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http://apgs.kdu.edu.ua/statti/Providing%20Environmental%20Safety%20of%20Water%20Objects%20in%20the%20Modern%20City.doc
http://apgs.kdu.edu.ua/statti/CHANGES%20OF%20CLIMATIC%20INDICATORS%20IN%20KREMENCHUTS%20AFTER%20CONSTRUCTION%20OF%20KREMENC.docx
http://apgs.kdu.edu.ua/statti/CHANGES%20OF%20CLIMATIC%20INDICATORS%20IN%20KREMENCHUTS%20AFTER%20CONSTRUCTION%20OF%20KREMENC.docx
http://apgs.kdu.edu.ua/statti/AUTHORIZED%20MODELING%20AND%20ASSESSMENT%20OF%20ECOLOGICAL%20AND%20ECONOMIC%20EFFICIENCY%20OF.doc
http://apgs.kdu.edu.ua/statti/AUTHORIZED%20MODELING%20AND%20ASSESSMENT%20OF%20ECOLOGICAL%20AND%20ECONOMIC%20EFFICIENCY%20OF.doc


6 

 

8. СЕЗОННА ДИНАМІКА ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВОДИ РІЧКИ САМАРА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 68 

Машкова К.А., аспірант  

  

9. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ  БЕЗПЕКИ  ЯК СКЛАДОВОЇ  ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 69 

Статєва Є.С., Коваленко І.В.  

 

СЕКЦІЯ № VІ 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ  

 

1. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 71 

Заболотній І. А., Цимбал О.С., студ., Митник А.А., к.н. з держ. упр., доц.  

  

2. МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ІНОЗЕМНИХ ФІРМАХ 72 

Стрюков М.С., студ., Сокур М.І., д.т.н., проф.  

  

3. СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ВІТЧИЗНЯНИХ  ПІДПРИЄМСТВАХ 73 

Біленька  Л.С., студ.  

  

4. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 75 

 Андрієнко М.С., студ., Уляницька Т.А., студ., Збиранник О.М., старш. викладач  

  

5. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ 

УКРАЇНИ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ  
76 

Плахотник Я. Д., студ., Збиранник О.М., старш. викладач  

  

6.  ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 78 

Доненко А.А., студ.  

 

СЕКЦІЯ №VII 

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

1. МАРКЕТПЛЕЙСИ ЯК СКЛАДОВА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 80 

Нємикіна К.О., студ., Лозовик Д.Б., старш. викладач   

  

2. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ З ЄС: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 81 

Писаренко Н.Ю., студ., Кривонос К.О., к.е.н., доц.  

  

3. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
82 

Панчеліна Ю.М., студ., Хімшіашвілі С., студ., Кривонос К.О., к.е.н., доц.  

  

4. ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
84 

Дудник А.А., студ., Коваленко В.В., студ., Кривонос К.О., к.е.н., доц.  

  

5. НЕОБХІДНІСТЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 85 

Романов Д., учень, Збиранник О.М., старш. викладач  

  

6. СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

Ткач Т.П., магістрант,  Іщенко С.В., старш. викладач 

86 

 

http://apgs.kdu.edu.ua/statti/AUTHORIZED%20MODELING%20AND%20ASSESSMENT%20OF%20ECOLOGICAL%20AND%20ECONOMIC%20EFFICIENCY%20OF.doc
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СЕКЦІЯ № VIII 

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

1. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ 

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У М. КРЕМЕНЧУЦІ 
88 

Вєлькін Б. О., студ., Буряк Є.В, к.е.н., доц.  

  

2. ЕТАПИ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 89 

Книшев Л. І., магістрант, Сакун Л.М., к.е.н., доц.  

  

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
90 

Русакевич Я.С., магістрант,  Сухомлин Л.В., к.т.н., доц.  

  

4. ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 91 

Невжинська О.С., магістрант, Різніченко Л.В., старш. викладач  

  

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 

ВАГОНОБУДУВАННЯ 
92 

Томашпольський Р. О., магістрант, Дорожкіна Г. М., к.е.н., доц.  

  

6. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 
93 

Карбованец Ю.М., магістрант, Семеніхіна В.В., старш. викладач  

  

7. СТАН БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ 94 

Наріжна Л.В., студ., Мажаренко К. П., старш. викладач  

  

8. IННОВAЦIЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВIТЧИЗНЯНОГО РИНКУ AВТОМОБIЛЕБУДУВАННЯ  95 

Aлєкcєєнкo A.C., студ., Мажаренко К.П., старш. викладач  

  

9. СТАН ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 96 

Наріжна Л.В., студ., Хоменко Л.М., к.е.н., доц.  

  

10. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 
97 

Бачкір І.Г., асистент, Орлова К.О., магістрант  

  

11. СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТІЙКОСТІ  
99 

Безугла Т.В., здобувач,  Труніна І.М., д.е.н., проф.  

  

12. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПАТ «УКРТАТНАФТА» 
100 

Булка А. О., магістрант,  Хоменко Л. М., к.е.н., доц.  

 

СЕКЦІЯ № ІХ 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА 

 

1. ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА В ТУРИЗМЕ 103 

Аннамурадов М. Т., старший преподаватель  

  

2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТАРНОГО ГОСПОДАРСТВА В РЕСТОРАННИХ ЗАКЛАДАХ 104 

Русова Д.Р., студ., Дружиніна В.В., д.е.н., проф.  

  

3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 105 

Русова Д.Р., студ., Білик М.Ю., асистент  

  

4.КОНФЛІКТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 106 

Петрусь А.О., студ., Загорянська О.Л., к.е.н., доц   
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5. ADAPTATION OF THE NEW SYSTEM OF ADMINISTRATION OF TOURIST TAX TO MODERN 

CONDITIONS OF HOTEL BUSINESS IN UKRAINE 107 

Nortsov O., stud., Bilyk М., assistant of Tourism Department  

  

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК 

ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТУВАННЯ 
108 

Норцов О.В., студ., Загорянська О.Л., к.е.н., доц   

  

7. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ 109 

Рухля О.С., студ., Білик М.Ю., асистент  

 

СЕКЦІЯ № Х 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ 

 

1. FEATURES OF THE TRANSIT POTENTIAL OF KAZAKHSTAN 111 

Ильясова М.К., студ., Дарибекова Н.С., доц., Павленко Е.Г., магистр   

  

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА                                                                                                                                        112 

Каренов О.К., студ., Дарибекова А.С., к.э.н., проф.  

  

3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
114 

Халиков З.К., студ., Бирюков В.В., д.э.н., доц.  

  

4. ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 
116 

Капленко Т.С., студ., Шаповал Л.П., к.е.н., доц.  

  

5. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ 118 

Кузьменко Н.В., студ., Циган Р.М., старш. викладач  

  

6. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ 119 

Авраменко О.І., Зеленська В.В.  

  

7. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 121 

Бараник Ю.В., студ., Циган Р.М., старш. викладач  

  

8. ГЕНЕЗИС ТРАКТУВАНЬ ДЕФІНІЦІЇ «ДОХІД» 122 

Водолазська О. І., студ., Крот Л. М., к.е.н., доц.   

  

9. СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА ЙОГО ФІНАНСОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
123 

Козицька Т.В., студ., Глухова В.І., к.е.н., доц.  

  

10. КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІ РОЗДРІБНІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Кузів О. А., студ., Ховрак І. В., к.е.н., доц. 

125 

  

11. ЕВОЛЮЦІЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ 126 

Лижова Є. М., студ., Крот Л. М., к.е.н., доц.   

  

12. АНАЛІЗ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 128 

Скрабут А.М., студ., Глухова В.І., к.е.н., доц.  

  

13. РОЗВИТОК ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 
130 

Соломка О. С., Шаповал Л. П., к.е.н., доц.  

  

14. ПОТУЖНИЙ БРЕНД РЕГІОНУ ЯК ІНДИКАТОР ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 132 

Ховрак І. В., к.е.н., доц.  

  



9 

 

15. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 
134 

Бондаренко І.В., студ., Авраменко О.І., старш. викладач  

  

16. ПРОФЕСІЙНИЙ СКЕПТИЦИЗМ: СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ В УКРАЇНІ 135 

Заболотній І.А., студ., Яценко Н.М., доц., к.е.н.  

  

17. ЛОГІСМОГРАФІЯ ЯК ОДИН З ВЕКТОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ 
137 

Цимбал О. С., студ., Яценко Н. М., доц., к.е.н.  

 

СЕКЦІЯ № XI 

АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНИХ, ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

 

1. THE INFLUENCE OF ADMINISTRATIVE REFORMS ON EXPERT INSTITUTIONS OF UKRAINE 139 

Avdieiev Y. V., master, Rulli Marianna, stud., Scientific leader Mytrofanov I. I., Doctor of Juridical 

Sciences, Associate Professor 

 

  

2. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ПОЛІТИКА: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 140 

Аксентьєва А. М., магістрант, Митрофанов І. І., д. ю. н., доц.  

  

3. АНАЛІЗ ЗМІСТУ ОХОРОНИ СПАДКОВИХ ПРАВ В СУДОВОМУ ТА НОТАРІАЛЬНОМУ 

ПОРЯДКУ 

141 

Анурін Р. О., магістрант, Митник А. А., к. держ. упр.  

  

4. ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ОСКАРЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ ЧЕРЕЗ 

ПРИЗМУ ПРАКТИКИ СУДІВ УКРАЇНИ 

142 

Біленька К. С., студ., Сирота Д. І., к. ю. н.  

  

5. РОЛЬ ГРИ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПРЯМУМУВАННЯ 

144 

Бражнікова Т. М., студ., Мартиненко М. Ю., к.пед.н., доц.  

  

6. КОМПАРАТИВІСТИКА ЯК МЕТОД ПОШУКУ РОЗУМНОГО БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ 145 

Ващенко Д. О., магістрант, Латишева В. В., к. ю. н., доц.  

  

7. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ ЕДГАРА АЛЛАНА 

ПО 

146 

Веріч Б. В., студ., Кожемяченко Н. В., старш. викладач  

  

8. ЖІНОЧИЙ ОБРАЗ В ЛЮБОВНОМУ РОМАНІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ  148 

Виноградна А. В., студ., Кожемяченко Н. В., старш. викладач  

  

9. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

149 

Воронюк К. В., магістрант, Латишева В. В., к. ю. н., доц.  

  

10. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ: УНІВЕРСАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ 150 

Гладка О. В., студ., Прилипко В. М., викладач  

  

11. ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ ПІДЛІТКІВ 151 

Дружинін Ю. В., студ., Давидова О. В., к. психол. н.  
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12. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ АНГЛОМОВНИХ ФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 152 

Євдокимова І. Л., студ., Шульженко Ю. М., старш. викладач  

  

13. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ У ПУБЛІЧНО-

ПРАВОВИХ СПОРАХ 

153 

Єльчанінов Ю. В., магістрант, Митник А. А., к. держ. упр.  

  

14. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СУБ’ЄКТ 

ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

154 

Жежеря А. С., магістрант, Митник А. А., к. держ. упр.  

  

15. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАМІНА ПРОКУРОРА 155 

Ігнат’єва Л. Р., студ., Скрипник В. Л., к. ю. н., доц.   

  

16. ПРОЯВИ ІПОХОНДРИЧНІВ РОЗЛАДІВ ОСОБИСТОСТІ 157 

Клюшніченко О. Д, студ., Білоус Р. М., к. психол. н., доц.  

  

17. МОВНОСТИЛІСТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ 

ПРОБЛЕМИ 

158 

Ковтун О. В., студ., Кожемяченко Н. В., старш. викладач  

  

18. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ УЧНІВ 

159 

Криворучко М. М., студ., Давидова О. В., к. психол. н.  

  

19. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ІНТЕРНЕТ-АГРЕСІЇ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 160 

Кривохат І. О., студ.,   Білоус Р. М., к. психол. н., доц.  

  

20. ОСОБЛИВОСТІ ІДІОСТИЛЮ ВІЛЬЯМА ҐІБСОНА В РОМАНІ «НЕЙРОМАНТ» 161 

Марковський М. Ю., магістрант, Артеменко Ю. О., к. філол. н., старш. викладач  

  

21. ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙ ТА ПОЧУТТІВ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 162 

Меньщікова А. О. студ., Давидова О. В., к. псих. н.  

  

22. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОРІГ З ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ У СІЛЬСЬКІЙ 

МІСЦЕВОСТІ 

163 

Носа І. Ю., студ., Латишева В. В., к. ю. н., доц.  

  

23. ВИМОГИ ДО ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 164 

Павлюк Є. А., студ., Скрипник В. Л., к. ю. н., доц.  

  

24. З ДОСВІДУ РОБОТИ НАД СТВОРЕННЯМ ПРОМОЦІЙНОГО РОЛИКА: НАПИСАННЯ 

СЦЕНАРІЮ  

165 

Поддубей Є. В., студ., Поддубей О. В., старш. викладач  

  

25. ВПЛИВ НОВИХ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ НА 

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ 

166 

Похила В. В. студ., Сирота Д. І., к. ю. н.  

  

26. АНАЛІЗ ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 168 

Почтовюк К. А., студ., Литвиненко Д. А., к. і. н., доц.  
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27. АРТИКЛЬ ЗІ СТИЛІСТИЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

169 

Радіонова І. С., студ., Алєксєєва Н. М., к. філ. н., доц.  

  

28. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ TWITTER 170 

Семенова О. Р., студ., Чрділелі Т. В., канд. філ. н., доц.  

  

29. ПОРУШЕННЯ МОВНОЇ НОРМИ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ПОРТРЕТУ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ 

ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ 

171 

Семенова О. Р., студ., Ануріна І. С., викладач  

 172 

30. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ  

Сенчук В. О., магістрант, Мазепа С. О., к. ю. н., старш. викладач  

  

31. ВПЛИВ ПСИХІКИ НА ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 174 

Старик В. Г., студ., Білоус Р. М., к. психол. н., доц.   

  

32. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВEДEННЯ ПОЗА ВІЗУАЛЬНОГО ВПІЗНАННЯ ОСОБИ ЗА ЧИННИМ 

ЗАКОНОДАВСТВОМ  УКРАЇНИ 

175 

Тeлятник А. В., студ., Сирота Д. І., к. ю. н.  

  

33. НОВИННИЙ СЮЖЕТ ЯК РІЗНОВИД НОВИННОГО ДИСКУРСУ: МЕТОДИ ВПЛИВУ НА 

СУЧАСНУ АУДИТОРІЮ 

176 

Торська О. В., студ., Алєксєєва Н. М., к. філ. н., доц.  

  

34. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ 177 

Углава Т. Є., магістрант, Беспарточна О. І., к. пед. н., доц.  

  

35. ПОПУЛЯРНІСТЬ ЧИТАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 178 

Хміль-Чуприна В. В., викладач  

  

36. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КОЛОРОНІМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА РОМАНОМ ОСКАРА 

УАІЛДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ» ТА ОДОРОНІМІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЗА РОМАНОМ 

ПАТРІКА ЗЮСКІНДА «ЗАПАХИ: ІСТОРІЯ ОДНОГО ВБИВЦІ» 

179 

Хорольська К. М., студ., Фадєєва О. В., к. філол. н., доц.  

  

37. ЖОРЖ САНД: ТВОРЧА ЕВОЛЮЦІЯ ВІД ЖІНОК-БУНТАРОК ДО ІДЕЙ СОЦІАЛІСТИЧНОГО 

УТОПІЗМУ 

181 

Хорольська К. М., студ., Шульженко Ю. М., старш. викладач   

  

38. ПРОФЕСІЙНА НОМІНАЦІЯ В  АСПЕКТІ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 182 

Цебрієнко В. В., студ., Чрділелі Т. В., к. філол. н., доц.  

  

39. МОВНА ГРА З ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНО-ПРЕЦЕДЕНТНОЮ ОСНОВОЮ ЯК ДОМІНАНТНА 

РИСА ІДІОСТИЛЮ Л. КЕРРОЛА 

183 

Юрчак К. О., студ., Шульженко Ю. М., старш. викладач  

  

40. МЕТАФОРИ В ПРОМОВАХ УЇНСТОНА ЧЕРЧІЛЯ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИ АСПЕКТ 184 

Юрчак К. О., студ., Артеменко Ю. О., к. філол. н., старш. викладач  

  

41. ОСОБЛИВОСТІ ЦІНННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ  ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 186 

Велика Б. Ю., студ.  

