чої справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ В ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ: ПРОБЛЕМИ,
ОЦІНКИ

Голішевська Д., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавни-
чої справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
ЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ ЖУРНАЛІСТА З ЛЮДЬМИ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ

Захаров І. В., ІІ курс, група ЖР-19-1-мс-kd, спеціальність «Журна -
лістика» Центральноукраїнський фаховий коледж Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кравченко О. В., к. ф. н.
КОНЦЕПЦІЯ МИСТЕЦЬКОГО ЖУРНАЛУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
КОНТЕНТ

Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаївського фахового коледжу
Університету «Україна»
РОЛЬ МЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬ-
НОГО ІМУНІТЕТУ МОЛОДІ

Кривенко М. О., ІІІ курс, група 3ПО, спеціальність «Початкова
освіта» КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фахо-
вий коледж»
Науковий керівник: Товт І. С., кандидат історичних наук, доцент
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ВІДГУК НА ВИКЛИКИ СЬО-
ГОДЕННЯ

Курлюк В.С., IІ курс, група Ж-19-1мс-mk, спеціальність «Журна -
лістика» Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаїв сько -
го фахового коледжу Університету «Україна»
ПОНЯТТЯ «МЕДІАСЕРЕДОВИЩЕ» ТА «ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ПРОСТІР» У ТЕРМІНОЛОГІЇ ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВА

Літус Е. В. , ІV курс, група ЖР-17-1, спеціальність «Журналістика»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Денисенко В. А., д-р іст. н., доцент
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА



Марисюк М. А., IV курс, група ЖР-17-1, спеціальність «Журна ліс тика»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сазонова Ю. О.
НОВИНИ НА РАДІО, ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИКИ В КОНТЕК-
СТІ СПРЯМУВАННЯ РАДІОСТАНЦІЇ

Матузінський В. Р., IV курс, група ЖР 17/1, спеціальність
«Журналістика», кафедра журналістики, видавничої справи, полі -
графії та редагування
Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»
РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-РАДІО В УКРАЇНІ

Мушта А. С., IV курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавни-
чої справи та редагування
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. н., доцент
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ МАТЕРИНСТВА В СУЧАСНИХ ЗМІ

Нестеренко М. І., IV курс, група ЖР-17-1, спеціальності «Журна ліс ти -
ка» Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лоза Г. І., доц., канд. наук із соціальних кому-
нікацій 
ОСОБЛИВОСТІ КОНТЕНТУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

Ніколаєв М. С., IV курс, кафедра журналістики, видавничої справи,
поліграфії, та редагування
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. н., доцент
МОТИВ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ПУБЛІЦИСТИЦІ УКРАЇН-
СЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Рабомизий В. О., Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна»
МІСЦЕ СПОРТИВНОЇ ТЕМАТИКИ У АМЕРИКАНСЬКИХ
НОВИНАХ

Сергійчук А. В., ІІ курс, група ЖР-19-1-мс-kd, спеціальність «Жур -
на лістика» Центральноукраїнський фаховий коледж Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кравченко О. В., к. ф. н.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ НА -
УКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ВИДАННЯ НА АМЕРИКАНСЬКІЙ
ВЕРСІЇ NATIONAL GEOGRAPHIC
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Товстоган В. В., ІI курс, група ЖР–19–1, спеціальність «Журна ліс -
тика» Центральноукраїнський інститут розвитку людини Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Кравченко О. В., к. ф. н.
КОНТЕНТ ТА ПРОБЛЕМИ НОВИНОГО КОНТЕНТУ У РЕДАК-
ЦІЇ «ДЕНЬ»

Уманець О., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
РЕЦЕНЗІЯ ЯК ЖАНР ПИСЬМОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ТРАНС-
ФОРМАЦІЯ ЖАНРУ

Шаблій В. І., IV курс, група ЖР-17/1, спеціальність «Журна ліс ти ка»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Денисенко В. А., д. істор. н., доцент
ТЕХНІКА ІНТЕРВ’Ю ЯК ТРАДИЦІЙНА ФОРМА ЖУРНАЛІСТ-
СЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Щур Д. А., ІV курсу, ЖР-17-1 спеціальність «Журналістика» 
Інс титут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Данько-Сліпцова А. А., старший викладач
УКРАЇНСЬКИЙ СЕГМЕНТ МЕРЕЖІ YOUTUBE: КОНТЕНТ
ТОПОВИХ УКРАЇНОМОВНИХ БЛОГЕРІВ



СЕКЦІЯ №6
«РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧІ ПРОЦЕСИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИ-
КА ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

Керівник секції: Бобренко Р. В., к.п.н., доцент кафедри журналістики,
видавничої справи, поліграфії та редагування 

Секретар: Козак П. М., старший викладач кафедри
журналістики, видавничої справи, поліграфії 
та редагування 

Віткович А., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Адамчук Н. В., канд. філол. наук, доцент
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА НОВИННИЙ КОНТЕНТ ТА
ЙОГО ЕВОЛЮЦІЮ

Голішевська Д. П., ІV курс, група ЖР-17/1 Інститут філології та
масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ярошовець Т. І., к.філос.н., доцент кафедри
журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування
ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В СУЧАСНИХ УКРА-
ЇНСЬКИХ МАСМЕДІА

Киричук С., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Сєриков А.Н., Заслужений журналіст України
ІМІДЖЕВИЙ СПЕЦВИПУСК ПРО УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»
ЖУРНАЛУ «ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА»

Корнієнко О. Ю., ІV курс, група ВC-17-1, спеціальність 061 «Жур -
налістика» (Видавнича справа та редагування: редагування мульти-
медійних видань) Інститут філології та масових комунікацій Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Сазонова Ю. О., к. н. із соц. ком., доц.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РЕДАКТОРА ТА ШЕФ-РЕДАКТОРА
В СПОРТИВНОМУ ЗМІ: ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кучма О., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ОРИГІНАЛЬНИЙ ТИП ХУДОЖНЬО-
ГО МИСТЕЦТВА
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Меньків М., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
ТВОРЧІСТЬ ТА КРЕАТИВНІСТЬ РИСИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Мацелюх М., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Сєриков А.Н., Заслужений журналіст України
ПРОМОЦІЯ ВИДАВНИЦТВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. НА ПРИ-
КЛАДІ САЙТУ «ВИДАВНИЦТВА «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»»

Некрашевич М., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видав-
ничої справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
СУЧАСНІ РЕЛІГІЙНІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ

Обух В., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої спра -
ви та редагування
Науковий керівник: Адамчук Н. В., канд. філол. наук, доцент
РЕДАКТОР ПЕРЕКЛАДУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ
ПРОС ТОРІ

Опанасенко М., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавни-
чої справи та редагування
Науковий керівник: Бобренко Р. В., канд. пед. наук, доцент
ДОВІДКОВИЙ РЕСУРС ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДІЙНИКІВ

Плосковітова І., IV курс, кафедра журналістики, поліграфії, видав-
ничої справи та редагування
Науковий керівник: Бобренко Р. В., канд. пед. наук, доцент
ВІЗУАЛЬНА ЕСТЕТИКА ЖУРНАЛЬНОГО КОНТЕНТУ

Поночовна К., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавни-
чої справи та редагування
Науковий керівник: Адамчук Н. В., канд. філол. наук, доцент
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ВИДАНЬ ПЕРЕКЛАД-
НОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇН

Чупик О., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої спра -
ви та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
МОВНІ ЧИННИКИ РЕДАГУВАННЯ НОВИН НА КРИМІНАЛЬ-
НІ ТЕМИ



СЕКЦІЯ №7
«ТУРИЗМ ЯК БАГАТОГРАННЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ»

Керівник секції: Доценко А. І., к.е.н., доцент кафедри туризму, 
документних та міжкультурних комунікацій 

Секретар: Танська Л. В, старший викладач кафедри туризму,
документних та міжкультурних комунікацій 

Байдецька Л. В., викладач Тернопільського фахового коледжу Уні -
верситету «Україна»
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИЗМУ В УМО -
ВАХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ

Коваленко М., старший науковий співробітник КЗ «Центр охорони
та дослідження пам’яток археології»
ПИТАННЯ ОХОРОНИ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ НА
ПОЛТАВЩИНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ
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ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
СЕКЦІЯ №8

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

Керівник секції: Адирхаєва Людмила Вікторівна, завідувачка кафедрою
фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання,
к.пед.н., доцент 

Секретар: Колядич Оксана Іванівна, старший викладач кафедри
фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 

Андрющенко Г. М, .І курс, група ФТ-20-1М, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва А. В., професор, к. пед. н., доцент
ПРОФІЛАКТИКА ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА

Антонюк В. Г., ІІІ курс, група ФК-18-1-hm, спеціальність «Фізична
культура і спорт» Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Матвійчук В. М., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХАТХА-ЙОГИ ЯК КОМПЛІ-
МЕНТАРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ОРГАНІЗАЦІЇ ТРЕНУВАЛЬНИХ
ЗАНЯТЬ ЗІ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Балан О. Є., асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії і фізич-
ного виховання, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ

Балан О. Є., асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії і фізич-
ного виховання, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ ПРАКТИЦІ

Бородіна О. С., к. пед. н., доцент кафедри соціально-реабілітацій-
них технологій Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕ-
РІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ



Вангородський С. І., І курс, група ЗФТ-20-1м, спеціальність «Фі -
зична терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., доктор пед. наук, професор
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
В УК РАЇНІ

Величко І. І., I курс, група СПО-20-1м, спеціальність «Спеціальна
освіта» 
Бундак О. А., к. і. н., доцент, заступник директора з науково-мето-
дичної роботи Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
ЗАСТОСУВАННЯ ЇЗДИ НА ВЕЛОСИПЕДІ В ОЗДОРОВЧОМУ
ТРЕНУВАННІ

Воробйов С. Д., група ЗФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
ЗАЙВА ВАГА І ГЕНЕТИКА

Гета А. В., ІІ курс, група СПО-19-1, спеціальність «Спеціальна освіта»,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., ст. викладач
ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я

Гета А. В.,, к.фіз.вих., доцент кафедри соціальної роботи та спеці-
альної освіти, Полтавський інститут економіки і права Універси -
тету «Україна»
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ
НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Голівець Л. І., I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДОРОСЛИХ ПАЦІЄНТІВ ПРИ COVID-19

