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У 1880 році Й. Брамс відправився в Бад Ішл, думаючи, що там його 
менше будуть турбувати туристи та мисливці за автографами. Місце 
дійсно було дуже спокійним, що сприяло зміцненню його здоров’я і 
покращило душевне самопочуття. Тоді ж почалася його дружба з Іоганном 
Штраусом. Й. Брамс був зачарований особистістю і музикою цього 
композитора. 

Влітку наступного року Йоганнес переселився в Прессбаум, де 
завершив Другий фортепіанний концерт, радісний характер якого нагадує 
про мальовничий ландшафт Віденського лісу. 

Таким чином, до фортепіанного творчого доробку Й. Брамса увійшло 
багато творів різних жанрів, серед яких доцільно виділити варіації, скерцо, 
п’єси, рапсодії, фуги, інтермецо, сарабанди, балади, концерти для 
фортепіано з оркестром та ін. Слід відмітити й новаторство композитора, 
яке яскраво проявилося і в області ритму, який у нього надзвичайно 
вільний і активний завдяки частим і різноманітним синкопам. Отже, 
Й. Брамс збагатив світову музичну літературу низкою видатних 
інструментальних творів, які охоплюють велике і різноманітне коло 
образів, виражають хвилюючі романтичні почуття. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ 

ГІПЕРІНФЛЯЦІЇ 
 
Українська економіка суверенної держави постійно розвивається 

разом з державою і за весь час переживала непрості часи. Це відчували всі 
громадяни і могли спостерігати в космічно швидкому зростанню цін через – 
гіперінфляцію. 

Гіперінфляція (гр. hyper – над, понад, лат. inflatio – здіймання, 
підняття) – один із функціональних типів інфляції, який характеризується 
високими (гіпервисокими) темпами зростання рівня сукупних ринкових 
цін. Гіперінфляція відбувається, коли середньо місячний темп зростання 
рівня сукупних цін перевищує 50 %. 

Залежно від чинника, який зумовлює гіперінфляцію, виділяють три її 
типи: 

1. Гіперінфляція попиту – проявляється у різкому зростанні 
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сукупного грошового попиту споживачів в умовах повної зайнятості 
ресурсів і повних (потенційних) обсягів виробництва.  

2. Гіперінфляція, що розвивається за гіпершоків пропозиції, або 
гіпершоків цін на ресурси.  

Цей тип інфляції існує у двох видах: 
– чиста гіперінфляція пропозиції, витрат, що формується лише за 

різкого зростання рівня сукупних цін на основі ресурсів; 
– змішана гіперінфляція пропозиції, що розвивається за різких змін 

обсягів сукупного политу (точніше, їх зростання). 
3. Монетарна гіперінфляція, зумовлена суто монетарними чинниками 

швидким (гіпершвидким) знеціненням національної грошової одиниці. 
Монетарна гіперінфляція розвивається переважно за екстремальних умов 
перебудови або зламу економічних структур чи систем, існувала в країнах 
Заходу (особливо Західної Європи) у повоєнний період (1945–1950 рр). В 
Україні певного розвитку набула в 1990–1993 рр, однак не в чистому 
вигляді: монетарна гіперінфляція переважала в структурі «національної 
інфляції», органічно поєднуючись з гіперінфляцією попиту і 
гіперінфляцією пропозиції[1]. 

Станом на 1994р, в системі української економіки не панував ані 
план, ані ринок. Стара планова економіка вже припинила працювати, 
однак жодної ринкової економіки не з’явилося. Більшою частиною, 
підприємства лишалися у державному володінні. На кінець 1993 р, 
Європейський Банк Реконструкції та Розвиту (ЄБРР 1994 р.) оцінював, що 
лише 15% українського ВВП створювалося приватним сектором. Уряд 
намагався контролювати постачання між державними підприємствами, 
однак це у нього погано виходило.  

Щодо рівня інвестування, офіційно він лишався високим – десь на 
рівні 24–27 % від ВВП упродовж перших трьох років незалежності. 
Пояснення цьому просте – інвестування фінансувалося за рахунок 
держави, а також те, що ділилася ця цифра на офіційний (а не реальний) 
ВВП – себто, реальний показник був наполовину нижчим.  

Головним поясненням подібного падіння виробництва був високий 
рівень інфляції, що сягнув 2730% за 1992 р та 10155% за 1993 р. Причому, 
після цінової лібералізації, щомісячна інфляція сягнула 91% у грудні 1993 р. 

Десять з пост-радянських країн пережили гіперінфляцію, серед них 
такі, як Польща, Югославія та Болгарія, – отже, Україна була нібито й не 
одна, але лише у розідраній війною Вірменії показники гіперінфляції були 
вищими, ніж в Україні (ЄБРР 1994 р.) [3]. 

Було три основних причини гіперінфляції: збереження рубльової 
зони, надмірна грошова емісія та зависокий обсяг державних видатків. 
Грошова емісія була безжалісною – ще у лютому 1992 р. грошова маса 
України зростала на 50% за місяць, що практично ґарантувало гіперінфляцію.  

Коли Україна була змушена відпустити ціни у січні 1992 р., вони 
злетіли до небес, що призвело до дефіциту грошової маси, оскільки її 
співвідношення до ВВП різко впало. Швидкість циркуляції купоно-
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карбованців зросла, оскільки тримати на руках гроші (і, відтак, сплачувати 
інфляційний податок) бажаючих було небагато. Станом на 1996 р., доти 
широка монетарна база звузилася до мізерних 8 відсотків ВВП – близько 
однієї десятої від величини на кінець існування Радянського Союзу. 

Зовнішня торгівля України лишалася вельми обмеженою в 
абсолютних показниках, і зосереджувалася, головно, на колишніх 
радянських республіках, однак, у 1992 р. загальний експорт склав цифру 
більшу, ніж власне ВВП, котрий тоді здувся до лишень 10 млрд. доларів у 
поточних показниках. Торгівля була явно незбалансованою, однак дефіцит 
не міг бути значним, оскільки фінансувати його не було можливості – 
Україна стала некредитоспроможною [2]. 

Ці часи запам’ятали всі Українці і у всіх лиш одна думка «Добре що 
вони пройшли». 
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ВИВЧЕННЯ 

ПРОГРАМУВАННЯ У ШКОЛІ 
 
Інформатика в середньому навчальному закладі належить до групи 

технологічних дисциплін з інформаційно-технологічним підходом до 
визначення мети, змісту і методики навчання та з яскраво вираженими 
засобами, спрямованими на здобуття учнями практичних компетенцій та 
сприяють розвитку основних форм мислення.  

Джерелом фундаментальних тем у курсі шкільної інформатики є 
розділ, що стосується питань моделювання, алгоритмізації та програмування. 

У шкільній інформатиці розділ «Основи алгоритмізації та 
програмування» має значне методичне значення. Науковці стверджують, 
що він розкриває важливість алгоритмів, їх роль у функціональному 
зв’язку понять «інформація-алгоритм-комп’ютер», що визначають процес 
автоматичного опрацювання інформації [2]. 

Застарілі підходи до трактування розділу приводять до зменшення 
його ролі, вагомості й місця в курсі шкільної інформатики і до намагань 
вилучити його з навчальних програм, замінивши традиційний математико-