  



12 

 

42. ВИКOРИCТAННЯ МOБIЛЬНИХ ПРИCТOРOЇВ ЯК ДOДAТКOВOГO ЗACOБУ НAВЧAННЯ НA 

ЗAНЯТТЯХ З IНOЗEМНИХ МOВ 

187 

Aлєкcєєнкo A.C., студ., Мартиненко М.Ю., кандидат педагогічних наук, доц.   

  

43. ВІДМІННІСТЬ НОВОВИЯВЛЕНИХ ОБСТАВИН ВІД НОВИХ ОБСТАВИН ТА ІНШИХ 

ОБСТАВИН, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВІ 

188 

Гаращенко Д.О., магістрант  

  

44. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 189 

Деркач О. С., аспірант  

  

45. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА 190 

Іваніченко А. С.,  магістрант,  Шаповалов В.Д.  

 

СЕКЦІЯ № XIІ 

ЕКОЛОГІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

1. ПЕРСПЕКТИВИ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПИВНИХ НАПОЇВ 193 

Наухатько Д. П., магістрант, Пасенко А.В., к.т.н., доц.  

  

2. БИОТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ФЕРМЕНТИРОВАННОГО ЧАЯ 194 

Привалова В. Ю., студ., Пасенко А. В., к.т.н., доц., Никифорова Е. А., старш. преподаватель  

  

3. ПЕРСПЕКТИВИ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВИН 195 

Флісс В. О., студ., Пасенко А.В., к.т.н., доц., Никифорова О.О., старш. викладач  

  

4. МІКРОБІОМ ШКІРИ ЯК ОСНОВА ПІДБОРУ  КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 196 

Миколюк А.Ю., студ., Сакун О.А., к.т.н., старш. викладач  

  

5. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТОПІНАМБУРА У БІОЕНЕРГЕТИЦІ 197 

Щербак К.О., магістрант, Мазницька О.В., к.т.н., доц.  

  

6. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 198 

Скоблюк А.А., магістрант, Мазницька О.В., к.т.н., доц.  

  

7. БІОТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БЕЗГЛЮТЕНОВИХ СОРТІВ ХЛІБОПРОДУКТІВ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ 
199 

Калішенко І.Ю., студ., Дігтяр С.В., старш. викладач  

  

8. ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТНОЇ СЕПАРАЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ 

ТЕХНОЛОГІЯХ 
200 

Мелконова І.В., старш. викладач  

  

9. ЕТОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ МОДЕЛЬНИХ ОРГАНІЗМІВ ПІД ВПЛИВОМ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
201 

Радочина В.В., студ., Сакун О.А., к.т.н., старш. викладач  

  

10. ПЕРСПЕКТИВА РОЗРОБКИ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КЕФІРУ З ДОДАВАННЯМ 

ЯГІД ЧОРНОЇ (RIBES NIGRUM) ТА ЧЕРВОНОЇ (RIBES RUBRUM) СМОРОДИНИ 
202 

Рой І.О., студ., Сакун О.А., к.т.н., старш. викладач  

  

11. АКВАКУЛЬТУРА РІЧКОВОГО РАКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ 203 

Томченко В.М., магістрант,  Дігтяр С.В., старш. викладач  

  

12. ВИРОБНИЦТВО РЕТИНОЛУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ АВІТАМІНОЗІВ 204 

Петров В. І., студ.,  Новохатько О.В., к. х. н., доц.  

  

13. РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ «SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT» ПРИ ФОРМУВАННІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
205 

Гєнова А.В., студ., Солошич І.О., к.пед.н., доц.  
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14. ВИЗНАЧЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛЮСКІВ РОДУ DREISSENA ТА ЇХ РОЛЬ 

У САМООЧИЩЕННІ ЗАПОРІЗЬКОГО (ДНІПРОВСЬКОГО) ВОДОСХОВИЩА 
205 

Молода О. П.  

 

СЕКЦІЯ № XIІІ 
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

 
1.  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ УРОКУ ФІЗКУЛЬТУРИ У 

СТАРШІЙ ШКОЛІ 
208 

 Коваль Г.В., студ., Лошицька Т.І., к.ф.к.с., доц.   

  

2. ВПЛИВ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ТРИВАЛІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ 

МЕНІСКЕКТОМІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБА 
209 

Курганська В.А., студ., Біліченко О.О., к.ф.к.с.  

  

3. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У 

ЗВО 
211 

Галата О.В., Бондаренко Ю.А., Ложченко О.В.  

  

4. ВПЛИВ ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЇ НА ТРИВАЛІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У ОСІБ 

ПОХИЛОГО ВІКУ З РАДІКУЛОПАТІЯМИ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО СПЛЕТІННЯ 
212 

Малик К.О., студ., Антонова О.І., к.б.н., доц.  

  

5. ВПЛИВ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ НА  РІВЕНЬ  АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ  

ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ 
213 

Ікол О.Г., студ., Сорокіна С.О., старш. викладач  

  

6. ВПЛИВ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ВІДНОВЛЕННЯ РУХЛИВОСТІ 

ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА У ПАЦІЄНТІВ З ГЕМІПАРЕЗОМ У ПЕРІОД РЕМІСІЇ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ 
215 

Малік Р.С., студ., Антонова О.І.,  к.б.н., доц.   

  

7. ХАРАКТЕРИСТИКА  ФІЗИЧНОГО СТАНУ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ЛЕГКОАТЛЕТІВ У 

ЗМАГАЛЬНИЙ ТА ПІСЛЯЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОДИ 
216 

Бескровна І., студ., Лошицька Т.І., к.ф.к.с., доц.  

  

8. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГОТРАТ ПРИ ЗАНЯТТЯХ СИЛОВОЇ ТА КАРДІОЛОГІЧНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ІІ ТИПУ 
217 

Березова В.В., студ.,  Біліченко О.О., к.ф.к.с.  

  

9. ВПЛИВ МАСАЖУ НА ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ 218 

Кашкарьов Б.П., студ., Сорокіна С.О., старш. викладач  

  

10. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ЛЕГКОАТЛЕТІВ РІЗНОЇ 

СПОРТИВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ   
220 

Бескровна І., студ., Лошицька Т.І., к.ф.к.с., доц.  

  

11. ВПЛИВ МЕТОДИКИ ЄВМІНОВА НА ТРИВАЛІСТЬ ПЕРІОДУ ПРОЯВУ БОЛЬОВИХ 

СИМПТОМІВ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 
221 

Шатровий М.В., студ., Біліченко О.О., к.ф.к.с.  

  

12. ПІСКОТЕРАПІЯ ЯК СПОСІБ КОРЕКЦІЇ В ПРОЦЕСІ РЕБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 222 

Борова Я.І., студ., Грибок Н.М., доц. кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації  

  

13. ПРОПРІОЦЕПТИВНА НЕЙРОМ’ЯЗОВА ФАСИЛІТАЦІЯ, ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД 

ЛІКУВАННЯ РУХОМ 
224 

Караба Р.І., студ., Грибок Н.М., доц. кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації   
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СЕКЦІЯ № І 

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ КЕРОВАНОГО КОЛЕСА ПРИ ПОВОРОТІ НА МІСЦІ ЗАЛЕЖНО 

ВІД ДОВЖИНИ ЦАПФИ 

 

Бондарєв П.Ю., аспірант, Клімов Е.С., к.т.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Клімов О.Е., студ. 

Національний транспортний університет 

 

Основною складовою моменту опору повороту керованого колеса на місці є момент опору повороту ши-

ни. Метод визначення цього моменту залежить від характеру руху керованого колеса, яке під час повороту на 

місці може перекочуватись, або не перекочуватись по опорній поверхні. Одним із чинників, що впливає на ве-

личину моменту опору повороту шини керованого колеса, що при повороті на місці перекочується по опорній 

поверхні, є радіус траєкторії руху керованого колеса. Відомо, що величина цього радіуса буде визначатись до-

вжиною цапфи [1]. 

Метою даної роботи є дослідження впливу довжини цапфи на радіус траєкторії руху керованого колеса, 

яке при повороті на місці перекочується по опорній поверхні. 

У загальному випадку при перекочуванні керованого колеса під час повороту на місці контактний відби-

ток шини, рухаючись в площині опорної поверхні, бере участь у переносному та відносному русі. 

Центром переносного руху контактного відбитка шини керованого колеса будемо вважати проекцію на 

опорну поверхню центра повороту колеса, яким є точка перетину вісі шворня з перпендикуляром, опущеним на 

неї з центра керованого колеса [2]. 

Щодо центра відносного руху, то він знаходиться в межах контактного відбитка. Відстань між центрами 

переносного та відносного рухів буде визначати величину радіуса траєкторії руху контактного відбитка та ке-

рованого колеса вцілому. Враховуючи особливості еластичної шини як складного механізму з передаточними 

та перетворюючими властивостями, радіус траєкторії руху контактного відбитка шини будемо визначати екс-

периментально за умови рівності шляхів, що пройде центр відносного руху контактного відбитка при повороті 

керованого колеса відносно осі шворня та обертанні колеса відносно осі цапфи. 

Експериментальні дослідження було проведено на установці [3], що складається зі стенда, який включає 

передню частину рами та передній міст автомобіля КрАЗ-260 з кермовим керуванням та гідравлічним підсилю-

вачем, та вимірювальної апаратури. Стенд обладнано широкопрофільними шинами регульованого тиску розмі-

ру 1300x530-533 мод. ВИ-3. Дослідження проводили з лівим керованим колесом при поперечному нахилі шво-

рня за різних значень довжини цапфи. Для зміни довжини цапфи використовували спеціальний обід. 

Отримані експериментальні значення радіуса траєкторії руху контактного відбитка порівнювали з радіу-

сом траєкторії руху його геометричного центра. Вплив довжини цапфи на величину радіуса траєкторії руху ко-

нтактного відбитка визначали за величиною âî RRR  , де оR  – радіус траєкторії руху геометричного 

центра контактного відбитка; вR  – радіус траєкторії руху контактного відбитка шини. 

Аналіз отриманих даних засвідчив, що при збільшенні довжини цапфи радіус траєкторії руху контактно-

го відбитка шини вR  збільшується. Радіус траєкторії руху контактного відбитка шини вR  менший за радіус 

траєкторії руху геометричного центра відбитка оR .  

Величина R  при збільшенні довжини цапфи збільшується, але не перевищує половини поперечної вісі 

контактного відбитка шини.  

З аналізу результатів вищенаведених досліджень випливає, що радіус траєкторії руху керованого коле-

са при повороті на місці визначає положення центра відносного руху контактного відбитка. Центр відносного 

руху відбитка шини знаходиться в межах відбитка. Він не збігається з геометричним центром відбитка та змі-

щений відносно нього у бік центра переносного руху. При збільшенні довжини цапфи центр відносного руху 

зміщується у бік центра переносного руху. 
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ПРИЧИНИ ЗНИЖЕННЯ ХОДИМОСТІ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ШИН 

 

Зайцев А.С., студ., Цюкаленко А.О., студ., Клімов Е.С., к.т.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Міщенко В.Ф., директор комерційний 

ООО «Єристівський ГЗК» 

 

Великогабаритні шини автотранспортних засобів являють собою коштовні вироби з відносно невели-

ким ресурсом експлуатації. Їх вартість, особливо при експлуатації автотранспортних засобів у важких дорожніх 

і кліматичних умовах (робота в кар'єрах) становить значну частину транспортних витрат. У зв'язку з цим дуже 

важливо знати чинники, що впливають на ходимість шин, і причини дострокового виходу їх з ладу. 

Ходимість шин автотранспортних засобів розглядається у роботах [1-6] та ін. В цих роботах на основі 

аналізу проведених досліджень відмічається, що ходимість шин залежить від тиску повітря в них, навантаження 

на колесо, розвалу та сходження коліс, конструкції шини, радіуса бігової доріжки, ширини профілю, рисунка 

протектора, кута нахилу ниток корду, близькості брекерного пояса до поверхні контакту, ширини обода, типу 

автомобіля, характеру керування, типу та стану дорожнього покриття, температури навколишнього середови-

ща. 

Досвід експлуатації великогабаритних шин великовантажних автомобілів-самоскидів у кар’єрах також 

підтверджує вплив вищезазначених чинників на підвищене зношування шин та виникнення дефектів шин. На 

рис. 1 наведено основні дефекти великогабаритних шин, що виникають при їх експлуатації. Нерівномірне зно-

шування шин спричинено неправильною роботою підвіски, несвоєчасною перестановкою шин, викривленням 

балки моста, надлишковим тиском в шині або перевантаженням, незбалансованим навантаженням на шини. 

Руйнування протектора шини відбувається внаслідок перевищення швидкості руху автомобіля, ковзання шини 

по опорній поверхні, різкого гальмування, поганого стану доріг. Порізи шин (наскрізний, плечовий, боковий) 

виникають після наїзду автомобіля-самоскида на гострі камені, проникнення в протектор шини після порізу 

каменів та інших об’єктів. Наслідками порізу шин у сукупності з високим тиском в шині та перевантаженням є 

відшарування частини протектора, розрив шини, відшарування завороту каркаса шини, розрив резини в боковій 

частині. 

 

   

а) б) в) 

Рисунок 1 – Основні дефекти великогабаритних шин 

а) нерівномірне зношення; б) руйнування протектора; в) відшарування протектора 

 

Здуття в області борту шини та відшарування її борта спричинюється низьким тиском в шині, переван-

таженням, невірною установкою, перегрівом внаслідок раптового гальмування. Теплове відшарування між про-

тектором та брекером відбувається внаслідок високої температури протектора. Причинами підвищення темпе-

ратури протектора є низький тиск в шині, перевантаження, невірне регулювання шин, незбалансований тиск 

підвіски. 

З аналізу результатів вищенаведеного можна зробити висновок, що ходимість шин великовантажних 

автомобілів визначається тиском в шині, навантаженням на колесо, установчими параметрами коліс, конструк-

цією шини, рисунком протектора, характером керування, типом та станом дорожнього покриття. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Солтус А. П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля / А. П. Солтус. – К. : Арістей, 2006. – 

176 с. 

2. Работа автомобильной шины / [В. И. Кнороз, Е. В. Кленников, И. П. Петров, А. С Шелухин др.] ; под 

ред. В. И. Кнороза. – М. : Транспорт, 1976. – 238 с. 

3. Осепчугов В. В. Автомобиль: анализ конструкций, элементы расчёта : учебник [для студентов вузов 

по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»] / В. В. Осепчугов, А. К. Фрумкин. – 

М. : Машиностроение, 1989. – 304 с. 

4. Автомобілі: тягово-швидкісні влативості та паливна економічність : навч. посібник / [В. П. Сахно, Г. 

Б. Безбородова, М. М. Маяк, С. М. Шарай]. – К. : В-во "КВІЦ", 2004. – 174 с. 



17 

 

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ДИЗЕЛЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БІОПАЛИВА 

 

Албаев О. М., студ., Шапко В. Ф. к.т.н., проф.   

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

На автомобілях, тракторах, комбайнах та інших машинах широко використовують дизелі. Дизель є знач-

ним джерелом забруднення навколишнього середовища, тому ведуться роботи по зменшенню викидів шкідли-

вих компонентів з відпрацьованими газами (ВГ).  

З аналізу літературних джерел встановлено, що додавання до дизельного палива (ДП) деякої кількості 

біопалива (БП) дає змогу покращити екологічні показники дизеля [1].  

Екологічні показники залежать від концентрацій у ВГ шкідливих компонентів. Концентрації визначають 

експериментально. 

Для експериментального визначення закономірностей зміни концентрацій шкідливих компонентів у ВГ 

під час використання ДП, БП та їх бінарних сумішей проведені дослідження на моторному стенді з двигуном 

номінальної потужності 2,5 кВт при частоті обертання вала 3600 об/хв. Використання двигуна малої потужності 

дозволяє зменшити витрати палива та створює зручні умови для розміщення датчиків та вимірювальних прила-

дів.  

Під час проведення експерименту вимірювалися концентрації у ВГ оксиду вуглецю  (СО) та вуглеводнів  

(CnHm) і димність. За показником димності розраховувалися концентрації сажі (С). 