Голівець Л. І., I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Ук -
раїна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДОРОСЛИХ ПАЦІЄНТІВ post-COVID-19
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Голівець Л. І., I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент
НЕЙРОСТИМУЛЯЦІЯ, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД РЕАБІЛІ-
ТАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОЛОВНИМ БОЛЕМ НАПРУГИ (ГБН)

Гусар Г. А., I курс, група ФЗТ-20-1м, спеціальность «Фізична терапія,
єрготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. м. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ З ДЦП В
УМОВАХ БУДИНКА ДИТИНИ

Довга С. А., I курс, група ФЗТ-20-1м, спеціальность «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. м. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ З РАС
В УМОВАХ БУДИНКА ДИТИНИ

Єлісєєв М. Д., І курс, група ФТ-20-м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н, професор
ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ
СТОПИ У ДІТЕЙ ВІКОМ 6-14 РОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТО-
СУВАННЯ МАНУАЛЬНОГО М’ЯЗОВОГО ТЕСТУВАННЯ

Житовоз М. П., аспірант, заслужений тренер України
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., докт. пед. н., професор Інститут
соціальних технологій Університету «Україна»
ОПТИМІЗАЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ
СЛУХУ

Ковальчук В. А., ІV курс, група ФКіС-17-1-hm, спеціальність «Фі -
зична культура і спорт» Хмельницький інститут соціальних техно-
логій Університету «Україна»
Науковий керівник: Кравчук Л. С., к. пед. н., доцент
СПОНУКАЛЬНІ ЧИННИКИ ЩОДО ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА
ЙОГО НАСЛІДКИ НА СТАН МОЛОДОГО ОРГАНІЗМУ



Колядич О. І., старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготе-
рапії та фізичного виховання Інститут соціальних технологій
Університету «Україна» 
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗМУ
ЛЮДИНИ ПІД ЧАС КОРОТКОТРИВАЛОЇ ТА ДОВГОТРИВАЛОЇ
АДАПТАЦІЇ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Кравчук Л. С., І курс, група ФТ-20-1м-hm, спеціальність «Фізична
те рапія, ерготерапія» Хмельницький інститут соціальних техноло-
гій Університету «Україна»
Науковий керівник: Антонецька Н. Б., к.мед.н., доцент
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТ -
НОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГО-
ТЕРАПІЇ

Кудінова А. Г., магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта. Фі -
зична реабілітація», Полтавський інститут економіки і права Уні -
верситету «Україна»; магістр спеціальності «Переклад», міжнарод-
ний факультет Української медичної стоматологічної академії.
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри соці-
альної роботи, Полтавський інститут економіки і права Універ си -
тету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОСТІНФАРКТНИХ ХВОРИХ: СУ -
ЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Кузьменко Я. Р., ІІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична те ра пія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

Купріяненко А. В., І курс, група ФТ-20, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ В СИСТЕМІ АКУШЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ
ПРИ СИМФІЗИТІ ВАГІТНИХ

Ловейко І. О., І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ОСІБ ІЗ ХРЕБЕТНО-
СПИННОМОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ
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Ловейко І. О., І курс, група ЗФН-20-1м , спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор
ТРАДИЦІЙНІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ РУХОВОЇ АКТИВ-
НОСТІ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО
ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Лук’янчук Д. Д., І курс, група ЗФН-20-1м , спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ОПЕРАТИВНИХ
ВТРУЧАННЯХ НА СЕРЦІ ТА СУДИНАХ

Матвійчук В. М., І курс, група ФТ-20-1м-hm, спеціальність «Фі -
зична терапія, ерготерапія» Хмельницький інститут соціальних
технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Антонецька Н. Б., к. мед. н., доцент
ПРОБЛЕМИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я І ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ В СУП-
РОВОДІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМ

А. Є., ІІІ курс, група СПО-18-1, спеціальність «Спеціальна освіта»
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Гета А. В., к.фіз.вих., доцент
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕН-
ТОСТІ ВЧИТЕЛЯ З АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Михальченко Т.М., ІІ курс, група ФТ-19-1, спеціальність «Фізична
терапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст. викладач
БІОЛОГІЧНА РОЛЬ МАГНІЮ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Михальченко Т.М., ІІ курс, група ФТ-19-1, спеціальність «Фізична
терапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст. викладач
ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА
СЕРЦЕВО-СУДИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ



Міськів Д.Р., ІІ курс, група ФТ-19-1, спеціальність «Фізична тера-
пія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст викладач
БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІЗИЧ-
НОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Міськів Д.Р., ІІ курс, група ФТ-19-1, спеціальність «Фізична тера-
пія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст викладач
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ АКТИВ-
НОСТІ

Петрук І. О., ІІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ
ТЕРАПІЇ

Резнік О. І., асистент кафедри «Фізичної реабілітації та соціально-
го забезпечення» Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
ВПЛИВ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ОРГАНІЗМ

Романов О. С. І курс, група ЗФН-20-1м ,спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., докт. пед. н. професор
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ / РЕАБІЛІ-
ТАЦІЇ

Савчук О. І., І курс, група ФТ-20-1м-hm, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Хмельницький інститут соціальних техноло-
гій Університету «Україна»
Науковий керівник: Дрюков О. В., к. н. з фіз. виховання і спорту, доцент
ДИХАЛЬНА ГІМНАСТИКА ЯК ЗДОРОВ’Я ЗБЕРІГАЮЧА ТЕХ-
НОЛОГІЯ

Сергєєва О. О., І курс, ЗФТ-20-1м, спеціальність «фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ
АУТИЧНОГО СПЕКТРА В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ
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Сокол О. І., І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н. доцент
ВИКОРИСТАННЯ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ З МЕ -
ТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТОВНОСТІ ЗНИЖЕННЯ НАДМІР-
НОЇ ВАГИ

Ткачук Г. С., І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., докт. пед. н. професор
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ПРИКЛАДНОЇ КІНЕЗІО-
ЛОГІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Туровець Г. М., лікар школа І–ІІІ ступенів №168 м. Києва, фізич-
ний терапевт, ерготерапевт, старший викладач кафедри фізичної
терапії, ерготерапії та фізичного виховання Інститут соціальних
технологій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ ПРИ АСИМЕТРИЧ-
НОМУ ТОНІЧНОМУ РЕФЛЕКСІ (АСШТР) У ДІТЕЙ ШКІЛЬНО-
ГО ВІКУ

Хоанг К. Б., І курс, група ЗФН-20-1м , спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ТЕ -
РАПІЇ

Христян Г. Є., І курс, ЗФТ-20-1м, спеціальність «фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ У ПІЗНЬОМУ ВІДНОВНОМУ ПЕ РІ -
ОДІ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНСУЛЬТУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Цирковняк О. О., асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор
МЕТОДИ ОЦІНКИ СТАНУ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
ДІТЕЙ З ПРОЯВАМИ ЮРА



Чинка О. П., I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
АРТ-ТЕРАПІЯ, ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО
ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Шевчук В. С., ІІ курс магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Ук раїна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПОРУ-
ШЕННЯХ ПОСТАВИ

Шуляк Д. С., ІV курс, група ФКіС-17-1-hm, спеціальність «Фізична
культура і спорт» Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савчук О. І., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КЛАСИЧНОЇ ГОМЕОПАТІЇ ЯК КОМ-
ПЛІМЕНТАРНОГО МЕТОДУ У ЛІКУВАННІ ТА ОЗДОРОВЛЕН-
НІ ОРГАНІЗМУ

Юхименко А. І., І курс, група ФТ-20-1М, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва А. В., професор, к. пед. н., доцент
РАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ (ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ДВОХ
РОКІВ) З ПОРУШЕННЯМ ФУНКЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Ямшанова Н. А., I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична те -
рапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ РЕАБІ-
ЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

Ярмолинський В. С., ІV курс, група ФКіС-17-1-hm, спеціальність
«Фізична культура і спорт» Хмельницький інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Савчук О. І., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ПРИ ПАНКРА-
ТІОНІ
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СЕКЦІЯ №9
«СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

Керівник секції: Базиленко Анастасія Костянтинівна, завідувачка
кафедрою соціальної роботи та педагогіки, к. психол. н.,
доцент 

Антонюк О. В., І курс, група ЗСР-20-1м-hm, спеціальність «Со ці -
альна робота» Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ЯКІ
ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Бараєва Д. О., ІІІ курс, група 3 ПО, спеціальність 013 «Початкова
освіта» КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний
фа ховий коледж»
Науковий керівник: Товт І. С., к. і. н., доцент
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ
НАСИЛЬСТВА ДІТЕЙ

Бугайчук О. О., III курс, група ЗПЗ 18-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Власенко Н. Л., ІV курс, група ЗСР-17, спеціальність «Соціальна ро -
бота» Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Дика В. А.
СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ
У СКЛАД НИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ. ДОСВІД СОЦІАЛЬ-
НИХ СЛУЖБ

Вугальтер А., ІІІ курс коледж «Освіта»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент Інститут соці-
альних технологій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ



Гарбар Ю. П., І курс, ЗСР-20-1м-hm, спеціальність «Соціальна
робота» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Чайковський М. Є., д. пед. н., професор
ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ДІТЕЙ З ОСОБ-
ЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАЗ ЗАКЛАДУ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Гуринович О. Р., І курс, СР-20-1м-hm,спеціальності «Соціальна ро -
бота» Хмельницький інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.
ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ

Гурський Р. С., студент магістратури спеціальності «Спеціальна
осві та» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ПСИ-
ХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТ-
НІМИ ПОТРЕБАМИ

Заіка В. М., к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи та спеці-
альної освіти Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Денисенко А. О., ІІ курс магістратури спеціальності «Психологія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА АЛКОГОЛІЗМ

Заіка В. М., к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи та спеці-
альної освіти Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Гоняйлова Т. І., ІІ курс магістратури спеціальності «Психологія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
ВИДИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬ-
СТВІ

Зозуля А. П., І курс, група ПЛ-20-1-nk, спеціальність «Психологія»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
ЗВ’ЯЗОК ПАМ’ЯТІ З ОСОБИСТІСТЮ ЛЮДИНИ
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Ковалінська М. М., V курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спе -
ціальна освіта» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., с. н. с.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТ -
РІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ

Костюк К. А., І курс, група ЗСПО-20-1м, Спеціальність «Спе ці аль -
на освіта» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. псих. н.
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДО -
ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Кравченко О., ІІІ курс (мс) спеціальність «Соціальна робота»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У НАПРЯМКУ СОЦІАЛЬНОЇ
РОБОТИ: ПЕРСОНАЛЬНИЙ АСИСТЕНТ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Левіщенко О. В., V курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спе ці -
альна освіта» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., с. н. с.
ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРОФЕСІЙ-
НОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПО -
ТРЕБАМИ