Результати випробувань наведені на рис. 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рисунку видно, що мірою зростання вмісту БП у бінарній суміші викиди продуктів неповного згоряння 

СО і CnHm спочатку знижуються. Це зниження пояснюється тим, що у молекулах БП міститься певна частка 

кисню, яка підвищує повноту згоряння палива.  

Зі зростанням у бінарній суміші вмісту БП підвищується густини та в’язкості паливної суміші, що нега-

тивно впливає на параметри упорскування та розпилювання палива форсунками. Тому, після проходження мі-

німуму концентрацій, який відповідає вмісту БП близько 50 %, з подальшим зростанням частки БП спостеріга-

ється підвищення концентрацій продуктів неповного згоряння. Концентрації сажі в меншій мірі залежать від 

вмісту БП в ДП.  

При збільшені  потужності дизеля концентрації СО і CnHm спочатку знижуються, завдяки збільшенню 

температури, набувають мінімального значення, а потім зростають, через погіршення умов згоряння. Найменші 

концентрації СО відповідають  номінальній     потужності   двигуна 2 кВт, концентрації CnHm – потужності 1,5 

кВт, а сажі – 1 кВт. На режимах перенавантажень концентрації усіх компонентів стрімко зростають.  

Висновок: Результати досліджень показали, що при використанні БП найменші концентрації отримуємо 

при біодизельної суміші з вмістом БП близько 50 %. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Атамась А.І., Шапко В.Ф., Шапко С.В. Підвищення екологічних показників дизельного автомобіля під 

час використання біодизельного палива. // Вісник Кремен.  нац. університету ім. М. Остроградського.  

Наукові праці КНУ ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2012. – Вип. 3 /2012 (74). – С.128 – 132. 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 25 50 75 100С БП , %

С СО , %

1 кВт 1,5 кВт 2 кВт 2,5 кВт 2,7 кВт

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 25 50 75 100С БП , %

С СО , %

1 кВт 1,5 кВт 2 кВт 2,5 кВт 2,7 кВт
 

40

50

60

70

80

90

100

110

0 25 50 75 100С БП , %

С CnHm ,

млн
-1

1 кВт 1,5 кВт 2 кВт 2,5 кВт 2,7 кВт
 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0 25 50 75 100С БП , %

С С , 

г/м
3

1 кВт 1,5 кВт 2 кВт 2,5 кВт 2,7 кВт
 

0          25        50      СБП,%    100 0          25        50      СБП,%    100 0          25        50      СБП,%    100 

Рисунок 1 – Залежність концентрацій СО, CnHm і сажі від вмісту БП у ДП 

а) – оксидів вуглецю; б) – вуглеводнів; в) – сажі 

  

Nе=2,7 кВт 

Nе=1 кВт 

Nе=2 кВт Nе=2,5 кВт 

Nе=2,7 кВт 

Nе=1 кВт Nе=2 кВт 

Nе=1,5 кВт 

Nе=2,5 кВт 

Nе=1 кВт 

Nе=2,7 кВт 

Nе=2,5 кВт 

1,0 

0,6 

0,4 

0,2 

ССО, 

    % 

110 

90 

80 

70 

ССН,             

ppm 

60 

50 

40 

СС,             

г/м
3 

0,05 

0,15 

0,1 

0,2 

0,3 

а)                                                          б)                                                            в) 



18 

 

ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА ПРИ ЙОГО РОБОТІ НА 

БІОПАЛИВІ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ ВПОРСКУВАННЯ 

 

Харченко О.Е., студ., Черненко С.М., к.т.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Автомобільний транспорт відіграє велику роль у житті людини, тому споживання світлих нафтопродук-

тів з кожним роком зростає. Видобуток нафти та газового конденсату в Україні забезпечує внутрішній попит 

лише на 30 %. Такий стан справ призводить до залежності паливо-енергетичного комплексу України, а отже і 

всієї економіки від країн-імпортерів цього важливого продукту. Щоб зменшити цей вплив в Україні необхідно 

впроваджувати виробництво і реалізацію альтернативних чи відновлювальних видів палива та виконання всебі-

чних досліджень щодо можливості використання АП дизелями транспортних засобів. 

Провівши аналіз досліджень інших вузів, було встановлено, що робота дизельного двигуна на біопаливі з 

ріпаку супроводжується збільшенням витрати палива до 20 %, та зниженням ефективного ККД до 5 %. Однією 

з причин цього є погіршення параметрів упорскування біодизельного палива у порівнянні з дизельним за раху-

нок більшої щільності та в’язкості біодизеля. Дослідженнями параметрів впорскування в дизельних двигунах 

займалося багато відомих вчених, розглянувши деякі з методик було використано алгоритм О.С. Лишевського 

[1], як найбільш універсальний та менш трудомісткий. За даною методикою проводився розрахунок параметрів 

упорскування дизельного та біодизельного палива при тиску 25 МПа та експеримент, завдяки якому визначали-

ся емпіричні коефіцієнти. Розрахунки проводилися для впорскування палива через форсунку двигуна TD170F, 

для визначення довжини та кута розкриття струменя палива проводився експеримент, в якому на стенді для 

перевірки форсунок за допомогою цифрового фотоапарату фіксувався процес упорскування. Отримані 

відеофайли розбивалися на кадри та графічним методом визначалися довжина та кут розкриття струменя пали-

ва. 

Аналіз отриманих даних засвідчив, що розрахункові та експериментальні дані мають гарне співпадання. 

При цьому спостерігається збільшення довжини факелу (на 8%) та зменшення кута розкриття (на 20%) для біо-

дизеля (рис.1) 

 

Рисунок 1 – Факел розпилення біодизельного та дизельного палива. 

Для визначення параметрів роботи двигуна на дизельному паливі та біопаливі, підігрітому перед упорс-

куванням, проводився експеримент на дизель-генераторній установці. У результаті експериментальних випро-

бувань визначалися ефективна потужність, ефективна питома витрата палива, годинна витрата палива, екологі-

чні показники двигуна, ефективний ККД двигуна. Отримані дані свідчать, що димність відпрацьованих газів 

зменшується при роботі двигуна на БП у порівнянні з  роботою на ДП у межах від 5 до 16% залежно від режи-

му роботи двигуна, і це обумовлено наявністю атомарного кисню і більш повному згорянню вуглецю. Ефекти-

вна питома витрата палива збільшується в середньому на 22.4%, годинна витрата полива збільшується на 

20.9%, ККД двигуна знижується на 7.3%. ККД двигуна під час підігріву біопалива перед упорскуванням споча-

тку зростає, а потім знижується, а максимальний ККД спостерігається при температурі підігріву палива 72-73˚С 

і становить ηe=21.8%. 

Таким чином, для наближення параметрів упорскування біодизеля до традиційного дизельного палива 

доцільний його підігрів. За рахунок цього зменшується густина, в'язкість та коефіцієнт поверхневого натягу. 

Температура, до якої потрібно підігрівати біопаливо знаходиться в межах від 55 до 75 ˚С а найбільше значення 

ККД становить ηe=21.8%, що більше на 1.8% у порівнянні з ККД на тому ж біопаливі при температурі перед 

упорскуванням 20˚С і менше на 0.45% у порівнянні з ККД на дизельному паливі при температурі упорскування 

20˚С. 
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ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ГІДРООБ’ЄМНО-МЕХАНІЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ 

 

Драний С.В., студ., Бурлига М.Б., к.т.н., старш. викладач 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Запропоновано технологію побудови математичних моделей двопотокових тракторних гідрооб’ємно-

механічних трансмісій (ГОМТ) на прикладі ГОМТ колісного трактора (для розробки конкретного дослідного 

зразка самохідного шасі АТ ХЗТСШ класу 0,9 масою 2200 кг), кінематичну схему якої наведено на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Кінематична схема ГОМТ, кутові швидкості її ланок та конструктивні параметри: 1 – двигун;  

2 - реверсивний редуктор; 3 – ГОП; 4, 5 – планетарні ряди; 6 – карданна передача;  7 – головна передача;     8 –

 ведучі колеса; 9 – фрикціон, 10 – гальмо 

Як видно з рис. 1, робота трактора на першому реверсивному діапазоні забезпечується увімкненням га-

льма Т під час вимкненого фрикціону Ф. Водночас перехід з переднього на задній хід і назад (реверс) відбува-

ється зі зміною знаку параметра регулювання гідрооб’ємної передачі (ГОП). Другий швидкісний діапазон за-

безпечується увімкненням фрикціона Ф і вимкненням гальма Т. Уся безліч передаточних відношень трансмісії 

(передатних відношень редукторів і планетарних рядів) вибирається таким чином, щоб перемикання з першого 

на другий діапазон відбувалося під час вирівнювання кутових швидкостей 3 і 4  незалежно від кутової швидкос-

ті колінчастого валу ДВЗ. На другому діапазоні за умови е[1;0] ГОМТ працює в режимі циркуляції потужнос-

ті, коли ГОП знаходиться у зворотному потоці потужності. Одночасно нерегульований гідромотор виконує фу-

нкції насоса, а регульований насос функції мотора. За умови е[0;-1] ГОМТ працює в режимі паралельних по-

токів потужності крізь ГОП і механічну частину трансмісії. Одночасно ГОП працює в прямому потоці потуж-

ності. 

На підставі запропонованої кінематичної схеми побудовано математичну модель самохідного шасі, що 

описує, зокрема, ККД ГОП, ККД ГОМТ, тиск та втрати в об’ємних гідромашинах залежно від регулювальної 

характеристики. Результати статичного аналізу пропонованої математичної моделі наведено на рис. 2. 

t  
Рисунок 2 – Результати статичного аналізу ГОМТ для колісного трактора: 1 – регулювальна характеристика 

ГОП; 2 – робочий тиск в ГОП; 3 – повний ККД ГОМТ; 4 – ККД ГОП 

Таким чином, математична модель дозволяє проаналізувати роботу ГОМТ у робочому та транспортно-

му діапазонах. 
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НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТОМОБІЛІВ 

 

Гарбуз А.С., студ.,  Павленко О. В., к.т.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Початок продажу електромобілів  є початком завершення ери транспортних засобів з двигунами внут-

рішнього згоряння. Основними мотивами переходу на електромобілі є необхідність скорочення викидів забру-

днюючих речовин двигунами і зниження залежності країни від дорогого нафтового палива. До кінця 2016 року 

кількість електромобілів у світі перевищила два мільйони. Зростання ринку електромобілів є наслідком декіль-

кох чинників: технологічного прогресу, збільшення ємності накопичувачів тягових батарей у поєднанні зі зни-

женням їх вартості, збільшення комунальних засобів зарядки й урядові програми, які стимулюють населення до 

придбання цих автомобілів. Заплановано, що кількість електромобілів до 2030 року сягне 30 % автомобільного 

парку [1]. Загалом є актуальними дві технології: акумуляторні електромобілі та гібридні електромобілі з моду-

лем підключення до електричної мережі. Розглянуто особливості технологій електромобілів, обмежень і про-

блем в їх масовому розгортанні в якості заміни звичайних транспортних засобів. 

Проаналізовано компонувальні схеми електромобілів. У типовому варіанті схема складається з трьох 

основних підсистем: рушій, джерело енергії і допоміжні системи. Силова установка складається з контролера, 

силового електронного перетворювача, електричного двигуна, передачі крутного моменту і коліс. Секція дже-

рела енергії включає в себе джерело енергії, блок управління енергією і блок поповнення енергії. Допоміжна 

підсистема складається з блоку гідропідсилювача (або електропідсилювача) кермового керування, блоку клі-

мат-контролю і блоку допоміжного живлення [2]. 

Існує певна різниця у принципі накопичення електроенергії – автомобілі тільки з акумуляторами і ав-

томобілі з гібридними силовими установками. Функціонально різниця виражається у довжині автономного 

пробігу. 

Спільною рисою всіх електромобілів є можливість рекуперативного гальмування, під час якого  кіне-

тична енергія перетворюється на електричну і підзаряджає акумулятор. 

Проаналізовано компонувальні схеми рушіїв електроавтомобілів за етапами їх розвитку. Визначальний 

вплив на удосконалення рушіїв електроавтомобілів надали розвиток електричних двигунів з великим момен-

том, габаритні розміри яких дозволяють їх монтувати у колесо та бурхливий розвиток акумуляторних техноло-

гій. Сьогодні є доступним мотор-колесо потужністю 75 кВт. Така конструкція дозволяє досягти 85 % ефектив-

ності рекуперації енергії [3]. 

У електромобілів є багато переваг: підвищення енергетичної безпеки країни за рахунок скорочення 

споживання палива нафтового походження, підтримка ініціатив зі зміни клімату за рахунок скорочення шкід-

ливих викидів, зниження ризиків для здоров'я населення через низьку якість повітря і довгострокового еконо-

мічного зростання за рахунок впровадження нових технологій та інфраструктури. Однак існує багато технічних 

і соціально-економічних проблем, які необхідно подолати до масового поширення електромобілів: високі капі-

тальні витрати, не достатньо великі пробіги, тривалий час зарядки, велика вага і великий розмір батарей, а та-

кож необхідність в засобах швидкої зарядки, створення нової мережі зарядних станцій. 

Електромобілі є екологічно чистими тільки у процесі експлуатації. Скорочення забруднення автотранс-

порту за рахунок використання електромобілів буде більш значущим, якщо вони будуть живитися електрикою, 

яку вироблено з чистих ресурсів або відновлюваних ресурсів. Таким чином, роль поновлюваних джерел енергії 

в транспортному секторі набуває великої актуальності. 

Перспективною вважається технологія зарядки електромобілів на ходу. Ця схема використовує динамі-

чну зарядку електромобілів за допомогою індукції, коли він рухається по виділених смугах. Перевага цієї конс-

трукції полягає в тому, що електромобілі можуть мати менші батареї, що робить їх більш легким і ефективним 

автомобілем, а також економить час на зарядку [4].  

Зростанню ефективності електромобілів у майбутньому буде сприяти поява і розвиток нових концепцій 

щодо використання електромобілів як частини енергетичної мережі країни. 
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Автомобільному транспорту належить значна частка в забрудненні атмосферного повітря. Для покра-

щення показників екологічної безпеки, у тому числі автомобілів з дизелем, активно ведуться роботи в різних 

напрямках. Одним із найбільш ефективних методів є встановлення у системі випуску відпрацьованих газів (ВГ) 

каталітичних  нейтралізаторів (КН). Однак під час експлуатації автомобіля з дизелем каталітичні блоки засмі-

чуються сажею. 

Для проведення експериментальних досліджень розроблено і виготовлено дослідний нейтралізатор, що 

має в своєму корпусі два однакових каталізатори, один з яких не продувається потоком, а інший продувається 

за допомогою ВГ. Для цього в нейтралізаторі передбачено заслінку.  

Розроблена конструкція КН, яка забезпечує підвищення ефективності очищення ВГ і стабілізує викиди 

шкідливих речовин автомобіля з дизелем. 

За результатами експлуатаційних досліджень, отриманих на автомобілі КрАЗ-6510 та моторному стенді 

кафедри автомобілів і тракторів КрНУ, можна судити про ефективність застосування продувок. 

Оскільки вимірювання газодинамічного опору блоку, що не продувався, має технічні труднощі, оцінка 

цього параметру проводилася аналітичним методом, в основу якого покладені основні рівняння газодинаміки 

паралельних труб. 

Рівняння зв’язку  втрат напору p  із газодинамічним опором трубопроводу S і витратою ВГ Q 

2QSp  .                                                          

Витрата ВГ 

pПQ  , 

де П –  провідність труби. 

  Провідність труби визначається за формулою 
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Після демонтажу і розбирання дослідного зразка в кінці випробувань з'ясувалося, що причиною зни-

ження ступеня очищення та підвищення газодинамічного опору виявилася сажа, яка налипла на каталітичний 

блок, що не продувається. 
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Залізничний транспорт є прогресуючою системою, розвиток якої йде у напряму досягнення нею своєї 

потенційної ефективності за рахунок зміни її складу і структури. Доказом цього є заходи, що нині здійснюють-

ся в Укрзалізниці й пов’язані з реформуванням залізничного транспорту відповідно до Державної цільової про-

грами [1]. Важливою особливістю залізничного транспорту є його здатність функціонувати у заданих межах 

параметрів, які забезпечують виконування транспортної роботи й унеможливлюють (мінімізують рівень) пору-
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шення, що є потенційною або наявною загрозою для життя й здоров’я людей, збереженості (схоронності) заліз-

ничного транспорту, вантажів та екологічного стану довкілля, а також змінювати свої параметри у разі потен-

ційної загрози, щоб унеможливити її подальший розвиток, тобто має властивість безпечності свого функціону-

вання [2]. 

Важливою складовою забезпечення безпечності залізничної транспортної системи є своєчасне й ефек-

тивне реагування на аварійні ситуації техногенного та природного характеру з метою ліквідації їх наслідків. 

Ліквідація наслідків аварійних ситуацій на залізничному транспорті є комплексом організаційно-технічних за-

ходів, спрямованих на запобігання загрозі людям, захист навколишнього природного середовища, збереження 

рухомого складу, вантажу, об’єктів інфраструктури залізниці, відновлення руху поїздів і маневрової роботи у 

як найкоротший короткий термін [3-5]. 

Аварійною ситуацією на залізничному транспорті вважаються умови, які відмінні від умов нормально-

го перевезення вантажів, пов’язані із загорянням, витіканням, розсипанням небезпечного вантажу, пошкоджен-

ням тари або рухомого складу з небезпечним вантажем і які можуть призвести чи призвели до вибуху, пожежі, 

отруєння, опромінення, захворювань, опіків, обморожень, загибелі людей і тварин, небезпечних для природно-

го середовища наслідків. 

Технічний стан тягового рухомого складу, його надійність є важливим фактором виконання головної 

задачі залізничного транспорту: забезпечення перевезень пасажирів і вантажів при безумовному виконанні без-

пеки руху поїздів. Екологічна безпечність залізничних перевезень прямо залежить від технічних можливостей і 

стану тягового рухомого складу.  

Впровадження сучасних діагностичних методів контролю стану найбільш важливих та відповідних за 

безпеку перевезень елементів з метою оцінювання їх надійності є окремим та важливим завданням, яке повинно 

вирішуватися не тільки в період експлуатації, а також при виготовленні. Одним з найбільш відповідальних вуз-

лів рухомого складу є колісна пара, порушення в роботі якої неприпустимі. Будь-який дефект колісної пари 

може привести до непоправних наслідків, які супроводжуються великими економічними втратами, а часто, і 

людськими жертвами. З урахуванням постійного зростання осьового навантаження вагонів зростають і вимоги 

до високої точності і автоматизації проведення контролю стану осей колісних пар.  

Тріщини втоми є найбільш поширеними експлуатаційними дефектами. Основною причиною появи втом-

них тріщин є дія високої змінної напруги. Виявлення тріщини є особливо важливим, оскільки тріщина неминуче 

розвиватиметься і зрештою обов’язково приведе до зламу осі. Злам осі є надзвичайно небезпечним, особливо при 

високих швидкостях руху поїздів, оскільки може привести до катастрофічних наслідків, найчастіше пов'язаних з 

людськими жертвами. 

В даний час Держадміністрацією залізничного транспорту України, відповідно до Протоколів нарад за 

погодженням обсягів умов перевезень, максимальним навантаженням осі вагона на рейки при перевезенні ван-

тажів, призначених для окремих європейських країн і прикордонних переходів, визначено осьове навантаження 

(брутто) і осьове навантаження (нетто), яке для різних країн знаходиться в діапазоні 20,0 - 24,5 т. У зв’язку з 

цим вісь, як і вся колісна пара, повинна мати високу надійність, а саме, достатню міцність і зносостійкість, що 

забезпечують безпеку руху відповідно з міжнародними нормами [6].  

На жаль, надійність контролю для існуючих в даний час технічних засобів суттєво залежить від стану, 

кваліфікації та відповідальності персоналу: із загального числа випадків небезпечного руйнування деталей бли-

зько 20% становлять випадки, які є наслідками дефектів, пропущених з вини оператора. Проблемою також є 

недостатня продуктивність ручного контролю.  

Автоматизація засобів неруйнівного контролю набуває особливої актуальності в умовах реальної еко-

номічної ситуації в залізничної галузі. До того ж, для виходу на європейський ринок з конкурентоздатною віт-

чизняною продукцією, як осей і колісних пар, так і контрольного діагностичного обладнання, виробництво по-

винно відповідати міжнародним стандартам (AAR, ISO та EN) і, як мінімум, вимогам ISO 9001. Для сучасних 

компаній відповідність вимогам ISO 9001 – це той мінімальний рівень, який надає їм можливість входження в 

ринок, а сертифікат відповідності ISO 9001 виступає зовнішнім незалежним підтвердженням досягнення вимог 

міжнародного стандарту.  

Метою серії стандартів ISO 9000 є, в першу чергу, стабільне функціонування документованої системи 

менеджменту контролю якості продукції підприємства-постачальника, і це повинно бути забезпечено при вико-

ристанні автоматизованих систем контролю з видачею протоколів. Тому забезпечення автоматизації контролю 

якості при постачанні обладнання закордонним партнерам особливо актуально. В даний час автоматизація кон-

тролю якості осей колісних пар забезпечується обмеженою кількістю методів і показників.  
Таким чином, визначальним у виборі методу діагностики осей колісних пар є висока точність і автома-

тизація процесу контролю для підвищення надійності та екологічної безпеки залізничного транспорту.  

У теперішній час для контролю дефектів загалом використовуються магнітопорошковий та ультразву-

ковий методи контролю. Ультразвуковий контроль (УЗК) заснований на властивості ультразвукових хвиль від-

биватися від неоднорідностей в середовищі, по якому вони поширюються або поглинаються. В якості випромі-

нювача і приймача ультразвукових коливань застосовують пластини (п'єзоелементи), здатні перетворювати 

електричну напругу в механічні коливання, які передаються в контрольовану вісь. Все необхідне для роботи 

п'єзопластини зібрано в окремому блоці – датчику.  

До переваг методу УЗК відносяться: висока чутливість, що дозволяє виявляти мінімальні дефекти; ве-

лика проникаюча здатність, що дозволяє виявити внутрішні дефекти, не вдаючись до розбирання вузла або 
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конструкції; відносна простота контролю; можливість автоматизації та розшифрування результатів контролю. 

До недоліків методу відносять: необхідність високої чистоти поверхні контрольованої деталі; наявність мерт-

вих зон; низька продуктивність контролю; вплив на результати контролю оператора (людський фактор) і най-

важливіше – неможливість автоматизованого контролю з формуванням протоколу на кожну вісь без участі опе-

ратора. 

Магнітопорошковий контроль (МПК) використовується. в основному, при контролі чистових осей на 

виявлення поверхневих дефектів, розташованих в рекомендованих зонах контролю осі колісної пари. Даний 

метод ефективний у визначенні тріщин, надривів, волосовин, непровару, пір і інших дефектів. МПК ефектив-

ний для виявлення поверхневих дефектів на циліндричних поверхнях і поверхнях галтельних переходів від од-

них частин чистових осей до інших. Магнітопорошковий метод широко поширений завдяки своїй чутливості, 

наочності та універсальності. До недоліків МПК відносяться, наприклад, низька продуктивність контролю; 

обов'язкова участь досвідченого оператора для знаходження дефектів;  неможливість контролю деталей з ко-

льорових металів і деяких видів сталей;  неможливість автоматизації процесу. 

У той самий час магнітопорошковий метод контролю осей колісних пар не відповідає підвищеним ви-

могам до контролю якості, оскільки має високу трудомісткість, низьку продуктивність, а найголовніше, що до-

стовірність контролю цілком залежить від суб'єктивних якостей оператора.  

Ферозондовий контроль є більш оперативним та ефективним як у сталих, так і у несталих умовах, до-

зволяє автоматизувати процес контролю та підвищити  продуктивність і достовірність результатів контролю. 

Цей метод заснований на зчитуванні розподілу параметрів магнітного поля на поверхні намагніченої контро-

льованої деталі за допомогою ферозондових перетворювачів. Порівняння отриманого розподілу з еталонним 

(характерним для бездефектної деталі) дає підставу для прийняття рішення про виявлення (або не виявлення) 

дефекту. Однак наявність високого рівня завад у вигляді полів розсіювання від намагнічених сходинок осі з 

високим градієнтом виключали можливість застосування ферозондових дефектоскопів для діагностики осей 

колісних пар.  

Впровадження ферозондового методу при контролі осей колісних пар дозволить зменшити ризики ви-

никнення на залізничному транспорті непоправних ситуацій, які спричиняють шкоду довкіллю, супроводжу-

ються великими економічними втратами, а часто, і людськими жертвами. 
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СЕКЦІЯ № ІІ 

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХ-НОЛОГІЇ 

 

СБОР И ОБРАБОТКА НЕСТРУКТУРИРОВАННОГО ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕ-

ТЕЙ В ЗАДАЧАХ СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗА 

 
Рычок Ю.С., студ., Сидоренко В.Н., к.т.н., доц. 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
 

Большое количество людей наряду с «живым» общением все больше предпочитают общение в социаль-
ных сетях и мессенджерах, и данное явление имеет тенденцию к увеличению с каждым годом. По данным аге-
нтства Statista на 2018 г. [1] Facebook является лидером и имеет более 2 млрд. активных пользователей, 
YouTube – 1.5 млрд., Instagram – 700 млн., Twitter – 328 млн. В связи с этим увеличиваются объемы «полезных» 
данных, которые могут быть извлечены и обработаны в рамках решения задач маркетинга, рекламы, социоло-
гии, безопасности государства и т. д. В условиях, когда доступ с помощью предоставляемых Интернет-
сервисами API к необходимым данным невозможен или является платным, возникает проблема реализации 
эффективного сбора необходимого контента для решения прикладных задач. 

При решении задачи сентимент-анализа на основе обработки неструктурированного текстового контента 
из аккаунтов Facebook с применением концепции расширенного мнения [3] авторы столкнулись с необходимо-
стью реализации скрепера для получения необходимого количества нужных данных и модели для их хранения. 

В рамках исследовательского проекта было необходимо решить следующую задачу: 1. Выбрать  задан-
ное количество необходимых аккаунтов с высокой посещаемостью и динамикой контента. 2. Выбрать требуе-
мую публикацию, содержащую текстовый контент и дату публикации. 3. Выбрать все комментарии к данному 
посту, сохраняя структуру вложенностей (ответов на комментарии) и атрибуты (имя автора, дата комментария). 
4. Выбрать ответы на комментарии в виде «лайков» (общее количество для каждой подкатегории). 5. Выбрать 
«общие» лайки к посту, количество комментариев и репостов с панели под постом. 6. Реализовать процедуру 
отслеживания изменений в ленте комментариев в режиме, близком к режиму реального времени. 

 

 
 
В качестве решения предлагается использовать билиотеку Puppeteer для Node.js,  которая предоставля-

ет мощный, но простой API, позволяющий управлять браузером Google Chrome или Chromium. Система состо-
ит из отдельных модулей (рис.), обеспечивающих ее запуск и загрузку данных конфигурации, подготовку и 
запуск Puppeteer в соответствии с настройкой среды, аутентификацию в Facebook, загрузку страницы аккаунта 
и скролл для подгрузки нужного поста, скрейп поста, комментариев и ответов на них в виде лайков, скрейп со-
держимого нижней панели под постом (количество репостов, комментов, общих лайков), отслеживание изме-
нений (в альтернативном варианте таймер повторного запуска для снимка состояний комментариев и общих 
лайков). Результаты скрейпа сохраняются в базу данных MongoDB, работа с которой осуществлялась через ин-
терфейс библиотеки Mongoose. 

К минусам системы можно отнести низкую скорость работы. Однако, если задачи не связаны с необхо-
димостью их решения в реальном времени, то данный подход вполне пригоден для получения необходимого 
набора данных и формирования базы мнений для разного рода задач сентимент-анализа [3].  
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Рисунок 1 – Структура предлагаемого процесса сбора данных из социальной сети 

https://www.web-canape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-issledovanie/
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КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЄМНІСНОГО СЕНСОРНОГО КЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ 

ARDUINO 

Фалько І.М., магістр, Цапко А.Е., студ. 

Науковий керівник Славко О.Г., к.т.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Відчуття дотику є важливим сенсорним сприйняттям у багатьох тварин і деяких рослинах. Наші почут-

тя повідомляють нам, коли наші руки до чогось торкаються. Якщо доторкнутися до комп'ютерного пристрою, 

нічого не зміниться, оскільки не існує ніякої реалізації з боку програмного забезпечення у випадку взаємодії, 

підтримки або порушення фізичного контакту, наприклад, дотиків. Таким чином, пристрої введення сенсорного 

датчика надають численні можливості для нових методів взаємодії. Технологія сенсорного керування повільно 

замінює механічні об'єкти, такі як миша та клавіатура і т.д. 

Сенсорний датчик (рис. 1) виявляє дотик або близькість до нього, не покладаючись на фізичний кон-

такт. Сенсорні датчики з’являються у багатьох пристроях, таких як мобільні телефони, пульти дистанційного 

керування, панелі керування тощо. Сучасні сенсорні датчики можуть замінювати механічні кнопки і перемика-

чі. Сенсорні датчики з простими поворотними повзунами, сенсорними накладками і поворотними колесами 

дають значні переваги для більш інтуїтивних інтерфейсів користувача. Сенсорні датчики зручніше і надійніше 

використовувати без рухомих частин. Використання сенсорних датчиків забезпечує велику свободу для дизай-

нера системи та допомагає зменшити загальну вартість системи. Загальний вигляд системи може бути більш 

привабливим та сучасним. 

 
Рисунок 1 – Принцип роботи сенсорного датчику 

 

Простим способом стабілізації читання сенсора є встановлення послідовного резистора між сенсором і 

портом мікроконтролера. Зазвичай застосовується резистор 1кОм, але значення можна вибирати в діапазоні 100 

Ом - 10кОм. Резистор разом з ємністю утворює фільтр нижніх частот і зменшує вплив високочастотних проми-

слових перешкод (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Зменшення перешкод за допомогою введення послідовного резистора 

 

Розробка тестового модулю відбувалася на макетній платі за схемою зображеною на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Схема підключення тестового ємкісного сенсорного датчику 

 

В процесі написання наукової роботи отримані наступні результати: 

1. Проведено аналіз існуючих підходів до викорисатння Arduino в «Іnternet of Things». 

2. Проаналізовано можливості використання апаратно-програмних засобів Arduino в контексті IoT. 

3. Обґрунтовано обмеження функціонування системи. 

4. Розроблено функції та модулі програмного забезпечення для системи ємнісного сенсорного керу-

вання. 

Проведено ряд експериментальних досліджень функціонування спроектованої системи керування. 

Визначено, що розроблена система відрізняється від аналогів своєю простотою та доступністю. Екск-

ременти були проведенні при використанні  звичайних олівців різної твердості та аркуша А4. На основі резуль-

татів можна вважати, що в роли ємкісного сенсорного датчику можуть виступати інші нестандартизовані елек-

тропровідники. Цо дозволить створювати на їх основі секретні замки під шпалерами, бумажняне піаніно тощо. 
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КРИПТОВАЛЮТА – ГУЧНИЙ ФЕНОМЕН У СВІТІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Крикливенко В.С., студ. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Криптовалюта – це один із різновидів цифрової валюти, в основі якої лежать розподілені комп’ютерні 

мережі та криптографічні методи шифрування, такі, як Proof-of-work або Proof-of-stake. Емісія й облік валюти 

заснована на так званому асиметричному шифруванні.  

Блокчейн – це децентралізована мережа з системою захисту у вигляді шифрування даних. З різних 

джерел можна зробити висновок, що мережа Блокчейн з’явилась у 90-х роках, але на той момент працювала у 

вигляді централізованої системи для організації транзакцій.  

Що уявляє собою Блокчейн зараз? Суворо кажучи – це база даних, яка має вигляд блоків, що зв’язані 

між собою. Основною перевагою системи Блокчейн є те, що пристрій збереження даних не має нічого спільно-

го із загальним сервером. 

При цьому кількість даних, а, отже, і кількість блоків, постійно зростає. Кожен запис має позначку часу 

та посилання на попередній запис (блок). 

Спочатку технологія розроблялася як безпечна база даних, куди доступ надається за закритим ключем. 