Литовченко О. В., доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ЗАКЛАДІ ПОЗА-
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Лопушинський Д. М., IV курс, група ЗСР-4.1, спеціальність «Соці -
альна робота» Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Закусило О. Ю., старший викладач
ПРЕВЕНЦІЯ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА

Максимова А. Є., ІІІ курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Пси -
хологія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
РОЗЛАДИ ОСОБИСТОСТІ



Марчук Я. Б., І курс магістратури, група ЗСПО-20-1м спеціальність
«Спеціальна освіта» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.
ЮРИСДИКЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ
ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЗРАЗКІВ
ПОВЕДІНКИ ОСОБИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕ-
БАМИ

Міцінська К. М., І курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спе ці -
альна освіта» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. психол. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ШКІЛЬ-
НОГО ВІКУ З РОЗЛАДОМ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Пасічник Л., тудентка магістратури спеціальності «Спеціальна осві-
та», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АСИСТЕНТА ДИТИНИ В ІНКЛЮ-
ЗИВНОМУ КЛАСІ

Рустамова Е. Г., IV курс, група ПЗ 18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Сабадин М. М., І курс, група ЗСПО-20-1М, спеціальність «Спеці -
альна освіта» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИ ПСИХО-
ЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ УЧНІВ З ОСОБЛИВИ-
МИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Соколова М. О., I курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Соці альна
робота» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Кириленко В. Г., к. психол. н, доцент
МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬ -
МИ ТА МОЛОДДЮ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ
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Шамрій Л. А., І курс, СР-20-1м-hm,спеціальності «Соціальна робо-
та» Хмельницький інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ ІЗ ІНТЕЛЕК-
ТУАЛЬНОЮ ОБДАРОВАНІСТЮ В УМОВАЗ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬ-
НОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Шмель Л., студентка магістратури спеціальності «Спеціальна осві-
та» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
КОМПЛЕКСНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІ ТЕЙ
З ООП, В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ



СЕКЦІЯ №10
«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ»

Керівник секції: Османова Алімє Мамедівна, завідувачка кафедрою
психології, к. психол. н. 

Акшенцева В. Д., IV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент цивільного, адмі-
ністративного, господарського права та правоохоронної діяльності
ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЯК ПСИХОЛО-
ГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ

Бабікова О. В., І курс, група ЗПЛ-20м-1-hm, спеціальність «Пси -
хологія» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. психол. н., доцент
КОНФЛІКТИ У СЕРЕДОВИЩІ ПІДЛІТКІВ

Бітюкова О. В., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісовий А. К., ст. викладач
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА КОРЕКЦІЯ ПІДВИЩЕНОЇ
ТРИ ВОЖНОСТІ ТА СТРАХІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬ-
НОГО ВІКУ

Бойко О. В., ІІ курс, група ПЛ18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О.
ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА В ГРУПІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Бойченко А. О., ІІ курс, група ПЛ-19-1-nk, спеціальність «Пси хо ло -
гія» Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С .М., ст. викладач
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВІДНОСИН БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

Бочеварова О. О., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., зав. кафедрою
психології
ОСОБИСТІСТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ І КРИЗОВИХ
СИТУАЦІЯХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
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Вишар Є. В., старший викладач кафедри соціальної роботи та спе-
ціальної освіти Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
Клеценко Л. В., к.пед.н., старший викладач кафедри фізичної тера-
пії та ерготерапії Національного університету «Полтавська політех-
ніка імені Юрія Кондратюка»
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙ-
НОГО ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА
ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ, ЕРГОТЕРАПЕВТІВ

Вірченко М. В., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Чиханцова О. А., канд. психол. н., доцент
ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ МО -
ЛОДІ ДО ЗАНЯТЬ ПАРНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ТАНЦЯМИ

Гаджимагомедова Д. М., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність
«Психологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Питлюк-Смеречинська О. Д.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ МОЛОДІ
У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Горбатюк А. С., ІІ курс, група ЗПЛ-19-1-nk, спеціальність «Психо ло -
гія» Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач
ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
 СУБ’ЄК ТА

Давиденко М. М., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. психол. н., професор
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Дацюк В. В., ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»
Інс титут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорунженко Г. В., ст. викладач
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ПАНДЕ-
МІЇ



Заіка В. М., к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи та спеці-
альної освіти Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Ківшик О. М., ІІ курс магістратури, спеціальність «Психологія»
Інс титут соціальних технологій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПІДЛІТ-
КОВОМУ ВІЦІ

Згуржак С. О., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психологічних наук, про-
фесор
ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЙНА РОБОТА З БАТЬКАМИ, ЯКІ ВИХО-
ВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Злобіна Л. С., ІІ курс, група ЗПЛ-18-1-nk, спеціальність «Психо ло -
гія» Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач
ПОНЯТТЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ ЛЮДИНИ

Зубенко М. О., ІІ курс, група ПЛ-19-1-nk, спеціальність «Психоло гія»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач
ТЕМПЕРАМЕНТ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ

Іванюк І. Я., старший викладач Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна»
ОСОБИСТІСТЬ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА: КРИТЕРІЇ ЗРІЛОСТІ

Ільків Ю. Ю., група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ ТА ТЕРАПІЇ НЕВРОТИЧ-
НИХ РОЗЛАДІВ

Кирюшко Г. В., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол.н., доцент
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
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Климчук Н. Ю., І курс, група ЗПЛ-20-І-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., канд. психол. наук, завідуюча
кафедрою психології
СУЧАСНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУ-
ШЕНЬ У ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Козак А. А., І курс, група ЗПЛ-20-1м-hm, спеціальність «Психо -
логія» Хмельницький інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. психол. н., доцент
РОЛЬ СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ ДИТИНИ

Комазова К. Ю., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., зав. кафедрою
психології
ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ БАТЬКІВ,
ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ,
МЕТОДАМИ ГЕШТАЛЬТТЕРАПІЇ

Коробієвська Н. В., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Питлюк-Смеречинська О. Д., канд. психол.
наук, доцент
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСІВ У СТУ-
ДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Кравцова О. Ю., І курс, група ПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психол. наук, професор
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОЇ САМОРЕГУЛЯ-
ЦІЇ ПІДЛІТКІВ ЯК УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ
ПОВЕДІНКИ

Крамаренко Н. В., ІІІ курс, група ЗПЛ-18-1-nk, спеціальність «Пси -
хо логія» Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач
НАДІЙНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ



Крамниста Л. О., ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорунженко Г. В., ст. викладач
КОГНІТИВНИЙ РОЗВИТОК В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Крамниста Л. О., ІІІ курс, група ПЛ 18-1, спеціальність «Пси хо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ОСОБ -
ЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Ладягіна О. М., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психологічних наук, про-
фесор
СХИЛЬНІСТЬ ДО РИЗИКУ ЯК ФАКТОР ОБИРАННЯ СТРАТЕ-
ГІЙ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Малиновська Ю. Б., магістр, група ЗПЛ-20-11-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., канд. психол. наук, зав.
кафедрою психології
РОЗВИТОК САМОСВІДОМОСТІ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСО-
БАМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

Мінько А.О., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Питлюк-Смеречинська О. Д., доцент кафедри
психології РЕФЛЕКСІЯ ТА САМОКОУЧІНГ ЯК МЕХАНІЗМ
РОЗВИТКУ Я-КОНЦЕПЦІЇ

Мудренко І. В., І курс, группа ЗПЛ-20-1м-ist, спеціальність «Пси -
хо логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубчак Г. М., д. психол.н., професор
СМИСЛОВА ТИПОЛОГІЯ САМОГУБСТВ ЯК ЧИННИК ЕФЕК-
ТИВНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Музиченко Д. С., I курс, група ПЛ-20-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Рівненський інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шпак С. Г., к. псих. н., доцент
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕН-
ТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЯК ВАЖЛИВОГО КОМПО-
НЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ
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М’ясникова Ю. Г., ІV курс, група ПЛ-17-1-hm, спеціальність «Пси -
хологія» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Левицька Л. В., к. психол.н, доцент
РОЗЛАДИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Нікітіна І. М., І курс магістратури ЗФ, група ЗПЛ-20-II-1м, спеці-
альність «Психологія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., зав. кафедрою
психології
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТРИВОЖНОСТІ ТА РІВНЯ СУБ’ЄКТИВНО-
ГО ВІДЧУТТЯ ЩАСТЯ ОСОБИСТОСТІ

Никитенко О. В., I курс, група ЗПЛ-20-II-1м, спеціальність «Пси -
хологія», Інститут соціальних технологій Університет «Україна»
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ
У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Овчаренко О. Ю., ІІ курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. псих. н.
ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Олексова О. М., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н, зав. кафедрою
психології
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО
НАВЧАННІ У ШКОЛІ

Олійник К. О., ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»
Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорунженко Г. В., ст.викладач
ПРОБЛЕМА САМОСВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ

Олійник Т. В., І курс, група ПЛ-20-1м, спеціальність «Психологія»
Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психол. наук, професор
СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ АТИТЮДІВ У СТУДЕНТІВ-
ПСИХОЛОГІВ



Отенко С. А., аспірант, кафедра психології Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., професор
САЛЮТОГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ДЖЕРЕЛО ПСИХОЛОГІЧ-
НОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Пастушенко О. К., ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О.
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОБЛЕМ ПРОФЕ-
СІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Пилипко Ю. О., І курс, група ЗПЛ-20-11-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. психол. н., професор
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ
ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ В ЗРІЛОМУ
ВІЦІ

Рапацька О. В., ІV курс, група ЗПЛ-17-1-hm, спеціальність «Пси -
хологія» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Левицька Л. В., к. психол. н., доцент
НОМОФОБІЯ АБО СУСПІЛЬСТВО В ІНШІЙ РЕАЛЬНОСТІ

Семенова Н. С., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н, зав. кафедрою
психології
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАТЬКІВ, ЩО ВИХОВУЮТЬ
ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ

Рудюк О. В., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Смірнова І. В., І курс, група СР-20 1м, спеціальність «Соціальна
робота» Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Артеменко А. Б., старший викладач
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Фіщенко А. О., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДПРИЄМ-
НИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Чеченко Т. Є., І курс, група ЗПЛ-20-II-1м-ist, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісовий А. К., ст. викладач
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕВРОТИЧНИХ
РОЗЛАДІВ У ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

Шиверська Л. О., I курс, група ЗПЛ-20-II-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ УЯВЛЕНЬ ДИТИНИ В НЕПОВ-
НІЙ СІМ’Ї

Щербан Ю. І., ІV курс, група ЗПЛ-17-2-hm, спеціальність «Пси -
хологія» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Левицька Л. В., к. психол. н, доцент
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ У ПОДОЛАННІ
ТРИВОЖНОСТІ

Якушко Н. А., І курс, група ЗПЛ-20м-1-hm, спеціальність «Пси -
хологія» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. психол. н., доцент
ПРОЯВ НАСИЛЬСТВА СЕРЕД ПІДЛІТКІВ

Яцишин О. В., І курс, ЗСР-20-1м-hm, спеціальність «Соціальна ро -
бота» Хмельницький інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ,
СХИЛЬНИХ ДО АГРЕСІЇ



ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
СЕКЦІЯ №11

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Керівник секції: Бригінець Олександр Олексійович, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права
та правоохоронної діяльності, д. ю. н. 
Хорт Ігор Володимирович, к.ю.н., доцент кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права
та правоохоронної діяльності 

Секретар: Оксана Григор’єва, фахівець кафедри цивільного,
господарського, адміністративного права та правоо-
хоронної діяльності 

Акшенцева В. Д., IV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент цивільного,
адміністративного, господарського права та правоохоронної діяль-
ності
РЕЖИМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ОКРЕМА КАТЕГО-
РІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Алексик В. В., V курс, спеціальність «Право», Інститут права та сус-
пільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Орловська І. Г., к. ю. н., доцент
ПРИНЦИП РІВНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТА-
ТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Анаховська П. Є., III курс, група ЗПЗ 20.3-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ПРАВО НА ПРАЦЮ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА УКРАЇН-
СЬКА РЕАЛЬНІСТЬ

Баєва В. О., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право» Ново -
каховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Притула О. В., ст. викладач
ЗЛОЧИННІСТЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ

442



443

Бобраніцька К. О., IV курc, група ПЗ-17-1, спеціальність «Право»
Бі лоцерківський інститут економіки та управління Університету
«Україна»
Науковий керівник: Сидоренко В. В., доцент, кандидат юридичних
наук, завідувач кафедри права та соціально-поведінкових наук
АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ ЯК ЗАХІД АДМІНІСТРА-
ТИВНОГО ПРИМУСУ

Божинська А. О., IV курс, група 401, спеціальність 293 «Міжнародне
право» ПВЗО «Київський міжнародний університет»
Науковий керівник: Данченко Т. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОЛЬОТІВ НАД
ДЕРЖАВНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ

Бойко І. О., ІІІ курс, група ЗПЗ-20.3-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ: КРИТЕРІЇ ВИ -
ЗНАЧЕННЯ

Брагіда А. А., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право» Но -
вокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ПРАВОПОРУШЕННЯ

Валієва Д. Т., ІІІ курс, група ЗПЗ-20.3-1 Інститут права та суспіль-
них відносин Університету «Україна»
Науковий керівник : Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
ПРАВА ЛЮДИНИ: ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Вербовецька А. В., III курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ
ДІТЕЙ



Воробйов В., V курс, спеціальність «Право» Миколаївський міжре-
гіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬ-
НОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Гапон А. М., студентка III курсу, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Пра -
во» Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ

Гевчук Х. І., ІІІ курс, гр. ЗПЗ-20-1-tr спеціальність «Право» Інс -
титут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
РЕФЕРЕНДУМ

Глущенко М. В., III курс, група ЗПЗ 18-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ОСНОВНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ

Григор’єва О. В., фахівець кафедри цивільного, господарського,
адміністративного права та правоохоронної діяльності Інститут
пра ва та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: КРИТЕРІЇ
КЛАСИФІКАЦІЇ

Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко А. Л., к. ю. н., доцент
СУТНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
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Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ
ВІДНОСИН

Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ КОНСТИТУЦІЙ У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ЗАВДАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ

Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ЧЕРГОВІСТЬ СПАДКУВАННЯ

Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ЗАХИСТУ ПРАВ
ЛЮДИНИ

Дмитрів С. О., асистент кафедри права та фінансів, Луцький інсти-
тут розвитку людини Університету «Україна»
ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к.ю.н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ СУЧАСНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Тереценко А. Л., к. ю. н., доцент
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕР -
ЖАВИ ЯК ОКРЕМОГО ЕЛЕМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ



Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У СУДІ

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНО-
МУ ПРОЦЕСІ

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ГАЛУЗЕЙ

Журавський Д. О., V курс, група ПЗ 20-1м, Спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник : Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАНІСТЬ
ОСОБИ

Заворотніков П. О., IV курс, група ПЗ-17-1-if, спеціальність
«Право» Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Судак І. М., старший викладач
АУТСТАФІНГ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Зощенко А. О., I курс магістратури, група ПЗ-20-1м, спеціальність
«Право» Інститут права та суспільних відносин Університету
«Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ
ПРАВ ДІТЕЙ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
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Зубчук Б. П., III курс, група ЗПЗ 20.3-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ПРАВОВА ОСНОВА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ
ПРАВ ЛЮДИНИ

Івахов В. В., І курс, гр. ПЗ-20-1-tr спеціальність «Право» Інститут
права та суспільних дисциплін Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

Калюжна І. С., III курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
МІЖНАРОДНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ
ЛЮДИНИ

Коваленко А. А., ІІІ курс, група ПЗ-18-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин, Університету «Україна»
Науковий керівник: Таланчук І. В., доцент кафедри цивільного, гос-
подарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ РИЗИК

Коваленко В. Ф., старший викладач кафедри правознавства та фі нан -
сів Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ:
ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Козяр С. М., ІV курс, група ПЗ-17-1мс-hm, спеціальність «Право»
Хмельницький фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Якименко А. А., старший викладач
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВОВОЇ ДОКТРИ-
НИ ДЕРЖАВИ

Корякіна Т. В., І курс магістатури, група ПЗ-20-1м, спеціальність
«Пра во» Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адмністративного
пра ва та правоохоронної діяльності
ПРАВО ДИТИНИ НА ЗАХИСТ ТА ДОПОМОГУ



Кочержук О. Р., IV курс, група ПЗ-17-1-if, спеціальність «Право»
Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Судак І. М., старший викладач
БЕЗКОШТОВНА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ

Кравченко А. П., кандидат юридичних наук, доцент кафедри пра-
вознавства та фінансів Полтавський інститут економіки і права
Уні верситет «Україна»
ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАР-
СЬКИХ ВІДНОСИН

Кравцова І. В., ІІІ курс, група ПЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Право»
Тернопільський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Паславська О. Я., к. ю. н., доцент
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ ЯК ОДНА З ПРО-
ВІДНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Ливацька О. В., III курс, група ЗПЗ-18-1 спеціальності «Право»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Лісний І. А., старший викладач кафедри правознавства та фінансів
Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ДЕРЖАВНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУ-
ВАННЯ ДЕРЖАВИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Луговий А. О., ІІІ курс, група ПЗ-18-1-if, спеціальність «Право»,
Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Тимчишин А. М., к. ю. н., доцент
ПОНЯТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ТА ЙОГО ОСНОВНІ
РИСИ

Макаров В. О., І курс магістратури, група ПЗ20-1м, спеціальність
«Пра во» Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент
МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ: ДОСВІД КА -
НАДИ
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Марциновська З. В., V курс, група ПЗ 20-1м, Спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент
ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ: ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА
ЗМIСТ

Меньков Б. ІV курс, група ЗПЗ-18-1, спеціальність «Право» Пол -
тавський інститут економіки і права Університет «Україна»
Науковий керівник: Кравченко А. П., доцент
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВО-
ВИХ ДОГОВОРІВ

Миронюк Т. Ю., ІІІ курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент, за -
відувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного права
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ

Монтрезор О. М., IV курс, група ЗПЗ-17-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент, за -
відувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного права
ЗАПОРІЗЬКА СІЧ І ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРА-
ВОВІ АСПЕКТИ

Москвичов І. В., група ПЗ-20-1.3 Інститут права та суспільних від-
носин
ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО НЕДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ

Новікова В. О., ІІІ курс, група ЗПЗ-18-1-nk, спеціальність «Право»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ФОРМА ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЗНАЧЕННЯ

Орличенко В. В., І курс, група ПЗ-20/1м, спеціальність «Право»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕПРАВДИ-
ВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ



Орловська І. Г., к. ю. н., доцент, доцент кафедри теорії права, між-
народних та політичних відносин Інституту права та суспільних
відносин Університету «Україна»
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СФЕРИ ПРАЦІ

Пивоварчик А. І., ІІІ курс, група ПЗ-18-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Таланчук І. В., доцент кафедри цивільного, гос -
подарського адміністративного права та правоохоронної діяльності
МIЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ БЕЗДОМНИХ ОСІБ І БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ

Пилипенко В. В., ІІІ курс, група ЗПЗ-19-1, спеціальність «Право»
Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
Науковий керівник: Коваленко В. Ф., старший викладач
ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

Пікалюк І. М., IV курс, група ПЗ-2018-1-lk, спеціальність «Право»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Пікалюк С. С., ст. викладач
ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМО-
ВАХ ПАНДЕМІЇ

Пікалюк С. С., старший викладач кафедри права та фінансів Луць -
кий інститут розвитку людини Університету «Україна»
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВСТАНОВЛЕННЯ НАДОМНОЇ ТА
ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ В ТРУДОВОУМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Поліщук Ю. А., III курс, група ЗПЗ 19.3-1 спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент, за -
відувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного права
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ НЕПОВНО-
ЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМИ
ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Пономаренко М. М., ІV курс, група ПЗ-17-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

450



451

Попова Д. А., IV курс, група ПЗ-17-1-if, спеціальність «Право»
Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Судак І. М., старший викладач
ЖИТЛОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН

Правик О. О., ІV курс, група ЗПЗ-19.3-1, спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права
АГЛОМЕРАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД КИЇВЩИНИ

П’явка А. О., І курс, група ЗПЗ-20-1, спеціальність «Право» Пол -
тавський інститут економіки і права Університет «Україна»
Науковий керівник: Стрілко Д. Л., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Романовська В. А., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ПРОБЛЕМА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Романчук І. О., III курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ЗА КОНСТИТУ -
ЦІЄЮ УКРАЇНИ