Концепцію в сучасному вигляді запропонував відомий нам всім (і одночасно ні) Сатоши Накамото в 2008 році. 

У наступному році вона була втілена як компонент для Bitcoin’а, де їй відводилася роль реєстру, в якому врахо-

вуються всі операції з криптовалютою. 

Основою безпеки системи блокчейн є наявність децентралізованого сервера. Функціями такого сервера 

є проставляння відміток часу та всіх з’єднань. Таким чином, база даних Блокчейн самостійно регулюється та не 

потребує в наявності єдиного центру. 

Незважаючи на захист криптографічним шифруванням на кожен блок, загальна мережа може знаходи-

тись під загрозою. Але на цей випадок, якщо зловмисники отримають доступ до великої кількості блоків, буде 

створений окремий ланцюжок з блоків, який стане основним та скасує усі операції (транзакції) старих блоків. 

Одним із методів вирішенням цієї проблеми є багаторівнева система безпеки. Але такий метод захисту 

йде врозріз з основним принципом системи Блокчейн, який представляє собою довірчий простір, що не має 

єдиного центру та регулюючих органів. 

Найбільш явною й очевидною перевагою блокчейн-технології є позбавлення від безлічі "посередників" 

при виконанні будь-яких операцій або транзакцій. Це може не просто спростити процес, але і зробити його 

більш дешевим. Одночасно з цим технологія забезпечує достатню безпеку як окремих блоків, так і самої мере-

жі, завдяки тому, що вона не має єдиного центру та не управляється ззовні. Маючи криптографічний захист, 

кожен блок може змінюватися тільки за надання закритого ключа, який по суті і є фінансовою цінністю. 

Серед недоліків блокчейна є неможливість його застосування в операціях, які безпосередньо пов’язані з 

юридичним втручанням. Крім того, на даний момент блокчейн не здатний забезпечити кількість транзакцій 

розвинених платіжних систем, де кількість операцій може перевищувати 40 тисяч за секунду. Для прикладу 

можна назвати біткоіни, де проходить тільки 7 операцій за секунду. Додатковою складністю є постійне зрос-

тання кількості блоків даних. У рік обсяг даних збільшується не кілька терабайт. 

На даний час блокчейн тільки набирає обертів і щільно пов’язаний з криптовалютою, а головним чином 

– з Біткоіном. Незважаючи на це, він уже взятий на озброєння багатьма прогресивними компаніями і розвине-

ними державами, які зараз виділяють багато сил на те, щоб вивчити його потенційні можливості та раціональ-

ність впровадження такої системи у свою економічну інфраструктуру. 

Основним аспектом криптовалюти для утримання позиції на фондовому ринку є поява нових монет, які 

з’являються завдяки «майнерам». «Майнинг» – це декодування підписів блоків, які утримують у собі дані про 

операції, зафіксовані в минулому блоці. За розшифрування криптографічного підпису майнер отримує винаго-

роду. Наприклад, для валюти Bitcoin – використовується алгоритм хешування SHA – 256.  

Відповідно до принципу POW або "доказ роботи", розрахунок блоку пропорційний його складності. 

Параметр складності запрограмований і змінюється після кожних 2016 блоків. Він змінюється з урахуванням 

середнього часу, коли були розраховані всі блоки минулого перерахунку. 

Як відомо, одним з основних аспектів існування цифрової валюти є майнинг. Завдяки «майнерам» ви-

конуються 4 важливі функції у житті криптовалюти:  

 підтвердження операцій з валютою; 

 захист мережі Блокчейн від недостовірних даних (псевдотранзакцій тощо); 

 захист мережі від кібератак; 

 підтримка децентралізованної системи мережі. 
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По данным исследований статистического агентства Statista [1] в 2018 году количество пользователей 

социальных сетей составило 2.6 млрд., а согласно прогнозу на 2019 год эта цифра увеличится до 2.8 млрд. Это в 

свою очередь побуждает к исследованию контента в социальных сетях. Кроме этого целью исследований ста-

новится не только контент, генерируемый пользователями, а и сами пользователи. В связи с необходимостью 

лучшего понимания пользователя сети и его потребностей возникает задача оценки тех или иных его атрибу-

тов, что, в свою очередь, может быть необходимо на следующем этапе исследования для синтеза адекватных 

шаблонов целевых групп.                                            

Как было указано ранее [2], в задачах информационного влияния и управления для составления шабло-

на пользователя в дополнение к вышеуказанным важными являются поведенческие характеристики субъекта, 

одной из которых, например, является стиль письма, где одними из показателей для его оценки могут служить 

количество орфографических и синтаксических ошибок, наличие нецензурных слов и т. п., характеризующих 

элементарную грамотность и культурный уровень участника дискуссии. 

В связи с вышесказанным, актуальной задачей является реализация подсистемы выполнения вышеука-

занных задач обработки и анализа текстового контента, генерируемого автором мнения.  

 
Рисунок 1 – Структура предлагаемого процесса обработки текстового контента 

 

На рис. приведена структура процесса обработки текста, предполагающего накопление большого объ-

ема данных в хранилище для исследовательских целей и включающего следующие задачи: 1. Экспорт тексто-

вых данных из сформированной базы данных. 2. Приведение их к “опрятному” виду (удаление “смайлов” и 

знаков пунктуации). 3. Удаление данных, не несущих в себе текстовой составляющей.  4. Проверка правописа-

ния. 5. Визуализация результатов  6. Экспорт данных в базу данных для последующего использования. 

Прототип программного модуля авторами реализован на языке Python с использованием пакета enchant. 

Данное решение позволяет не только проверять правописание текста в разрешенном диапазоне языков, а и при 

необходимости добавлять новый язык. Также при реализации задачи проверки правописания возникает про-

блема определения языка, на котором написан месседж. Авторы использовали пакет langedetect для Python. 

Проверка текста на нецензурную лексику обеспечивается следующим образом: формируется словарь нецензур-

ной лексики и проверяется наличие этих слов в тексте. Обеспечивается данный механизм средствами указанно-

го ранее пакета enchant. Результат работы сохраняются в JSON-объект, что позволяет использовать полученные 

данные другими средствами разработки для получения статистических данных о пользователях. 

Основными минусами данной системы являются низкая скорость обработки данных и необходимость 

ручной загрузки недостающих словарей. Кроме этого при загрузке всех встречающихся языков в исследуемых 

текстах задача добавления словарей становится не актуальной. Не смотря на указанные недостатки, данный 

подход  вполне пригоден для решения исследовательских задач, не связанных с режимом реального времени. 
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Вступ. Opal – це мобільний застосунок для онкохворих, який розробляється в McGill University Health 

Centre, Монреаль. Застосунок призначений для надання пацієнтам захищеного доступу до актуальної інформа-

ції про їх лікування, а саме: графік відвідувань лікаря, реєстрація перед прийомом, стан плану лікування та роз-

клад лікування, інформація про здоров'я, результати лабораторних досліджень, медичні нотатки, навчальні ма-

теріали згідно діагнозу пацієнта, безпечна системи обміну повідомленнями з лікуючою командою. 

Мета роботи. Проектування та розробка системи електронного опитування онкохворих. Візуалізація отри-

маних відповідей та побудова трендів. 

Матеріал і результати досліджень. Під час прийому, лікар має задати онкохворому пацієнту ряд стандар-

тизованих питань. Було вирішено спростити та автоматизувати цей процес шляхом розробки додаткового мо-

дуля застосунку OPAL – системи електронного опитування. Така система дозволяє зберегти час лікарів та нада-

ти можливість пацієнтам пройти анкетування в більш зручній обстано-

вці та у зручний для них час. Розроблений застосунок забезпечує візуа-

лізацію анкет, щоб показати пацієнтам їх надані відповіді відображені у 

графіках (рис. 1). Це може бути корисними для лікарів та дослідників 

для перегляду тенденції лікування та симптомів, виявлення найефекти-

вніших методів лікування. Додатково передбачені спеціальні анкети та 

візуалізація відповідей для виявлення рівня задоволеності пацієнтів з 

обслуговуванням у лікарні. Як тільки пацієнт завершив опитування, 

результати одразу доступні лікарю через його веб-сторінку. 

Розроблений модуль відповідає архітектурі Model–View–Controller 

(MVC), яка розділяє програму на три компоненти: модель, вигляд і кон-

тролер. Модель є центральним компонентом шаблону MVC і відобра-

жає поведінку застосунку, незалежну від інтерфейсу користувача. Мо-

дель безпосередньо керує даними, логікою та правилами застосунку. 

Вигляд – це відображення інформації користувачеві. Контролер перет-

ворює представлення даних між виглядом і моделлю. Архітектура MVC 

відокремлює внутрішні представлення інформації від способів, з якими 

інформація приймається і відображається користувачеві, що дозволяє 

розділяти логіку застосунку та писати код зрозумілий для інших розро-

бників. У даному застосунку моделлю виступає база даних, файли 

HTML5 є виглядами, а контролерами виступають javascript-файли. 

AngularJS – це JavaScript-фреймворк, спеціально призначений для 

розробки односторінкових веб-застосунків. Функція двосторонньої 

прив'язки між HTML і AngularJS дозволяє здійснювати автоматичну 

синхронізацію моделей і виглядів. Кожен контролер AngularJS призна-

чається тільки одному вигляду і керує потоком даних цього вигляду. 

Також AngularJS пропонує сервісний рівень, який бере на себе відпові-

дальність за передачу і прийом даних з «бекенду», обробку і зберігання часто використовуваних даних. Сервіс 

може бути введений в більш ніж один контролер, що дозволяє уникнути повторного написання однакового ко-

ду. 

Висновок. Було спроектовано та розроблено систему електронного опитування для за стосунку OPAL, що 

автоматизує процес анкетування. Такий підхід робить опитування більш комфортним для пацієнтів та дозволяє 

зберігати час лікарів. Отриманні відповіді відображаються у графіках, по яким видно тренд результату лікуван-

ня. 
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Рисунок 1 – Вигляд результатів анке-

тування 
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В современном мире большую роль играют сети и сервера, вследствие чего защита от атак на них за-

нимает одно из первых мест. Атаки с каждым годом происходят все чаще, массовее, под прицел злоумышлен-

ников попадают крупные корпорации и их сервера не выдерживают натиска хакеров. По данным компании 

ThreatCloud Intelligence [1] ежедневно, в среднем, происходит до 40 миллионов атак. Причины использования 

атак самые разные: личная неприязнь, развлечение, политический протест, недобросовестная конкуренция, вы-

могательство или шантаж. Наша цель – исследовать возможные атаки на сервер и методы борьбы с ними. Рас-

смотреть какие есть виды атак и выбрать одну из самых популярных, которая атакует сервер в реальном време-

ни. Для того, чтобы исследовать атаки нам нужно построить модель сети с сервером и атакующими его компь-

ютерами. 

Существует множество видов атак, которые ежедневно используют в своих корыстных целях недобро-

желатели против своих жертв, такие как mailbombing, переполнение буфера, вирусы, трояны, почтовые черви, 

сетевая разведка, IP-спуфинг, man-in-the-middle, инъекция и отказ в обслуживании[2].  Рассмотрим атаки в ре-

альном времени: mailbombing, сетевая разведка, IP-спуфинг, man-in-the-middle, отказ в обслуживании. 

Mailbombing. Старейший вид атак. Значительно увеличивается трафик и количество присылаемых со-

общений, что генерирует сбой в работе сервиса. Эффективность таких атак в наши дни считается нулевой, по-

скольку теперь провайдер имеет возможность установить ограничение трафика от одного отправителя. 

Сетевая разведка. Данный тип атаки сам по себе не предусматривает какое-либо разрушительное дей-

ствие. Разведка подразумевает лишь сбор информации злоумышленником – сканирование портов, запрос DNS, 

проверка защиты компьютера и проверка системы. Обычно разведка проводится перед серьезной целенаправ-

ленной атакой. 

IP-спуфинг. Тип атак на локальные сети, когда компьютер злоумышленника использует IP-адрес, вхо-

дящий в данную локальную сеть. Атака возможна, если система безопасности предусматривает идентификацию 

типа IP-адрес, исключая дополнительные условия. 

Man-in-the-middle. Злоумышленник перехватывает канал связи между двумя приложениями, в резуль-

тате чего получает доступ ко всей информации, идущей через данный канал. Цель атаки - не только кража, но и 

фальсификация информации. 

Отказ в обслуживании. DoS (от англ. Denial of Service) — атака, имеющая своей целью заставить сер-

вер не отвечать на запросы. Такой тип атаки не подразумевает непосредственно получение некоторой секрет-

ной информации, но используется для того, чтобы парализовать работу целевых сервисов.  

DDoS (от англ. Distributed Denial of Service — распределенная DoS) — подтип DoS атаки, имеющий ту 

же цель что и DoS, но производимой не с одного компьютера, а с нескольких компьютеров в сети. В данных 

типах атак используется либо возникновение ошибок, генерирующих отказ сервиса, либо срабатывание защи-

ты, вызывающей блокирование работы сервиса, а в результате также и отказ в обслуживании. DDoS использу-

ется там, где обычный DoS неэффективен. Для этого несколько компьютеров объединяются, и каждый произ-

водит DoS атаку на систему жертвы. Вместе это называется DDoS-атака. 

Способы защиты от сетевых атак. Существует множество способов защиты от злоумышленников, в том 

числе антивирусы, фаерволы, различные встроенные фильтры и пр. Самым же эффективным является профес-

сионализм пользователя.  

Среди рассмотренных атак в реальном времени актуальной является защита от DDos атак. Ее и будем 

проводить в проектируемой сети. 

В построенной нами сети использовались компьютеры на ОС Windows. Была выбрана топология сети 

“дерево” из-за простоты построения и высокой отказоустойчивости. Технологией доступа к среде передачи 

данных выбрали Fast Ethernet из-за невысокой стоимости и хорошего качества. Использовалась неэкранирован-

ная витая пара категории 5е для создания локальной сети. В качестве коммутатора выбран D-Link DES-1008D 

8-port. Использовались стандартные фаерволы. Провели DDoS атаку на сервер с нескольких компьютеров, изу-

чили методы защиты от данной атаки. 

В результате исследования мы установили важность устойчивости системы к атакам и отсутствие иде-

альной системы защиты от DDoS атак. Мы продолжаем исследовать способы защиты от данного вида атак. 
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Як тільки з’явилися перші автомобілі, моделювання транспортних потоків стало однією з найактуаль-

ніших проблем науки. Головною задачею спеціалістів, які виконують моделювання транспортної мережі – є 

створення більш гнучкої та більш якісної логістичної системи, для зменшення кількості пробок та дорожньо-

транспортних пригод.  

Для дослідження транспортних потоків за допомогою математичного моделювання застосовуються 

стохастичний та детермінований методи, які відрізняються підходом до аналізу об’єктів. Результат стохастич-

ного підходу залежить від випадкових параметрів, в той час коли детермінований підхід однозначно визначає 

показники системи на кожній наступній ітерації в залежності від  стану системи в попередній момент часу. Си-

муляція транспортних потоків може бути заснована на таких моделях: макроскопічна, мезоскопічна, мікроско-

пічна, підмікроскопічна. За останні 50 років було створено багато математичних моделей для імітації транспор-

тних потоків на мікроскопічних та макроскопічних рівнях. Деякі з них мають комерційну основу, інші розви-

ваються в вищих навчальних закладах в навчальних цілях. 

Макроскопічний рівень представляє транспортний потік як неперервний потік часток за законами гід-

родинаміки та газодинаміки. Для їх опису використовуються диференційовані. Такий підхід не потребує вели-

ких обчислювальних потужностей і використовується для опису великих мереж доріг. Недоліком даної моделі є 

значно менша точність та деталізація, відносно мікроскопічної моделі. 

Мікроскопічний рівень для симуляції транспортного потоку описує потік не як єдине ціле, а кожний 

транспортний засіб та його поведінку окремо. Використання цієї моделі потребує значних обчислюваних поту-

жностей, тому він більше підходить для імітування окремих ділянок дороги, а не мереж доріг. Але результат 

буде значно точніший ніж результат макроскопічної моделі. 

Мезоскопічний рівень намагається заповнити простір між мікроскопічним та макроскопічним рівнями. 

В цій моделі використовується опис транспортних засобів окремо один від одного, але вони починають руха-

тись в залежності від макроскопічних змінних. 

Підмікроскопічна модель має максимальну деталізацію транспортних засобів, тому вона використову-

ється для дослідження поведінки окремого транспортного засобу в автомобільній промисловості. 

Проаналізуємо більш детально мікроскопічну модель як найбільш часто використовувану. Існує багато реаліза-

цій для імітації потоку на мікрорівні. Розглянемо деякі з них: кінематична, Sparmann, VISSIM. 

Кінематична модель використовує елементарне кінематичне рівняння для визначення оптимального 

прискорення або гальмування яке має проявити транспортний засіб заради того, щоб уникнути зіткнення в ав-

томобілем попереду. Оскільки концепція заснована лише на 2-х параметрах, вона не є точною та має великих 

можливостей конфігурації. Вона викладається в деяких вищих навчальних закладах Європи в навчальних цілях. 

Модель зміни полоси для руху Sparmann. Алгоритм призначений для руху по двосмуговому шосе. Для взаємо-

дії враховуються параметри не тільки автомобілів попереду та позаду, а й автомобілі на сусідніх смугах. Якщо 

автомобіль має змінити полосу, то перевіряється наскільки це є безпечним для транспортних засобів навколо 

нього, якщо автомобілям нічого не загрожує, то виконується зміна полоси. Недоліком даної схеми є те, що під 

час зміни полоси не враховується бажання інших транспортних засобів змінити полосу. 

Система імітації VISSIM. Система складається з двох програм які спілкуються за допомогою інтерфей-

су та постійно обмінюються даними з детекторів та про стан системи регулювання. Система поєднує в собі ал-

горитм слідування за лідером та алгоритм для зміни полоси для руху. На відміну від простих моделей, таких як 

слідування за лідером, в яких використовується постійні швидкості та незмінна поведінка слідування за пер-

шим автомобілем, система використовує психофізичні данні о водіях. Це дозволяє створювати більш реалісти-

чну імітацію дорожнього руху. Дана модель використовує одночасно і індивідуальні показники водіїв і технічні 

характеристики автомобілів. 

На даний момент імітаційна система VISSIM є лідером серед симуляторів на мікроскопічному рівні. 

Вона надає інструменти для аналізу транспортних та пішохідних потоків. Програмний комплекс спрощує робо-

ту проектувальника та надає платформу для проектування транспортних мереж.  
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 Вибір правильного алгоритму для машинного навчання залежить від таких факторів як розмір даних, 

якість та різноманітність, яку відповідь з цих даних необхідно отримати, точність, час навчання, параметри, 

точки даних та інші. Отже, вибір правильного алгоритму – це поєднання бізнес-потреб, специфікацій, експери-

ментів та часу.  

 Наївний байєсовський алгоритм класифікатора (Naive Bayes Classifier Algorithm).  

Різновид: навчання з учителем, класифікація. Цей класифікатор заснований на теоремі Байєса і класи-

фікує кожне значення як незалежне від інших значень. Це дозволяє визначати клас чи категорію за визначеним 

набором ознак, використовуючи ймовірність.  

 Алгоритм кластеризації з К середніх (K Means Clustering Algorithm). 

Різновид: навчання без учителя, кластеризація. Використовується для класифікації немаркованих да-

них, тобто даних що не мають визначених категорій або груп. Алгоритм працює знаходячи групи в межах да-

них, з числом груп, представлених змінною К. Далі він працює ітеративно, щоб кожну точку даних занести до 

однієї з К груп. 

 Алгоритм опорних векторів (Support Vector Machine Algorithm, SVM). 

Різновид: навчання з учителем, класифікація. Класифікатор фільтрує дані в категорії, що 

досягається шляхом надання набору навчальних прикладів, кожен з яких позначений як приналежний 

до однієї або іншої з двох категорій. Потім алгоритм створює модель, яка призначає нові значення одній кате-

горії або іншій. 

 Лінійна регресія (Linear Regression). 

Різновид: навчання з учителем, регресія. Є базовим типом регресії. Проста лінійна регресія 

дозволяє зрозуміти зв’язки між двома безперервними змінними. 

 Логістична регресія (Logistic regression). 

Різновид: навчання з учителем, класифікація. Логістична регресія зосереджена на оцінці 

ймовірності виникнення події на основі попередньо наданих даних. Він використовується для покриття 

бінарної залежної змінної, тобто результати можуть бути представлені лише 0 чи 1. 

 Дерево прийняття рішень (Decision Tree). 

Різновид: навчання з учителем, класифікація/регресія. Це деревоподібна структура, подібна до потоко-

вої діаграми, яка використовує метод розгалуження, щоб проілюструвати усі можливі результати рішення. Ко-

жен вузол дерева є тестом на конкретну змінну, а кожна гілка – результат цього тесту. 

 Random Forests або «Ліси випадкових рішень». 

Різновид: навчання з учителем, класифікація/регресія. Це метод навчання ансамблів, який об’єднує де-

кілька алгоритмів для отримання кращих результатів для класифікації, регресії та інших завдань. Кожен індиві-

дуальний класифікатор слабкий, але в поєднанні з іншими може давати відмінні результати. Алгоритм почина-

ється з дерева рішень, вхід починається з верхівки. Потім він рухається вниз по дереву, при цьому дані сегмен-

туються на менші і менші набори, засновані на конкретних змінних. 

 Алгоритм найближчих сусідів (Nearest Neighbors). 

Різновид: навчання з учителем. Оцінює, наскільки ймовірно, що точка даних буде членом однієї або 

іншої групи. Тобто, алгоритм розглядає точки навколо однієї, щоб визначити в якій групі вона насправді.  
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Прийняття рішень у проблемно-орієнтованих інформаційних системах та системах керування здійсню-

ється в умовах апріорної невизначеності, обумовленої неточністю або неповнотою вхідних даних, стохастич-
ною природою зовнішніх впливів, відсутністю адекватної математичної моделі функціонування, нечіткістю 
мети, людським фактором  та ін. Невизначеність системи призводить до зростання ризиків від прийняття нее-
фективних рішень, результатом чого можуть бути негативні економічні, технічні та соціальні наслідки. 

Ці питання розглядалися зокрема такими вченими як П.К. Анохін [1] і Котик М.А., Емильянов А.М. [2]. 
Практична проблема – вирішення задач керування в умовах невизначеності та нестаціонарності. 
В  ситуаціях коли обчислювальні можливості людини недостатні для обробки інформації необхідних 

для прийняття рішень, потрібні сучасні інструментальні засоби і методи. Наприклад, дослідницький ровер пе-
реміщується поверхнею Марсу при відсутності сигналу керування з Землі використовуючи  систему керування 
на базі ШІ. 

Мета роботи – використовуючи напрацювання психологів, як основу для моделювання предметної дії 
людини-оператора засобами штучного інтелекту та довести можливість або неможливість вирішення задачі 
керування на основі її образу. 

Уявлення про неузгодженість між тим, що є на цей час, і тим, що повинно стати. Відображає ставлення 
до неузгодженісті та шляхи її усунення.  

 

Те що є Інструкція Те що має бути

 
 

Роль оперативних образів у загальній схемі предметної дії оператора може бути представлена у вигляді 
схеми (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема організації інформаційних процесів в предметній дії 

За основу було взято схему організації інформаційних процесів в предметній дії та створено математи-
чну модель. В якості тестування та проведення експериментальних досліджень було обрану задачу удару по 
м’ячу. Використовуючи нечітку логіку та нейрону мережу аналізується стан футболіста та пропонується ін-
струкція для досягнення образу цілі. Адекватність отриманих результатів перевіряється шляхом співставлення 
інструкції програми та інструкцією футбольного тренера. В результаті проведення досліджень розроблених 
моделей виявлено, що програма видає наближені до реальних результати, тобто доведено можливість реаліза-
цію методами і засобами ШІ предметної дії людини-оператора в задачах керування. 
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Наибольшую сложность в исследованиях и практических реализациях многоагентных систем предста-

вляют вопросы, которые связанны с процессами взаимодействия интеллектуальных агентов при коллективном 

решении задач, поскольку каждый агент, решающий свою подзадачу, имеет не полное представление о задаче в 

целом и должен постоянно взаимодействовать с другими агентами для определения их местоположения, цели и 

получения знаний о окружающей среде. При использовании одно ранговых агентов возникает ряд проблем, 

связанных с усложнением вычислений каждого агента. Помимо выполнения собственных целей он должен сле-

дить за тем, чтобы его действия прямо, или косвенно не привели к конфликту при возникновении которого мо-

гут образоваться ситуации, в которых агент, или несколько агентов, не смогут выполнить поставленную задачу.  

Решить данную проблему без существенного увеличения стоимости позволяет использование ранговой 

системы, в которой руководящую роль на себя берет сильный (с точки зрения вычислительных возможностей) 

агент. В его задачи входит сбор информации от подчиненных ему агентах о их состоянии, положении и полу-

чение знаний о окружающей его местности и, на основе этих данных, определение задач для каждого из агентов 

таким образом, чтобы не вызывать конфликтов и коллизий между ними.  

Цель работы - исследование моделей, методов и программных средств организации взаимодействия 

интеллектуальных агентов в многоагентных системах для построения нового метода с использованием самоор-

ганизующейся Ad hoc сети. 

Для организации общения между собой идеально подходит децентрализованная беспроводная сеть, не 

имеющая постоянной структуры – Ad hoc, так как в задачах, которые могут выполнять интеллектуальные аген-

ты могут возникать ситуации, в которых не будет возможности безопасно и качественно наладить взаимодейст-

вие между собой на имеющихся сетях (мобильные сети, или WiFi). Так как в таких сетях каждый абонент сети 

является ретранслятором сигнала, это увеличивает зону покрытия связи, но делает зависимость агентов друг от 

друга еще сильнее, так как каждый агент должен “видеть” как минимум одного агента, чтобы получать коман-

ды. В случае, если агент потерял сигнал, он должен вернуться в зону покрытия для оповещения управляющего 

агента об этом, после чего он переходит в режим стационарного ретранслятора сигнала и дожидается агента, 

который специализируется на увеличении радиуса покрытия, либо который возьмет на себя выполнение его 

задачи. Использование такого алгоритма позволяет убедиться в том, что все агенты находятся в зоне приема. 

Если необходимо, агенты могут выполнять задачи разведки без доступа к общей сети. Для сбора данных о мес-

тности будет использована встроенная память, а для передачи данных будет необходимо вернуться в контроль-

ную точку.  

При возникновении аварийной ситуации (агент вышел из строя, или застрял), он должен подать сигнал 

бедствия по длинноволновому каналу, передавая данные о своем последнем месте нахождения, причину ава-

рийной ситуации и данные телеметрии. Сбором и передачей этой информации занимается отдельная подсисте-

ма, а основные функции агента переходят в режим энергосбережения. Задачи, выполняемые агентом перекалы-

ваться на запасных, или действующих агентов, а о неисправности оповещается оператор-техник. 

В многоагентных системах, чаще всего, находиться одновременно не более 7 активных агентов. С ис-

пользованием Ad Hoc и многоранговой архитектуры количество активных агентов можно увеличить до сотен. 

На самом нижнем уровне находятся агенты-рабочие, которые максимально простые и не обладают высокой 

свободой действий и принятия решений. Уровнем выше – управляющие агенты, которые распределяют задачи 

между рабочими и при этом находятся в собственной сети для распределения задач между группами агентов. 

Выше могут находиться еще более сильные (с точки зрения вычислительных возможностей) агенты, которые 

выполняют еще более глобальные задачи и так далее. Каждый ранг агентов должен общаться между собой на 

своем канале связи. В иерархии должен находиться управляющий агент, в чьи обязанности входит выделение 

каналов связи.  

Таким образом, используя все перечисленные методы, мы получаем оптимальную систему с возможно-

стью динамического увеличения для решения любых задач, которые можно возложить на многоагентную сис-

тему. 
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Автотранспорт виконує в основному три види перевезень швидкопсувних вантажів: міжміські – від 

сільськогосподарських підприємств приймальних пунктів і переробних підприємств у великі міста та промис-

лові центри, міські – з переробних підприємств, розподільних баз і холодильників на підприємства торгівлі та 

громадського харчування, внутрішньо обласні (місцеві) - від сільськогосподарських підприємств у пункти пе-

реробки, на підприємства торгівлі та громадського харчування. Кожен з цих видів має специфічні особливості в 

організації перевезень, застосуванні технічних засобів, можливості впровадження досягнень технічного прогре-

су. 

Високими темпами розвиваються міжміські перевезення швидкопсувних вантажів і авторефрижерато-

рах. У них перевозять овочі та фрукти, охолоджене м'ясо, рибу, рибопродукти і багато іншого.  

У автогосподарствах при підготовці авторефрижераторів до сезону перевезень визначається ремонтних 

робіт, створюється оборотних фонд агрегатів і холодильних установок і необхідних запас фреону. У районах 

масової заготівлі швидкопсувних вантажів організовуються пункти перевірки технічного стану холодильних 

установок авторефрижераторів, що подаються під загрузку. 

Розвитку і покращенню міжміських перевезень швидкопсувних вантажів, а також використанню ре-

фрижераторів сприяли організаційні й економічні заходи. Зокрема, відповідно до статутів автомобільного тран-

спорту пострадянських держав розроблені й затверджені правила міжміських перевезень швидкопсувних ван-

тажів.  

Важливе значення мало встановлення диференційованої оплати одержувачам масових перевезень пло-

дів та овочів авторефрижераторами по автомобільним тарифам при забезпеченні збереження не менше 85% 

вантажів і по залізничним тарифам на перевезення у вагонах-рефрижираторах, якщо кількість стандартної про-

дукції, яка доставлена авторефрижераторами, нижче цього рівня. 

Досвід міжміських перевезень підтвердив переваги використання авторефрижераторів для доставки ря-

ду швидкопсувних вантажів у порівнянні з залізничними перевезеннями: більш швидка швидкість доставки, 

скорочення накопичення вантажів у пунктах відправлення, зниження кількості перевантажень. 

Перевезення швидкопсувних вантажів характеризуються найнижчим рівнем механізації навантажува-

льно-розвантажувальних робіт. Якщо в цілому по автомобільному транспорту цей рівень становить приблизно 

80%, на перевезення всіх торгових вантажів – приблизно 10-12% , при доставці швидкопсувних вантажів він не 

перевищує 5%. Крім витрат ручної праці на навантажувально-розвантажувальні роботи, це призводить до три-

валих простоїв автомобілів, неодноразових перевантажень продуктів, погіршенню їх схоронності та втратам. 

Проблема механізації навантажувально-розвантажувальних робіт на автотранспорті може бути виріше-

на впровадженням контейнерних і пакетованих перевезень швидкопсувних продуктів. 

Ефективна доставка ряду швидкопсувних вантажів із застосуванням піддонів. Однак питома вага таких 

перевезень вкрай незначна, зокрема, через відсутність спеціалізованих автомобілів для перевезення пакетова-

них вантажів. Розроблено та випробувано декілька ізотермічних автомобілів, які дозволяють здійснювати меха-

нізоване навантаження і розвантаження пакетованих вантажів.  

Розвиток міжміських перевезень швидкопсувних вантажів автомобільним транспортом і поповнення 

парку спеціалізованого рухомого складу створили передумови для нового підходу до розподілу перевезень між 

різним видами транспорту та переключенню ряду вантажів з залізничного на автомобільний транспорт. Це не 

тільки прискорить доставку та покращить збереження вантажів, а ще й вивільнить вагони для інших вантажів, 

які неефективно перевозити автотранспортом. 
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Комплексна механізація складських операцій означає застосування системи машин, ланки 

якої пов’язані між собою послідовністю переміщення вантажу, а безперервність складського процесу 

досягається ув’язкою цих ланок між собою і єдиним ритмом в роботі машин, що входять до складу 

системи [1]. При комплексної механізації складського процесу ручна праця допускається на окремих 

нетрудомістких допоміжних операціях. (виключаючи підйом, переміщення і укладання вантажів), 

якщо їх механізація даний період економічно недоцільна, що не зменшує числа зайнятих робітників і 

не покращує умови праці. Таке припущення є тимчасовим і може бути дозволено на певний термін – 

до створення економічних пристроїв або пристосувань, повністю  усувають ручну працю.  