Рустамова Е. Г., IV курс , група ПЗ 18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
СУТНІСТЬ МЕТОДУ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУ-
ЛЮВАННЯ

Рустамова Е. Г., IV курс , група ПЗ 18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕ -
ГУЛЮВАННЯ



Рустамова Е. Г., IV курс , група ПЗ 18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ХАОС ЯК ВИКЛИК ДЛЯ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Рязанцев О. Є., к. ю. н., доцент, доцент кафедри права та фінансів
Рязанцева Н. О., старший викладач кафедри права та фінансів
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ, ЙОГО ЗНАЧЕН-
НЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

Серік А. С., ІІІ курс, група ЗПЗ-19-1, спеціальність «Право»
Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
Науковий керівник: Товста С. П., старший викладач
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ В РЕСПУБЛІЦІ
ПОЛЬЩІ

Скільська М. І., викладач правничих дисциплін Тернопільський
фаховий коледж Університету «Україна»
ПІДПРИЄМЦІ ЯК СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Скільська М. І., викладач правничих дисциплін Тернопільський
фаховий коледж Університету «Україна»
ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА
ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСІВ УКРАЇНИ

Смакула І. Ю., викладач циклової комісії інформаційної справи,
природничих та суспільних дисциплін Тернопільський фаховий
коледж Університету «Україна»
ФОРМИ ЗАХИСТУ ТА ВИДИ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬ-
НИХ ПРАВ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Сова Д. А., III курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ ГРОМАДЯН-
СЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Стрілко Д. Л., старший викладач кафедри правознавства та фінан-
сів Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІ-
ЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
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Тимчишин А. М., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри «Право» Івано-
Франківської філії Університету «Україна»
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Товста С. П., старший викладач кафедри правознавства та фінансів
Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ СТРОКИ ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІ-
НІСТРАТИВНОГО СУДУ

Троценко К. В., I курс, група ПЗ-20-1м, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Філь Д. М., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ПРОБЛЕМИ ПІДЛІТКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Хомяк Р.,V курс, спеціальність «Право» Миколаївський міжрегіо-
нальний інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н.
ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Хорошавін М. Ю., IV курс, група ЗПЗ-20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
ПРАВО НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙ-
НИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Худойдотова З.-С. Ш., IV курс, група 401,спеціальність 293
«Міжнародне право» ПВЗО «Київський міжнародний університет»
Науковий керівник: Чернецька О. В.
ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ДІЮЧИХ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРО-
ДАЖУ



Царик В. О., І курс, гр. ЗПЗ-20-1-tr спеціальність «Право» Інститут
права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
В УКРАЇНІ

Чамата Ю. В., III курс, група ЗПЗ 18-1 спеціальність «Право» Інс -
титут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
СПОСОБИ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ
І ПРАКТИКИ

Чукаєва О. М., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст.викладач
ПРОБЛЕМА ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Шевчук О. І., ІІІ курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА ГРОМА-
ДЯН НА МИРНІ ЗБОРИ

Ярчук О., V курс, спеціальність «Право» Миколаївський міжрегіо-
нальний інститут розвитку людини ВНЗ «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н.
СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ

Яценко К. С., IV курc, група ПЗ-17-1, спеціальність «Право» Біло цер -
ківський інститут економіки та управління Університету «Україна»
Науковий керівник: Сидоренко В. В., доцент, кандидат юридичних
наук, завідувач кафедри права та соціально-поведінкових наук
АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ НЕ ПОВ’ЯЗАНЕ З ПРО-
ВАДЖЕННЯМ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВО-
ПОРУШЕННЯ

Яцюк В. С., IV курс, група ПЗ-17-1-if, спеціальність «Право» Івано-
Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Слободян І. Ю.
МОЖЛИВІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ НАДАННЯ ФУНКЦІЙ
МЕДІАТОРА НОТАРІУСУ
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СЕКЦІЯ №12
«СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Керівник секції: Кіслов Денис Васильович, д.н.держ.упр., професор
Лісовський Петро Миколайович , д.філос.н., професор 

Секретар: Оксана Григор’єва, фахівець кафедри цивільного,
господарського, адміністративного права та правоо-
хоронної діяльності 

Акшенцева В. Д., IV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент цивільного, ад -
міністративного, господарського права та правоохоронної діяльності
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Басенко Р. О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафед-
ри правознавства та фінансів, Полтавський інститут економіки і пра -
ва Університет «Україна»
ЯКІСТЬ ОСВІТИ В РАННЬОМОДЕРНІЙ МОЛОДІЖНІЙ ПОЛІ-
ТИЦІ ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ: ОКРЕМІ ЗАУВАГИ

Бундак О. А., к. і. н., доцент Луцький інституту розвитку людини
Університету «Україна»
ОСВІТНІ ПРІОРИТЕТИ ЛУЦЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Вдовцова О. Є., викладач Тернопільського фахового коледжу Уні -
верситету «Україна»
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Войтова Р. А., ІІ курс магістратури, група 2, спеціальність «Пра -
воохоронна діяльність» Хмельницький університет управління та
права імені Л. Юзькова
Науковий керівник: Івановська А. М., кандидат юридичних наук,
доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансово-
го права
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙ-
НИХ ОРГАНІВ: ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ АНТИКО-
РУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ



Гарах А. Г., ІІІ курс, група ПЗ-18-1мс-lk, спеціальність «Право»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Попов А. А., к. ю. н., доцент
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ЗАПОБІГАННЯ ХАРАСМЕНТУ

Дем’янюк О. Й., доктор історичних наук, професор Луцький інсти-
тут розвитку людини Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ Й ТРУДНОЩІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
НАЦІЇ В ХІХ СТОЛІТТІ

Мартинюк С. О., ІІ курс, група ПЗ-19-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Сивич В. О., к. п. н., доцент
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СВІ-
ДОМОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Марченко М. І., І курс магістратури, група ЗПЛ-20-1М, спеціаль-
ність «Психологія» Рівненський інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванисик О. М., викладач Васильківський
фаховий коледж Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ТА КОПІНГ-
СТРАТЕГІЇ У ЖІНОК СЕРЕДНЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

Плішко І. О., І курс, група ЗПЗ-20-1, спеціальність «Право», Пол -
тавський інститут економіки і права Університет «Україна»,
Науковий керівник: Стеблянко В. С., старший викладач
ІНТЕГРОВАНА ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УП РАВ -
ЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД

Романовська В. А., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Юрченко С. С., ст. викладач
КНЯЖА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Савич В. О., к. пол. наук, доцент кафедри теорії права та міжнарод-
них і політичних відносин Інститут права та суспільних відносин
Університету «Україна»
РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ СТУДЕНСТВА
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Смірнов О. А., ІV курс, група ПЗ-17-1 спеціальності «Право» Інс -
титут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
РОЛЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В РОЗШИРЕННІ ПОВНОВАЖЕНЬ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стадник С. Р., II курс, група ЗП 19, спеціальність «Право»
Бундак О. А., к. і. н., доцент, заступник директора з науково-методич-
ної роботи Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
«СВОБОДА СЛОВА» ЯК СКЛАДОВА ДЕМОКРАТІЇ

Фролікова А. С., ІІІ курс, група СФ-18-1, спеціальність «Філо со -
фія» Дніпровський Національний Університет імені Олеся Гончара
Науковий керівник: Бродецька Ю. Ю., д. філос. н., професор
ЗДОРОВЕ СУСПІЛЬСТВО ТА УМОВИ ЙОГО РОЗВИТКУ: СЛІ-
ДУЮЧИ РОЗДУМАМ Е.ФРОМА



ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
СЕКЦІЯ №13

«ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Керівник секції: Забара Станіслав Сергійович, завідувач кафедри
інформаційних технологій та програмування, д.т.н.,
професор 

Секретар: Котков Володимир Богданович, студент IV курсу,
групи ПІ-18.3-1, спеціальності «Програмна інженерія» 

Бойчук A. О., група КІ-18-1, спеціальність «Комп’ютерна інжене-
рія» Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самрай В. П., к. т. н., с. н. с.
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Буяло Д., Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Василик В. Л., IІІ курс, група ПІ-18-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Іляш Ю. Ю., к. т. н., доцент
ПАТТЕРНИ В ПРОГРАМУВАННІ

Вітановський В. А., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PHOTOSHOP

Голубець Б. Р., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
РОЗВИТОК КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ЇЇ ВИДИ

Голубчик О. М., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» Бундак О. А., к. і. н., доцент, заступник директора з
науково-методичної роботи Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна»
МЕРЕЖЕВІ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ: СПЕЦИФІКА ВИБОРУ І
ФУНКЦІОНУВАННЯ
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Гордеев В., Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
РОЗУМНИЙ БУДИНОК

Горкавенко В. В., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ЯКІСТЬ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ

Горлінський В., IV курс, група ПІ-17-1 Інститут комп’ютерних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Горлінський В., IV курс, група ПІ-17-1, Інститут комп’ютерних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ

Гуркін І. С., Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ВИДИ ТА МОДЕЛІ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ

Давидчук В. А.,Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ЗАСІБ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ МЕТОДАМИ МЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

Дричак О. Ю., IV курс, група ЗПІ-17-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Гринчишин Т. М., к. т. н., доцент
ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ У ЗАХИЩЕНИХ МЕРЕЖАХ

Жук О. Ю., III курс, група KI-17-1мс (КІ-18-1ict), спеціальність
«Комп’ютерна інженерія» Інститут комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
РОЗРОБКА МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ



Забудський В., III курс, група KI-17-1мс (КІ-18-1ict), спеціальність
«Комп’ютерна інженерія» Інститут комп’ютерних технологій Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ

Зубко Р. А., ст. викладач Інститут комп’ютерних технологій Уні вер -
ситету «Україна»
РОЗРОБКА МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОБУДОВИ IFS-ФУН-
КЦІЙ ФРАКТАЛЬНОГО СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Іванов А. В., Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БАГАТОПОЗИЦІЙ-
НИХ ВИДІВ ФАЗОВОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ

Іванов А. В., Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БАГАТОПОЗИЦІЙ-
НИХ ВИДІВ ФАЗОВОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ

Іващенко О. О., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ДО ПИТАННЯ ПРО ОКРЕМІ ВИДИ ТЕСТУВАННЯ

Іващенко О. О., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
НАЛАШТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ API
NEWMAN ТА POSTMAN

Карпенко Г. В., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор
ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (IOT) РОЗВИТОК ТА СТАТИСТИКА