Комплексна механізація на торгових складах можлива лише при доставці вантажів від поста-

чальників на піддонах засобами зовнішнього транспорту і відправника їх на тих же піддонах спожи-

вачам – підприємствам торгівлі. Однак в більшості випадків при зберіганні товарів складного асор-

тименту (взуття, одяг, тканини і т. ін. ) необхідними процесами на складі є приймання товарів по  

якості і комплектування замовлень, які виконують ручну при отриманні і відправці товарів в залізни-

чних або автомобільних контейнерах вручну вивантажують товар із  з контейнера і вручну укладають 

їх в контейнер.   

Виходячи з можливостей створення оптимальних умов внутрішньоскладської переробки ван-

тажів розрізняють два типи транспортно-складських систем: для штучних вантажів і для пакетування 

[2]. 

Автоматизована транспортно-складська система для тарно-штучних вантажів включає [3]: 

електротельфер з бічними захопленнями, підвішених на двотаврової балки; двосекційний конвеєр; 

підйомний стіл встановлений в кінці двохсекційного конвеєра; перевантажувач, що переміщає ван-

тажі з підйомного столу на приймальні столи і назад; вісім прийомних столів, встановлених в торцях 

стелажів; вісім стелажів, встановлених з чотирма проходами, в яких переміщаються стелажні крани-

штабелери з висувними вилковими захоплювачами, і центральний пульт управління. 

Досвід впровадження програмних систем автоматизації складів показує, що в більшості випа-

дків у компаній, де впровадження системи автоматизації стало нагальною потребою, існують три ос-

новні проблеми [4]: 

– збір та подання в зручному для людини вигляді оперативної і достовірної інформації про 

стан складу (збережені на складі товари і їх властивості, кількість товару, місця зберігання товару, 

замовлення на поставку і відвантаження і т. д.), 

– підвищення точності і ефективності виконання складських операцій, 

– збереження історії операцій з збереженим товаром. 

Кардинальним моментом є оцінка функціональних можливостей системи. Виконання основ-

них операцій на кожному складі має свої індивідуальні особливості. Це може стосуватися форм збе-

рігання товарів (у контейнерах, в осередках, підлогове і ін.), методів прийому та відвантаження (на-

приклад, зважування товару при прийомі), складу і форм супровідних документів і т. д. Для комер-

ційних складів повинна бути передбачена можливість зберігання інформації про власників товарів. 

Якщо придбану систему вдасться адаптувати під вимоги конкретного складу, то їй можна користува-

тися, хоча можливо, не найефективнішим чином. В іншому випадку витрати будуть невиправданими. 

Сучасні програмні системи автоматизації роботи складів повинні бути налаштованим (кастомізіруе-

мимі) під вимоги конкретного користувача. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Фесюк В. А., Гончаренко Н. І., Кириченко М. Р. Товаропостачання торговельних підприємств. Київ: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. –159 с. 

2. Гончаров И. А., Демидов Г. Е., Новиков М. Л., Левин Е. Т. Комплексная механизация складских опе-

раций в торговле. Москва: Экономика, 1981. –128 с. 

3. Мазараки А. А., Голошубова Н. А. Складское хозяйство торговли: справ. пособие. Киев: Тэхника, 

1996. – 178 с. 

4. Новоженов Ю. В., Даниличева Е. В. Программные системы автоматизации складов. Москва: Издание 

ООО “Аргуссофт Компани”, 2006.  – 244 с. 



37 

 

РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕРМІНАЛІВ ДЛЯ РІДКИХ ВАНТАЖІВ 

 

Заїченко В. Ю., магістрант 

Науковий керівник Загорянський В. Г., к.т.н., доц.  

Кременцуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Транспортно-складські комплекси для рідких вантажів за своїм устроєм і варіантами технічного осна-

щення не відрізняються великою різноманітністю [1]. Це пояснюється вузькою спеціалізацією складів рідких 

вантажів, невеликим числом найменувань, однорідністю та одноманітністю їх властивостей, як об'єктів пере-

грузочно-складських і транспортних операцій. Варіанти цих складів можливі, в основному, для різних видів 

транспорту прибуття і відправлення вантажів і компонуванні вантажних терміналів [2, 3]. Рідкі вантажі надхо-

дять на склад в цистернах, з яких вони перекачуються в наземні горизонтальні резервуари. Видача вантажів 

здійснюється в автоцистерни. 

Кількість резервуарів для зберігання рідкого вантажу і їх ємність можна визначити з виразу: 
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де n – кількість резервуарів в зоні зберігання; V1 – ємність одного резервуара, м
3
 (визначають за фор-

мулою об’єму циліндра V1 = (π‧D
2
‧H)/4, де D і H – діаметр і висота резервуара, м; Q – річний вантажопотік рід-

ких вантажів по прибуттю, т/рік; τ – термін зберігання вантажу на терміналі, діб; γ – густина рідкого вантажу, 

т/м
3
; f – коефіцієнт заповнення резервуарів рідким вантажем (приймають 0,95…0,98). 

Оскільки вираз (1) містить декілька невідомих, при проектуванні нового наливного терміналу дово-

диться задаватися деякими величинами. Наприклад, задаючись річним вантажопотоком Q, терміном зберігання 

вантажу на складі τ і ємністю резервуара V1, можна визначити потрібну кількість резервуарів: 
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Запас зберігання рідкого вантажу на терміналі, т, можна визначити за формулою: 

 
1E V f n     (3) 

Знаючи наявну ємність всього резервуарного парку E і річний вантажопотік Q, який має бути перероб-

лений на наливному терміналі, визначається середній термін зберігання на ньому рідких вантажів, діб: 
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За формулами (1–4) можна вирішувати й інші завдання при проектуванні наливного терміналу. Час 

зливу рідкого вантажу самопливом з подачі вагонів, в годинах, можна визначити за формулою: 
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, (5) 

де t1 – час на підготовчі операції з одним вагоном (відкриття люків, заправка шлангів, встановлення пе-

реносних лотків і т. д.), годин; приймають 0,1 годин/вагон; m – кількість вагонів у подачі; q – навантаження 

однієї цистерни (середня маса вантажу в цистерні), т; v – швидкість витікання рідкого вантажу з цистерни, м/с, 

визначається при зливі самопливом за формулою v = 0,5‧β‧(2‧g‧h)
0,5

, де β = 0,95…0,97 – швидкісний коефіцієнт, 

g = 9,81 м/с
2
 – прискорення вільного падіння; h – висота стовпа рідкого вантажу в цистерні, м, приймається 

приблизно рівною половині діаметра котла; F – площа поперечного перерізу зливного отвору, м
2
; φ – коефіці-

єнт стиснення струменя, що дорівнює 0,6 при зливі в'язких рідин, а в решті випадків 1; γ – густина рідкого ван-

тажу, т/м
3
; t2 – час виконання заключних операцій з однією цистерною, годин (прибирання шлангів, замір ріди-

ни, закривання кришки зливних приладів і т. д.; приймають 0,2 години на одну цистерну). 

При завантаженні або розвантаженні цистерн насосом, час кожної з цих операцій: 

 
1 2

13600

m q
t t m t m

Q 


    

 
, (6) 

де Q1 – подача (продуктивність) насоса, м
3
/с; γ – густина рідкого вантажу, т/м

3
. 

Інші параметри наливного терміналу визначають за аналогією з методами, застосовуваними при проек-

туванні складів і терміналів інших типів (наведеними, наприклад в [1, 2]). 
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Пакетовані вантажі перевозять автомобілями і автопоїздами загального призначення або спеціалізова-

ним рухомим складом (автомобілі- і автопоїзда-пакетовози, автомобілі-самонавантажувачі) [1]. 
Для перевезення вантажів у пакетах, котрі мають потреби в захисті від атмосферних впливів, застосо-

вують бортові автомобілі та автопоїзда різних моделей, а при необхідності виконання операцій по самонаван-
таження і саморозвантаження таких вантажів - бортові автомобілі та автопоїзди- самонавантажувачі з кранами 
консольного і портального типу, вантажопідйомними бортами та ін. 

Якщо пакетовані вантажі необхідно перевозити в автофургонax, то найбільш переважними з них є спе-
ціалізовані автомобілі і автопоїзда-пакетовози, відмінною рисою яких є наявність критого кузова з бічними ро-

зсувними стінками, що забезпечують можливість навантаження і вивантаження пакетів вантажу вилковим на-
вантажувачем без заїзду всередину кузова. Деякі автофургони для перевезення пакетованих вантажів обладну-
ють рухомою підлогою і вантажопідйомним пристроєм. 

Транспортні засоби, що використовуються для перевезення пакетів тарно-штучних вантажів різними 

видами транспорту, характеризуються певним різноманітністю. Перш за все, воно полягає в використанні парку 
досить різноманітних транспортних засобів універсального призначення. 

Автомобільні транспортні засоби для перевезення пакетованих вантажів можна умовно розділити на 
три групи [2]. 

До першої групи входять транспортні засоби, оснащені власними пристроями для механізації підйому 
(опускання) і переміщення по кузову транспортних пакетів (тарно-штучних вантажів). 

До першої групи належить автомобіль-пакетовози моделі 3715 з кузовом-фургоном, оснащеним ванта-
жопідйомним вилковим заднім бортом і двома роликовими візками, на яких вантажі переміщаються по кузову. 
В якості останніх можуть бути пакетовані вантажі (мішки, ящики та ін.) На плоских ящиків або стійкових під-

донах. Вантажопідйомність механізму підйому 1,0 т забезпечується гідросистемою автомобіля при видаленні 
центра ваги вантажу від заснування вилочного захоплення на 600 мм. 

Для перевезення вантажів, які не потребують захисту від атмосферних опадів, застосовують автомобі-
лі-самонавантажувачі з гідрокраном консольного типу 4030П, 4950, 5943, №3963. 

У другу входять транспортні засоби, оснащені тільки механізмами підйому (опускання) вантажів. Ван-
тажі по кузову переміщаються на складських візках або вручну. 

Автомобілі-фургони моделей 3721 і ЦПКТБ-А133 оснащені зад-ним вантажопідйомним бортом, який 
також наводиться в дію гідропрівода автомобіля. Вантажопідйомність 1,0 т досягається при розташуванні 
центра ваги вантажу на відстані 850 мм від основи борту. Швидкість підйому (опускання) вантажу 0,135 м/с. 

Оскільки ці кошти не мають власних механізмів (візків) для переміщення вантажів по кузову, то їх відносять до 
другої групи. 

До третьої групи відносяться транспортні засоби, в тому числі спеціалізовані пакетовози, завантажен-
ня-розвантаження яких здійснюється авто- або електронавантажувачами. При цьому навантажувачі маніпулю-

ють з вантажем, перебуваючи поза транспортним засобом (збоку, ззаду).  
Представниками третьої групи є автомобілі-фургони та напівпричепи з кузовом типу, з універсальних – 

бортові автомобілі, напівпричепи і причепи з відкритим верхом. Автомобілі-фургони, 1-вісні напівпричепи з 
кузовом типу мають бічні зсувні і задню двері, через які навантажувачі, що перебувають поза цих засобів, вста-

новлюють вантажі. Поряд з напівпричепами-фургонами останнім часом знаходять застосування 1-, 2- і 3-вісні 
напівпричепи. 

Параметри пакетів тарно-штучних вантажів, сформованих на стандартних піддонах розмірами 800 × 
1200 мм і 1000 × 1200 мм, і внутрішні розміри критих вагонів і кузовів автомобілів, а також універсальних кон-
тейнерів внаслідок історичних умов їх розвитку не кратні між собою і не мають загального модуля [3]. 

Пакети розміщуються в кузовах бортових вантажних автомобілів, як правило, в один ярус [4]. Переви-
щення пакету над бортом автомобіля не повинно бути більше 1/3 висоти першого. Можливе розміщення паке-
тів в два яруси і більше (в залежності від їх висоти) в автомобілях, напівпричепах-фургонах типу ALKA (АЛ-
КА). Кріплення пакетів в кузовах автомобілів має виключити їх переміщення і перекидання в процесі переве-

зення. 
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Склади характеризуються тим, що на них не створюються нові матеріальні цінності. Однак беручи 

участь в загальному технологічному процесі виробництва промислової продукції, склади сприяють випуску 

нових виробів товарів, матеріальних цінностей, продукції виробничо-технологічного призначення і товарів ши-

рокого вжитку [1]. При цьому, оскільки витрати на складування і переробку вантажів на складах входять в зага-

льну вартість промислової продукції, то ця вартість може бути більш-менш велика - в залежності від того, на-

скільки ефективно обрано технічна оснащеність складу, через які проходять сировину, матеріали в міру перет-

ворення в готові вироби, продукцію промислових підприємств. 

Собівартість промислової продукції – це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її 

виробництво і побут [2]. 

Собівартість складається з витрат в процесі виробництва з використання основних виробничих фондів, 

сировини, матеріалів, праці, палива, енергії та інших витрат на виробництво і реалізацію продукції. До її складу 

включають такі витрати, багато з яких пов'язані з витратами на складування і переробку вантажів на складах, на 

вантажно-розвантажувальні та інші роботи, що виконуються на складах [3]: 

– на підготовку виробництва; 

– безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції; 

– витрати на поліпшення умов праці і техніки безпеки, підвищення кваліфікації працівників (сюди від-

носять витрати з охорони праці та складських працівників щодо вдосконалення техніки безпеки на цехових 

складах); 

– побутові витрати, що не входять в додаткові витрати, які за умовами поставки продукції відшкодову-

ються покупцями понад оптової ціни виробів (сюди відносять витрати з утримання готової продукції, вантаж-

но-розвантажувальних робіт, по комплектації, пакування). 

З основних статей витрат, з яких складається собівартість промислової продукції по складах різного 

типу входять наступні групи витрат: 

– сировина і матеріали; 

– паливо і енергія і на технологічні цілі (вартість тполіва для роботи транспортних навантажувачів, ек-

скаваторів-навантажувачів, а також витрачається на опалення цехових складів і вартість силової енергії); 

– основна та додаткова зарплата виробничих робітників; 

– відрахування на єдиний соціальний податок (ЄСП) за тими ж категоріями складських і виробничих 

працівників. 

– витрати на підготовку і освоєння виробництва 

– цехові витрати (частина основної, додаткової заробітної плати та відрахувань на соціальне страху-

вання працівників). 

Для різних видів виробів, технології і характеру виробництва витрати з переробки і зберігання різних 

матеріалів, сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, інструменту пристосувань, готової продукції 

становить від 10-12 до 20-25% від загальної собівартості промислової продукції підприємств [2]. 

Сучасний механізований і автоматизований склад характеризується сотнями технічних і економічних 

параметрів, які дозволяють не тільки судити про це складському об'єкті, але і його технологічний рівень, зрів-

нявши його показники з деякими величинами [3]. 

Залежно від типу, призначення і умов будівництва складів до них пред'являються різні вимоги: мініма-

льні початкові витрати і термін їх окупності, мінімальні витрати на подальшу експлуатацію, штати, мінімальна 

місткість складу при заданому обсязі, збереження вантажу, надійність роботи складської системи, зручності в 

роботі обслуговування персоналу, продуктивність обладнання і оперативність видачі вантажів і т. д.  
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Одна з переваг суворого підходу до контрольного порівнянні в області логістики і організації ланцюгів 

поставок полягає в тому, що він швидко дозволяє виявити наявність багатьох важливих параметрів, що вима-

гають безперервного моніторингу. Суть ідеї «ключових показників ефективності» (КПЕ) є досить проста. Ця 

ідея передбачає, що серед безлічі параметрів роботи організації існує відносно невелика кількість найважливі-

ших, що вносять основний внесок в успіх чи невдачу на ринку. 

В останні роки значний інтерес привернула до себе концепція «діаграм збалансованих переваг». Ця 

концепція будується на обліку ключових показників ефективності - в більшості своїй не обов'язково  фінансо-

вих, - які надають керівництву компанії більш досконалі засоби досягнення стратегічних цілей в порівнянні з 

методами, які використовують традиційні оцінки, значною мірою орієнтовані на вимір фінансових показників. 

При цьому КПЕ визначаються безпосередньо стратегічними цілями компанії. Таким чином, сенс тут полягає в 

тому, що діаграма збалансованих переваг забезпечує поточні орієнтири в тих критично важливих областях, де, 

можливо, буде потрібно вживання заходів, необхідних для досягнення цих цілей. 