Коваленко Я. О., ІІ курс, група КІ-19-1-nk, спеціальність «Комп’ю -
терна інженерія» Новокаховський гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент
ПОРІВНЯННЯ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ C++ ТА PYTHON
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Ковальчук П. О., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» Луцький інститут розвитку людини Університету «Ук -
раїна»
Науковий керівник: Вовк П. Б., старший викладач
ОГЛЯД КРАЩИХ CMS

Корда І. О., IV курс, група ПІ-17-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Копей В. Б., д-р техн. н., доцент
PYTHON-ПРОГРАМА ДЛЯ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОЛІ-
НОМІАЛЬНОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ

Короскіна А. І., ІV курс, група ЗПІ-17-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Саган Н. З.
ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ WEB-САЙТІВ

Кунець І. В., ІІІ курс, група КІ-18-1, спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ЗРУЧНІ МОВИ ДЛЯ РАДІОАМАТОРІВ І РАДІОІНЖЕРІВ

Маковський В. М., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ю -
терна інженерія» Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Вовк П. Б., старший викладач
ВИБІР РОУТЕРА WI-FI

Петренко М. В., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ОНЛАЙН ДОСТУПУ ДО ЗВЕДЕНИХ
ДАНИХ БІБЛІОТЕК ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ОТРИМАННЯ
ДАНИХ

Райєнд Р. І., ІІ курс, група ПІ-19-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Зощак Л. М., ст. викл.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Рожкова К. І., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
МОНТАЖ ВІДЕО З ПРОГРАМОЮ VEGAS

Рожкова К. І., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
РОЗРОБКА ГЕНЕТИЧНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА «GENETIC CAL-
CULATOR»

Сеньків С. А., IV курс, група ПІ-41, спеціальність «Програмна інже-
нерія» Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Курляк П. О., канд. техн. наук., доцент
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЙ ЛЮДЕЙ НА ЕЛЕКТРОННІЙ БІРЖІ

Слобода В. Р., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» Бундак О. А., к. і. н., доцент, заступник директора з
науково-методичної роботи Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна»
СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ РЕКТИФІКАЦІЇ

Стеценко Ю. С., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
МЕТОДИ ТА ПЕРЕВІРКА ШВИДКОСТІ ІНТЕРНЕТ З’ЄДНАННЯ

Стеценко Ю. С., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Ткаченко Р., V курс, група ПІ-20-1м, спеціальність «Інженерія про-
грамного забезпечення» Інститут комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор
ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ФОТОГРАФІЙ В ЛІНІЇ
НАДДАЛЕКОГО КОСМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ МАРС — ЗЕМЛЯ

.
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Цьок С. М., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ютерна інже-
нерія» Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Вовк П. Б., старший викладач
МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Шевченко О. А., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРОМ ЗА ДОПОМО-
ГОЮ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ

Шепелюк Д. О., група ЗКІ-20-1м Інститут комп’ютерних техноло-
гій Університету «Україна»
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ РАДІОРЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ ПЕ -
РЕДАЧІ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ

Шматок О. О., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО
ВИДИ

Юрченко А. В., I курс група ПЗ-20-1-ipsv Інститут комп’ютерних
технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРАВОЗНАВСТВА

Яцевюк В. І., IV курс, група KI-17-1мс спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
КОМП’ЮТЕРНИЙ ЗІР



ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
СЕКЦІЯ №14

СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: 
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ:

ПІДСЕКЦІЯ №14.1
«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧИХ 

І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ»

Керівник секції: Ратушенко Антоніна Тарасівна, завідувачка
кафедрою технології харчування, к.т.н., доцент 

Брик Т.С., ІІІ курс, група ТХ-20.3-1фмб, спеціальність 181 «Харчові
технології» Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ СТЕВІЇ ТА ЇЇ ПОЇІДНИХ

Григорова О. О., І курс, група ЗТХ-20.1м, спеціальність 181 «Хар чові
технології» Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ОЗДОРОВ-
ЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Горбик А. Л., І курс, група ЗТХ-20.1м, спеціальність 181 «Харчові тех -
нології» Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Джапаєв Е., ІІ курс, група ТХ-19.1мс, спеціальність 181 «Харчові
технології» Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
ТОВАРОЗНАВЧАХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ВИДІВ СИРОВИ-
НИ В КУЛІНАРІЇ

Заглада М. Р., ІІІ курс, група ТХ-20.3-1фмб, спеціальність 181 «Хар -
чові технології» Інженерно-технологічний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
КАПСАЇЦИН: ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ

464



465

Ковтун В. А., ІІІ курс, група ТХ-20.3-3фмб, спеціальність 181 «Хар -
чові технології» Інженерно-технологічний інститут Універ ситету
«Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ ДОБАВКИ ДИОКСИДУ ТИТАНУ У ХАРЧО-
ВИХ ВИРОБНИЦТВАХ

Семенова М., ІІІ курс, група ТХ-20.3-1фмб, спеціальність 181 «Хар -
чові технології» Інженерно-технологічний інститут Університету
«Ук раїна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
НІТРАТИ У СУЧАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ



ПІДСЕКЦІЯ №14.2
«СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ»

Керівник секції: Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України, директор
Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Кущевська Ніна Федорівна, завідувачка кафедрою
сучасної інженерії та нанотехнологій, д.т.н., професор

Базиленко О. В., ІІІ курс, група ЗАТ-18.1, спеціальність «Автомо -
біль ний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
ВЛАСТИВОСТІ ГАЗУ БРАУНА ЯК ПАЛИВА

Боговик К. І., ІІ курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічна техно -
логія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
РОЗРОБКА МЕТОДУ ОТРИМАННЯ ДИСПЕРСНОГО ПОРОШ-
КУ МІДІ В НЕВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Борисенко М. О., ІІІ курс, група АТ-20.3-1, спеціальність «Авто -
мобільний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ
У ПЕРЕДБАЧЕННІ ТА СТВОРЕННІ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
ТЕХНОЛОГІЙ

Борозинець А. В., ІV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ НІКЕЛЬ —
ФУЛЕРЕН С60

Верещака А. О., IV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія» Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент
ЗАПАСИ ТИТАНУ В УКРАЇНІ
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Гладкий О. В., І курс, магістр, група ХТ-20-1м, спеціальність «Хі -
мічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОСТАНУ РЕЧОВИНИ

Гнатів І. В., ІV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічна техно-
логія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ НІКЕЛЬ —
УЛЬТРАДИСПЕРСНИЙ АЛМАЗ З РІЗНИМИ АДСОРБЦІЙНО-
СТРУКТУРНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЧАСТИНОК

Гнатів М. В., ІV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічна тех-
нологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ — ВАЖЛИ-
ВИЙ НАПРЯМОК ГАЛЬВАНОТЕХНІКИ

Гончаренко С. С., ІV курс, група ЗХТ-19.3-2, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ НІКЕЛЬ —
ФТОРОПЛАСТ

Гудак М. М., ІІІ курс, група ХТ-20.3-1, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент
ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА КОМПОЗИЦІЙНИХ ПО КРИТ -
ТІВ Ni-WC

Дармостук М. О., ІV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
ДЕРЖАВНЕ ІГНОРУВАННЯ ПРОБЛЕМИ МАЛОТОНАЖНОГО
ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ



Демочко М. В., I курс, група ХТ-20-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія» Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент
ВИРОБНИЦТВО СПОЛУК ТИТАНУ НА УКРАЇНІ

Денисенко А. В., І курс, магістр, група ХТ-20-1м, спеціальність «Хі -
мічні технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАНО- І МАКРО-
ОБ’ЄКТІВ

Єроменко А. Р., ІV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор

НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ НОВИХ МЕТОДІВ У НАНОТЕХНО-
ЛОГІЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ САМОСКЛАДАННЯ ТА САМО-
ОРГАНІЗАЦІЇ

Карпенко В. В., ІІ курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічна тех-
нологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
ТЕХНІЧНА ОСВІТА ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Коваленко Д.О., IV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія» Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент
СВІТОВІ ЗАПАСИ ТИТАНОВОЇ СИРОВИНИ

Колесников Р. О., ІІ курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент 
БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ДІЇ
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Коробко О. П., ІІ курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічна тех-
нологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
СТАН ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ ДИСПЕР-
СНОГО ПОРОШКУ МІДІ В НЕВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Краснокутська К. П., ІV курс, група ЗХТ-19.3-1, спеціальність
«Хімічна технологія та інженерія», Інженерно-технологічний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ
СПОЛУК АЛЮМІНІЮ, СИЛІЦІЮ, МОЛІБДЕНУ, ЦИРКОНІЮ

Левченко І. І., IV курс, група ЗХТ-19.3-2, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
РОЗРОБКА МЕТОДУ ОТРИМАННЯ ДИСПЕРСНОГО ПОРОШ-
КУ МІДІ

В НЕВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ: ВПЛИВ СКЛАДУ ОРГАНІЧНОЇ
ФАЗИ ТА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СОЛЕЙ МІДІ

Липовий А. О., ІV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
МАЛОТОНАЖНА ХІМІЯ — НОВИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СТРА-
ТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Новохатський В. В., ІІІ курс, група ЗАТ-18.1, спеціальність «Авто -
мо більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ БРАУНА

Партика О. С., ІІІ курс, група АТ-20.3-1, спеціальність «Авто мо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЖЮЛЯ ВЕРНА: «ПАЛИВО З ВОДИ» І ГАЗ
БРАУНА



Плиткін І. І., ІІІ курс, група АТ-20.3-1, спеціальність «Авто мо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
те ту «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОЛІЗУ ВОДИ В ОСНОВІ ОТРИМАННЯ ГАЗУ
БРАУНА

Приходько О. А., І курс, магістр, група ХТ-20-1м, спеціальність
«Хімічні технології та інженерія», Інженерно-технологічний інсти-
тут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ПРИКЛАДНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА НАНОМАТЕ-
РІАЛІВ

Романчук М. П., І курс, магістр, група ЗХТ-20-1м, спеціальність
«Хімічні технології та інженерія», Інженерно-технологічний інсти-
тут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СИНТЕЗУ НОВИХ НАНОМАТЕ-
РІАЛІВ

Сало В. А., ІІ курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічна техно-
логія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
ЗРОСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ПРИВАТНОЇ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Сидоренко Ю. І., ІV курс, група ЗХТ-19.3-2, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ
ЕЛЕКТ РОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ НІКЕЛЬ — УЛЬТРАДИС-
ПЕРСНИЙ АЛМАЗ

Сичок О. О., ІІІ курс, група ХТ-20.3-1, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
РОЛЬ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ НАНОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЇХ ОТРИ-
МАННЯ
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Слабський О. Я., ІІІ курс, група ЗАТ-18.1, спеціальність «Авто -
мобільний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Уні вер -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДИСКУСІЇ ЩОДО ГАЗУ БРАУНА:
ГІПОТЕЗА «МАГНЕКУЛ»

Собко О. А., IІІ курс, група ХТ-20.3-1, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент
ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ Ni-WC

Стеблянко В. С., старший викладач кафедри правознавства та фі нан -
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВО-
РЕНЬ ТА КРИТИЧНИХ ЯВИЩ

Цеханович А. Є., І курс, магістр, група ХТ-20-1м, спеціальність
«Хімічні технології та інженерія», Інженерно-технологічний інсти-
тут Університету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
НАПРЯМКИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФУНДАМЕН-
ТАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОСТАНУ

Ціпцюра Р. Ю., ІІ курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічна тех-
нологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
си тету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
ЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РОЗВІТКУ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Чабанець Т. М., ІІ курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т.Ф., к. пед. н., доцент
ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ОСО-
БИСТОСТІ

Ширай Ж. В., IV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія» Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент
СТАН ПРОБЛЕМИ ТА РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ЕЛЕКТРООСА -
ДЖЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ
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«Україна»
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ТОМОБІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

Музика Є. В., ІІІ курс, група АТ-20.3-1мс, спеціальність «Автомо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т. В., старший викладач
ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ
ТРАНСПОРТОМ

Павлусь Д. В., I курс, група АТ-20-1, спеціальність «Автомобільний
транспорт», Інженерно-технологічний інститут Університету «Ук -
раї на»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
СУЧАСНИЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Петренко Т. В., старший викладач, кафедра автомобільного транс-
порту Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
ФУНКЦОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО КАТА-
ЛІТИЧНОГО ПРИСТРОЮ

Петренко Т. В., старший викладач, кафедра автомобільного транс-
порту Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна
СУЧАСНИЙ ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ АВТОМОБІЛЯ ВІД ЗЛО-
ЧИНЦІВ

Тропіна А. О., старший викладач кафедри автомобільного транс-
порту, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Фафінгут М. П., ІІІ курс, група АТ-20.3-1, спеціальність «Авто -
мобільний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
ГАЗ БРАУНА — ПАЛИВО З ВОДИ

Ходарченко В. П., ІІІ курс, група ЗХТ-18.1, спеціальність «Авто -
мобільний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДИСКУСІЇ ЩОДО ГАЗУ БРАУНА:
ЕНЕРГЕТИЧНА ФОРМА ВОДИ

Черниш А. В., ІІІ курс, група ЗАТ-18.1, спеціальність «Автомо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
ЗАСТОСУВАННЯ ГАЗУ БРАУНА

Шевчук Р.О., ІІІ курс, група АТ-20.3-1мс, спеціальність «Автомо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т.В., старший викладач
ЗАМКИ ДІАГНОСТИЧНОГО РОЗ’ЄМУ ЗАСІБ ЗАХИСТУ АВТО-
МОБІЛЯ ВІД УГОНУ
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ПІДСЕКЦІЯ №14.4
«НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС І ДИЗАЙН»

Керівники секції: Гук Леонід Йосипович, завідувач кафедри дизайну,
заслужений працівник культури України
Хавхун Галина Миколаїна, доцент кафедри дизайну,
канд. архітектури 

Секретар: Безуглова Людмила Василівна, фахівець кафедри
дизайну 

Березнюк Д. О., І курс, група ДЗ 20-2, спеціальність «Дизайн», Ін -
женерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник  Гук Л. Й., проф., засл. діяч культури
АРХІТЕКТУРА ВОЛОДИМИРСЬКОГО СОБОРУ У КИЄВІ

Волосатова О. І., І курс, група ДЗ 20-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,
Науковий керівник: Гук Л.Й., проф., засл. діяч культури
АРХІТЕКТУРА КОМПЛЕКСУ УКРАЇНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

Завадська Г. А., ІІ курс, група А20-1(М), спеціальність «Архітектура
та містобудування», Відокремлений структурний підрозділ «Інс -
титут інноваційної освіти Київського національного університету
будівництва і архітектури»
Науковий керівник: Бібер С. Г., ст.викладач кафедри архітектурно-
проєктної справи
ВПЛИВ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ДИЗАЙНУ
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Лященко В. О., І курс, група ДЗ 20-1, спеціальність «Дизайн», Ін -
женерно-технологічний інститут університету «Україна»
Науковий керівник  Ломовський А. І., доцент
АРХІТЕКТУРА ПРИБУТКОВИХ БУДИНКІВ НА ПРИКЛАДІ БУ -
ДИНКУ БОГРОВА У КИЄВІ

Максакова О. Г., І курс, група А-20-1(М), спеціальність «Архі -
тектура будівель та споруд», Інститут інноваційної освіти Київ -
ського національного університету будівництва та архітектури
Науковий керівник: Бібер С. Г.
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЖИТЛОВОМУ
БУДІВНИЦТВІ
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Метелиця Л. Е., І курс, група ДЗ 20-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А. І., доцент
АРХІТЕКТУРА ПРИБУТКОВОГО БУДИНКУ БАКСАНТА У КИЄВІ

Новиченко А. М., І курс, група ДЗ 20/2, спеціальність «Дизайн» Ін -
женерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А. А., ст.викладач 
АРХІТЕКТУРА ЦЕРКВИ МИКОЛИ ПРИТИСКА У КИЄВІ

Обчекевич Я. С., І курс, група ДЗ 20-2, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А. А., ст. викладач
АРХІТЕКТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ У КИЄВІ

Онофрійчук Ю. М., І курс, група ДЗ 20\2, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г. М., доц., канд.арх.
ІСТОРІЯ ФОНТАНА «ФЕЛІЦІАН» («САМСОН») У КИЄВІ

Панченко С. М., І курс, група Дз-20-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Сухоцький А. П., ст.викладач
АРХІТЕКТУРА МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО СОБО-
РУ В КИЄВІ

Ротт Б. Д., І курс, група ДЗ 20-1, спеціальність «Дизайн», Інже нер -
но-технологічний інститут університету «Україна»
Науковий керівник: Сухоцький А. П., ст.викладач
АРХІТЕКТУРА «САДИБИ РОДЗЯНКА» У м. КИЄВІ

Самолук А. С., ІІ курс, група ДЗ 19/1, спеціальність «Дизайн», Інже -
нерно-технологічний інститут університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г. М., доц., канд.арх.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОГО КОТЕДЖУ

Сокол З. С., к.філос.н., доцент, викладач Тернопільського фахового
коледжу Університету «Україна»
ДО ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОСТІ В ДИЗАЙНІ
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Сухорукова Н. С., Директор Тернопільського фахового коледжу
Університету «Україна»
ТЕХНОЛОГІЇ ДИЗАЙНУ МАЙБУТНЬОГО

Твардовська О. А., викладач Тернопільського фахового коледжу
Університету «Україна»
ТВОРЧЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛЬОРУ В РОБОТІ ДИЗАЙНЕРА

Целовальнікова А. А., І курс, ст. гр. ДЗ-20-М, спеціальність «Ди -
зайн», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г. М., доц., канд.арх.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОЗЕЛЕНЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ
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ПІДСЕКЦІЯ №14.5
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Керівник секції: Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України, директор
Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»

Секретар: Тропіна Аліна Олексіївна, старший викладач кафедри
автомобільного транспорту Університету «Україна» 

Гордіна О. Р., II курс, група ДЗ-19-1 , спеціальність «Дизайн», Інже -
нерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ТРАВМАТИЗМ В УКРАЇНІ

Заворотнюк Б. М., ІV курс, група МН-19.3-1-mk, спеціальність «Ме -
неджмент», Миколаївський інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., доцент кафедри підприємниц-
тва, управління та адміністрування
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ В СФЕРІ
ОХОРОНИ ПРАЦІ

Малахова З.В., ІІ курс, група ДЗ-19-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ЕРГОНОМІКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛЮДИНИ

Самолук А. С., ІІ курс, група ДЗ-19-1, спеціальність «Дизайн», Ін -
женерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТОРІВ СИСТЕМОЮ ПРОФІЛАКТИ-
КИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
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ІНСТИТУТ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
СЕКЦІЯ №15

«ПРИРОДА, МЕДИЦИНА, ЗДОРОВ’Я»

Керівник секції: Тугай Тетяна Іванівна, завідувачка кафедрою мікро-
біології, сучасних біотехнологій, екології та імунології,
доктор біологічних наук, професор 

Секретар: Мележик Ольга Вікторівна, доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій, екології та імунології,
кандидат біологічних наук 

Акшенцева В. Д., IV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент цивільного,
ад міністративного, господарського права та правоохоронної діяль-
ності
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
У СВІТІ В УКРАЇНІ

Бабіч С. А., III курс, група МБ-18-1, спеціальність 091 «Біологія»,
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н, професор кафедри мікробіо-
логії, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
тех нологій 
ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ БАКТЕРІЯМИ

Бекмухамбетова О. М., І курс, ЗМБ-20-2м, спеціальність «Біоло -
гія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н, професор кафедри мікробіо-
логії, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ОСОБЛИВОСТІ РОСТОВИХ ПАРАМЕТРІВ У МІКРОМІЦЕТІВ,
ЯКІ ВИДІЛЕНІ З ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ

Блохін О. В., І курс магістратури, спеціальність «Біологія (Мік ро -
біологія, імунологія)», Інститут біомедичних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Білявська Л. О., д. б. н., с. н. с., Інститут мікро-
біології і вірусології НАН України
ВПЛИВ АНТИБІОТИЧНИХ РЕЧОВИН STREPTOMYCES NET -
ROPSIS НА РОСЛИНИ
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Богуцька О.В., І курс, група ЗМБ-20-1-fmbt, спеціальність «Біо -
логія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Зелена Л. Б., к. б. н.
ШЛЯХИ СТАРІННЯ КЛІТИН ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES
CEREVISIAE

Борцевич С. В., к. мед. н., доцент, Луцький інститут розвитку люди-
ни Університету «Україна»
ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА — ЗАСІБ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОХО -
РОНИ ЗДОРОВ’Я

Верба Б., I курс, група МБ-20-1-М-fbmt, спеціальність «Біологія»,
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ГРИБКОВІ УРАЖЕННЯ ГАЗОННИХ ПОКРИТТІВ ТА ШЛЯХИ
БОРОТЬБИ З НИМИ

Волевач М. М., ІІІ курс, група МБ-18-1, спеціальність 091 «Біо -
логія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н., с. н. с., професор кафедри
мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біоме-
дичних технологій
ПЛАЗМІДИ

Герасименко Л. Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фун -
даментальних дисциплін, КЗВО «Рівненська медична академія» РОР
ДОМІНАНТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДІ -
ЯЛЬНОСТІ

Гладких Г.О., I курс, група МБ-20-1-М-fbmt, спеціальність «Біо ло гія»,
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ГРИБКОВІ УРАЖЕННЯ ШКІРИ ЛЮДИНИ: ОСОБИСТІСНІ ТА
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

Горецька С. В., ІV курс, група ЗПУ-18-1, спеціальність «Публічне
управління та адміністрування», Інститут економіки та менед-
жменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ
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Дахно Я. В., Слухач МАН наукового товариства «Еврика», Центр
позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист
ІНФАРКТ МІОКАРДА ЛЮДИНИ

Дубик А., Університет «Україна», Інститут мікробіології і вірусоло-
гії НАН України
АНТИБІОТИЧНІ РЕЧОВИНИ STREPTOMYCES VIOLACEUS ТА
ЇХ ВПЛИВ НА ФІТОНЕМАТОДИ

Дубинська Н.С., І курс, група ЗМБ-20-1м-fmbt, спеціальність «Біоло -
гія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ МІКРОБІОТИ РЕПРОДУК-
ТИВНОЇ СИСТЕМИ ЧОЛОВІКІВ НА ОСНОВІ МІКРОСКОПІЇ
УРОГЕНІТАЛЬНИХ ВИДІЛЕНЬ ТА СЕКРЕТУ ПРОСТАТИ

Єрхова А. В., І курс, група ЗМБ-20-1-fmbt, спеціальність «Біо -
логія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Зелена Л. Б., к. б. н.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРІОФАГІВ ПЕРЕД АНТИ-
БІОТИКАМИ

Зінчук Н.Ю., І курс, ЗМБ-20-1м, спеціальність «Біологія», Інститут
біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. біол. н.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОБРОБКИ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ
ФУН ГІЦИДАМИ ТА АНАЛІЗ ЗМІН ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНИХ
ГРУП МІКРООРГАНІЗМІВ У РІЗОСФЕРІ РОСЛИН

Іванюх Н. О., І курс, ЗМБ-20М, спеціальність «Біологія»;
Тугай Т.І., д.б.н., професор кафедри мікробіології, сучасних біотех-
нології та імунології, Інститут біомедичних технологій Універси -
тету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЖИРНОКИСЛОТНОГО ПРОФІЛЮ КЛІ-
ТИННИХ ЛІПІДІВ HORMOCONIS RESINAE ЗА ОПРОМІНЕН -
НЯ 137CS

Івасенко В. Ю., III курс, група МБ-18-1, спеціальність «Мікро -
біологія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. біол. н.
ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ МІКРООРГАНІЗМИ (ГЕМОМ)
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Каленська М. А., І курс, група ЗМБ-20-2М,спеціальність «Біологія»
освітній рівень «магістр», Інститут біомедичних технологій Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Чумак А. А., д. мед. н., професор
СЕРОЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ІМУНІТЕТУ ПРОТИ SARS-
COV-2 В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ МЕДИЧНІЙ УСТАНОВІ

Кибалюк Н. М., викладач Тернопільського фахового коледжу Уні -
верситету «Україна»
СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ ЯК НАУКИ

Кибалюк Н. М., викладач Тернопільського фахового коледжу Уні -
верситету «Україна»
ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ВОДОСХО-
ВИЩ

Костюченко М.-С.С., І курс, група ЗМБ-20-1м-fmbt, спеціальність
«Біологія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН, ЯК ОСНО-
ВА ДІАГНОСТИКИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Кудрявцев К.К., І курс, група ЗМБ-20-1м-fmbt, спеціальність «Біо -
логія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ

Куземко В.Ю., І курс, група ЗМБ-20-1м-fmbt, спеціальність «Біо -
логія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ІНФОРМАТИВНІСТЬ І ВАЖЛИВІСТЬ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
КРОВІ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Коперлян К. В., IV курс, група СПО-17-1, спеціальність «Спе ці аль -
на освіта»; 
Бундак О. А., к. і. н., доцент, заступник директора з науково-методичної
роботи Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
ОЗДОРОВЧЕ ТРЕНУВАННЯ З ХОДЬБИ ТА БІГУ
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Кравчук В. С., 7 клас, Центр позашкільної роботи Святошинського
району м.Києва
Педагогічний керівник: Величко А. М., керівник гуртка-методист
ТВАРИНИ З «ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ»

Литвиненко О. О., слухач МАН наукового товариства «Еврика»,
Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист
ВИВЧЕННЯ КАКТУСІВ

Лісовський П. М., доктор філософських наук, професор кафедри
теорії права, міжнародних та політичних відносин Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна»
ФІЛОСОФСЬКА ПРИРОДА ПОСТОСВІТИ ТА ПОСТНАУКИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПОСТКОВІДНОЇ КРИЗИ

Лук’янчук М. В., Чумак А. А., д-р мед. наук, проф., ДУ «Націо наль -
ний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
СПІВВІДНОШЕННЯ БАКТЕРІЙ FIRMICUTES/BACTEROIDE-
TES І НЕАЛКОГОЛЬНА ЖИРОВА ДИСТРОФІЯ ПЕЧІНКИ

Марциновська Л. М., Сергійчук Н. М., Білявська Л. О., І курс, група
ЗМБ-20-1-2м, спеціальність «Біологія», Інститут біомедичних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Білявська Л. О.
МІКРОБІОТА ГРУНТІВ, ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛА-
МИ ТА ЇХ ОЗДОРОВЛЕННЯ

Милоградов М. О., 7 клас, Центр позашкільної роботи Свято шин -
ського району м. Києва
Педагогічний керівник: Величко А. М., керівник гуртка-методист
РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Милоградова С. О., 9 клас, Центр позашкільної роботи Свя то шин -
ського району м. Києва
Педагогічний керівник: Величко А. М., керівник гуртка-методист
ЛЮДИНА І ЗДОРОВ’Я

Олійник А. В., група ЗМБ-20-2м, спеціальність «Біологія», Інститут
біомедичних технологій група Університету «Україна»
Науковий керівник: Беспалова О. Я., к.б.н. 
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
COVID-19
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Оніщенко Д. І., слухач МАН наукового товариства «Еврика», Центр
позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист
РИНОПНЕВМОНІЯ КОНЕЙ

Пастушено Г.П., асистент кафедри мікробіології, сучасних біотех-
нологій та імунології, Інститут біомедичних технологій
РОЗСЛАБЛЮЮЧІ МЕХАНІЗМИ ДОНОРА NO – НІТРОГЛІ-
ЦЕНРИНУ НА СКОРОТЛИВИЙ АПАРАТ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗО-
ВИХ КЛІТИН СУДИН 

Пастушенко Г.П., асистент кафедри мікробіології, сучасних біотех-
нологій та імунології, Інститут біомедичних технологій
БІОФІЗИЧНІ МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ

Прохватілова М. О., Слухач МАН наукового товариства «Еврика»,
Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист
ПРІОНИ (PrP) ТА ПРІОННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Пиріжок В. С., 11 клас Балаклійської ЗОШ І–ІІІ ступенів №3 Ба -
лак лійської районної ради Харківської області
Керівник: Куриченко Л. В., учитель біології Балаклійської ЗОШ
І–ІІІ ступенів
№3 Балаклійської районної ради Харківської області, спеціаліст
вищої категорії 
ЗАСТОСУВАННЯ ГРЯДКИ ВОЛОДИМИРА РОЗУМА ДЛЯ ПЕ -
РЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ

Ращенко Е., група МБ-20-1м, спеціальність «Біологія», Інститут біо -
медичних технологій група Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Руда М. С., І курс, група ЗМБ-20-М, спеціальність 091 «Біологія»
Тугай А. В., к. б. н., Інститут біомедичних технологій, Університет
«Україна»
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У СВІТЛОПІГМЕНТОВАНИХ ГРИБІВ
РОДУ ASPERGILLUS VERSICOLOR ПІД ВПЛИВОМ ХРОНІЧНО-
ГО ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ
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Савченко Ю. П., ІV курс, група ЗПУ-18-1, спеціальність «Публічне
управління та адміністрування», Інститут економіки та менедж -
менту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА АТМОСФЕРНИМ ПОВІТРЯМ
ТА АТМОСФЕРНИМИ ОПАДАМИ

Сокол М. А., ІІ курс, група ФМ-19-1, «спеціальність Фармація,
промислова фармація», Інститут біомедичних технологій Уні вер -
ситет «Україна»
Катинська М. Г., к. ф. н., доцент кафедри фармації
Новиков Д. О., д. ф. н., завідувач кафедри фармації
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ ТА УПА-
КОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Тугай Т. І., д. б. н., професор кафедри мікробіології, сучасних біо-
технологій та імунології
Тугай А. В., к. б. н., Інститут біомедичних технологій, Університет
«Україна»
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ ХРОНІЧНОГО
ОПРОМІНЕННЯ НА МІКОБІОТУ ТА СТРАТЕГІЇ РЕМЕДІАЦІЇ

Хіміч В., V курс, група МБ-20-1-М, спеціальність «Біологія», Інсти -
тут біомедичних технологій Університету «Україна»
ПРОБІОТИЧНІ ВАЛАСТИВОСТІ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ

Швєцова А. В., група ФМ-19-1-fbmt, спеціальність «Фармація, про-
мислова фармація», Інститут біомедичних технологій Університет
«Україна»
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПА-
РАТІВ З ПРИКЛАДОМ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРЕПАРАТУ «ПЕК-
ТОЛВАН ПЛЮЩ», З УРАХУВАННЯМ ОСНОВНИХ ЕТИЧНИХ
КРИТЕРІЇВ ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ВООЗ

Юрецька М. В., Інститут  біомедичних технологій ВМУРоЛ «Україна»
Науковий керівник: к.б.н. Беспалова О.Я.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЦУКРОВОГО
ДІАБЕТУ
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