Ці ідеї легко трансформуються в стратегії управління логістикою і ланцюгами поставок. Якщо вдається 

знайти показники ефективності, які мають безпосереднє відношення до досягнення стратегічних цілей, то тоді 

ці параметри можуть стати основою для розробки більш докладної схеми отримання переваг, ніж при викорис-

танні традиційних підходів. 

Для побудови такої діаграми пропонується використовувати наступний чотириступеневий процес. 

Етап 1. Формулювання стратегії управління логістикою і ланцюгом поставок. 

Яким чином нам представляється внесок стратегії управління логістикою і ланцюгом поставок в досяг-

нення загальних корпоративних або маркетингових цілей? 

Етап 2. Які реально обчислювані параметри досягнутого успіху? 

Зазвичай суть цього етапу можна виразити девізом «краще, швидше, дешевше». Іншими словами, не-

обхідно більш високу якість,  в більш короткі терміни і з мінімальними витратами у всьому ланцюгу поставок в 

цілому. На рис. 1 дано наочне відображення цієї концепції оцінки ефективності, орієнтованої на покупця. 

                   якість обслуговування  

Краще         Досконале виконаяння замовлення 

                                              час 

Швидше     Тимчасова протяжність ланцюга поставок 

                                           витрати 

Дешевше     Вартість обслуговування 

Рис. 1Побудова діаграми логістичних переваг 

              Етап 3. Які процеси впливають кінцеві результати? 

З урахуванням девізу «краще, швидше, дешевше» необхідно ідентифікувати процеси, що забезпечують 

«досконале виконання замовлення» з більш короткими термінами поставок і з найменшими витратами на об-

слуговування. 

Етап 4. Які основні драйвери ефективності цих процесів? 

Ці види діяльності забезпечують основу для визначення ключових показників ефективності. У процесі 

ідентифікації даних показників корисним може виявитися застосування причинно наслідкового аналізу. 

У представленій схемі передбачається, що трьома основними проявами досягнутого успіху є якість, 

швидкість і дешевизна. Така тріада взаємопов'язаних цілей має практично універсальне застосування. Ці цілі 

мають велике значення тому, що з'єднують в собі оцінки ефективності з точки зору уявлень покупця про якість 

із внутрішніми показниками використання ресурсів і активів. 

Оскільки «піддається вимірюванню піддається і управління», то представляється неминучим, що після 

проведення подібних вимірів увагу керівників буде направлено на вирішення цих ключових проблем. При цьо-

му та роль, яку відіграє тут контрольне порівняння, виявляється надзвичайно важливою. Перш за все воно до-

зволяє визначити, в чому полягає поточна найкраща практика, а потім допомагає спрямувати зусилля на пошук 

можливих шляхів перетворення процесів і подальшого управління ними з метою досягнення переваги в цих 

ключових показниках конкурентоспроможності. 
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Надання пріоритету громадському транспорту – першочергове завдання при організації руху в великих 

містах, оскільки воно допомагає розв’язати проблеми завантаження вулиць через постійне збільшення рівня 

автомобілізації. До заходів щодо надання пріоритету відносять виділення окремих смуг для руху громадського 

транспорту та надання пріоритету при проїзді перехресть. Проте у містах зі щільною забудовою виникає про-

блема недостатньої ширини вулиць для повного надання пріоритету громадському транспорту. Одним з най-

поширеніших випадків є закінчення відокремленої смуги на перехресті, відповідно за ним громадський транс-

порт змушений рухатися в загальному потоці.  

Іншою проблемою при проїзді перехресть є конфлікт громадського транспорту, який рухається прямо, 

з поворотними потоками: при влаштуванні відокремленої смуги скраю проїзної частини – з правоповоротними, 

посередині проїзної частини – з лівоповоротними. Також на перехрестях, де відсутнє адаптивне управління з 

влаштуванням беззупинкового проїзду громадського транспорту, існують істотні втрати часу при очікуванні 

дозвільного сигналу світлофора. 

На перехрестях, де закінчується смуга громадського транспорту, вирішенням може бути влаштування 

окремої короткої фази для проїзду автобусів перед рештою транспортного потоку, тривалість якої залежить від 

інтенсивності руху громадського транспорту (рис. 1). За таких умов зупинку громадського транспорту рекоме-

ндовано влаштовувати перед перехрестям (рис. 2). Якщо ж на перехресті наявне адаптивне управління, то при 

під’їзді автобуса до перехрестя для нього увімкнеться дозвільний сигнал, і у такому випадку зупинки громадсь-

кого транспорту варто влаштовувати за перехрестям [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Приклад графіка світлофорної сигналізації при влаштуванні проїзду громадського транспорту пе-

ред рештою потоку 

 

 
Рисунок 2 – Приклад влаштування пріоритету громадського транспорту на перехрестях у випадку закінчення 

відокремленої смуги 

 

Щодо конфлікту з поворотними потоками, у таких випадках можна використовувати такий же спосіб 

надання пріоритету громадському транспорту, але з дозволом проїзду поворотних потоків смугою для руху 

громадського транспорту. Відповідно, фаза, яка застосовується для руху громадського транспорту, може бути 

використана для пропуску поворотних потоків.  

Отже, у місцях, де влаштовувати смуги громадського транспорту неможливо через недостатню ширину 

проїзної частини, пріоритет громадському транспорту варто надавати шляхом оптимального проектування сві-

тлофорної сигналізації для мінімізації затримок перед перехрестями. 
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Відомо, що вуличні пішохідні переходи встановлюються на регульованих і нерегульованих перехрес-

тях, а також вздовж транспортної магістралі. При цьому нерегульовані переходи влаштовують при малій інтен-

сивності транспортного і пішохідного потоку. На регульованих перехрестях слід проектувати пішохідні пере-

ходи під світлофорним захистом. Цей тип пішохідних переходів облаштовують на перегонах вулиць за інтенси-

вності транспортного потоку більше 600 од./год., а для вулиць з розділовою смугою – 1000 од./год. – за числа 

пішоходів на переході більше 150 чол. або високої аварійності на переході (3 ДТП і більш за 1 рік) [1]. 

Люди рухаються по нерегульованих та регульованих переходах невизначеним чином. Це природно, 

адже кожного учасника руху характеризують індивідуальні, тільки йому притаманні особливості (вік, стать, 

стан здоров’я, мета переміщення тощо). Однак зі збільшенням кількості людей на переході ймовірнісний харак-

тер процесу стає все більш детермінованим (обумовленим) [2]. 

Аналіз нормативних джерел і останніх наукових досліджень пішохідного руху показує, що в даний час 

прийнято розрізняти не тільки кількісні характеристики, але і закономірності для розрахунку пропускної здат-

ності нерегульованих та регульованих пішохідних переходів. 

Пропускна здатність пішохідного переходу визначається характером розподілу інтервалів в потоці, 

який залежить від того, на якій відстані від найближчого світлофора розташований нерегульований пішохідний 

перехід. За припущення, що розподіл інтервалів між автомобілями в транспортному потоці може бути описано 

розподілом Пуассона, ймовірність появи інтервалу 
it  визначається [1]: 
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З урахуванням цього, пропускна здатність однієї смуги пішохідного переходу 
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  . Пропускна здатність всього пішохідного переходу, [1]:  

1 1/П n n П pN b b N K    ,                                                                   (2) 

де 
nb  – ширина пішохідного переходу, 

1nb  – ширина однієї смуги пішохідного руху по поверхні вулиці; 

pK  – коефіцієнт, що враховує вплив світлофорного регулювання. 

Пропускна здатність регульованих переходів залежить від їх геометрії, режиму роботи засобів регулю-

вання і характеристик пішохідного потоку. Час, необхідний пішоходу для перетину проїжджої частини, визна-

чають з урахуванням швидкості руху пішоходів і довжини переходу [1-2]: 
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де ПЧb  – довжина переходу, м; 
ПV  – швидкість пішоходів, м/с.  

При заданій тривалості циклу регулювання пропускна здатність однієї смуги переходу розраховують за 

емпірично формулою [1]: 
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де t зел
 – тривалість дозвільного сигналу для транспортного потоку, с; 

Пt  – інтервал у пішохідному 

потоці (змінюється в межах 0,9 – 1,5 с); ЦT  – тривалість циклу світлофорного регулювання, с.   

Ширину пішохідного переходу визначають за формулою [1,2]: 

1/ PП П Пb N ,                                                                         (5) 

де 
ПN  – інтенсивність пішохідного руху на переході, чол./год; 

1ПP  – пропускна здатність однієї смуги 

переходу, чол./год. 

Метою подальших наукових досліджень у цьому напрямку є визначення чинників, які впливають на 

пониження пропускної здатності пішохідних переходів (нерегульованих та регульованих), а також врахувати 

функціональні зони міста де розміщені пішохідні переходи за різних геометричних параметрів проїзної части-

ни. 
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Моделювання руху, як вид транспортних досліджень, дозволяє встановлювати існуючі та прогнозовані 

показники транспортного потоку (ТП) на будь-яких ділянках вулично-дорожньої мережі. Широкого застосу-

вання набуло імітаційне моделювання, як підвид моделювання руху, який ґрунтується на тому, що система, яка 

вивчається, змінюється імітатором з метою отримання інформації про цю систему у минулому, існуючому та 

майбутньому періодах. Широке застосування імітаційне моделювання знайшло під час оцінки якості організації 

дорожнього руху, а також під час розв’язання різних завдань, пов’язаних із проектуванням автоматизованих 

систем управління дорожнім рухом та їх оптимальної структури керування. Одним із програмних продуктів, 

який використовується для моделювання руху ТП є PTV VISSIM. Результатом імітації у ньому є анімація руху 

транспортних засобів (ТЗ) та подальше визначення різних параметрів, таких як розподіл тривалості руху та часу 

очікування, довжини заторів, характеристики окремих транспортних засобів тощо.  

У цій роботі нами розглянуто моделювання руху ТП на нерегульованому перехресті у місті Львові, де 

досліджувалися показники (інтенсивність руху, тривалість проїзду одним ТЗ зони нерегульованого перехрестя, 

середня та максимальна довжина черги ТЗ на підході до перехрестя) за існуючого та майбутнього станів. Поча-

тковими даними для побудови моделі руху на перехресті були інтенсивність та склад ТП, а також інтенсивність 

руху пішоходів, які отримані за результатами натурних досліджень. Після внесення цих результатів у модель 

перехрестя відбувалось їх поетапне збільшення з метою отримання тенденцій зміни затримок і тривалості прої-

зду перехрестя. Отримані результати наведено у таблиці 1.  

 

Таблиця 1 – Моделювання характеристик проїзду ТП за головним напрямком нерегульованого перех-

рестя вулиць Патона-Ряшівська у м. Львові 

Показник 
Результати моделювання 

1 2 3 4 5 6 

Сумарна інтенсивність ТП 

на підході до перехрестя, 
aN , 

авт./год 

776 930 1087 1241 1398 1552 

Інтенсивність пішоходів, чол./год 

Сумарна інтенсивність пі-

шоходів через перехід, пішN  
64 400 800 1200 1600 2000 

Тривалість проїзду одним ТЗ зони перехрестя з облаштованою зупинкою для громадського 

транспорту, с 

1прt  20,41 22,36 24,18 42,71 68,28 100 

2прt  18,44 20,93 22,74 46,72 52,42 92,76 

Тривалість проїзду одним ТЗ зони перехрестя з не облаштованою зупинкою для громадського 

транспорту, с 

1прt  45,93 48,35 50,49 65,45 88,75 135,14 

2прt  40,06 42,99 45,27 69,61 98,26 119,77 

Тривалість проїзду одним ТЗ зони перехрестя із збільшенням інтенсивності пішоходів, с 

1прt  36,05 38,59 53,3 107,4 151,63 212,15 

2прt  34,9 36,05 41,23 60,04 153,53 183,26 

Середня довжина черги ТЗ на підході до перехрестя за час моделювання (1 год.) з облаштованою 

зупинкою для громадського транспорту, м 

1

гол

чергl  0 0 0 93,37 202,7 251,86 

2

гол

чергl  0 0 0 54,37 111,47 167,08 

Середня довжина черги ТЗ на підході до перехрестя за час моделювання (1 год.) з не облаштованою 

зупинкою для громадського транспорту, м 

1

гол

чергl  0 0 0 51,9 115,87 215,1 

2

гол

чергl  0 0 0 51,24 109,44 167,38 

Середня довжина черги ТЗ на підході до перехрестя за час моделювання (1 год.) із збільшенням 

інтенсивності пішоходів, м  

1

гол

чергl  0,01 0,4 2,23 11,84 73,68 116,86 
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2

гол

чергl  0,04 1,08 12,78  62,86 151,95 215,28 

Максимальна довжина черги ТЗ на підході до перехрестя за час моделювання (1 год.) з облаштованою 

зупинкою для громадського транспорту, м 

max1

гол

чергl  0 0 0  289,1 357,01 504,76 

max 2

гол

чергl  0 0 0 
 139,1

5 
206,7 306,44 

Максимальна довжина черги ТЗ на підході до перехрестя за час моделювання (1 год.) з не облаштова-

ною зупинкою для громадського транспорту, м 

max1

гол

чергl  0 0 0 
 161,8

4 
287,89 511,51 

max 2

гол

чергl  0 0 0 
 143,6

1 
296,62 416,88 

Максимальна довжина черги ТЗ на підході до перехрестя за час моделювання (1 год.) із збільшенням 

інтенсивності пішоходів, м 

max1

гол

чергl  5,32 6,11 34,11  32,27 160,98 277,6 

max 2

гол

чергl  5,4 25,22 56,04  139,3 337,62 459,42 

 

Графічна інтерпретація результатів моделювання, наведених у таблиці 1, відображена на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Результати моделювання зміни часу проїзду одним ТЗ зони перехрестя (а), середньої (б) та 

максимальної (в) довжини черг від зміни інтенсивності і складу ТП на підході до нього та умов пішохідного 

руху: 1, 2 – характеристика ТП в умовах облаштованих зупинок громадського транспорту; 3, 4  – характеристи-

ка ТП в умовах не облаштованих зупинок громадського транспорту; 5, 6 – характеристика ТП в умовах збіль-

шення інтенсивності пішохідного руху 

 

За результатами імітаційного моделювання можна сказати, що збільшення інтенсивності руху на понад 

500 авт./год у кожному напрямку відбувається перелом лінії тренду, яка характеризує втрати часу за головним 

напрямком нерегульованого перехрестя, якщо через нього є облаштований пішохідний перехід, а в зоні перех-

рестя розміщено зупинки громадського транспорту. 

Подальші дослідження на нерегульованих перехрестях дозволять детальніше і ґрунтовніше підійти до 

критеріїв введення світлофорної сигналізації та визначення ефективності їх роботи. 
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ОЦІНКА БЕЗПЕКИ РУХУ ПІД ЧАС ПРОЇЗДУ ПЕРЕХРЕСТЬ 

 

Давосир В.А., студ., Євчук Ю.Ю., студ., Кудима В.М., студ. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Покращення ефективності роботи перехресть незалежно від способу регулювання руху на них є одним 

із найважливіших завдань підвищення пропускної здатності як міської вулично-дорожньої мережі, так і замісь-

ких автомобільних доріг. Під ефективністю їх роботи слід розуміти забезпечення оптимальної швидкості проїз-

ду різних за напрямками транспортних потоків з мінімальними затримками в русі та зменшення кількості і сту-

пеня небезпеки конфліктних точок (між транспортними потоками), а також конфліктних зон (між транспортни-

ми і пішохідними потоками). На ефективність роботи перехресть окрім регуляторних чинників впливають до-

рожньо-планувальні та погодні, а також якісний стан транспортного потоку, що обслуговується. Досить часто у 

фаховій літературі зазначається, що пропускна здатність вулиці визначається пропускною здатністю її перех-

ресть [1–4]. Це твердження є справедливим, оскільки на перехрестях виникають затримки в русі, пов’язані із: 

маневруваннями під час під’їзду до зони перехрестя і, відповідно, пониження швидкостей руху; очікуванням 

достатнього інтервалу для виконання маневрів і пропуску конфліктуючих потоків (на нерегульованих перехре-

стях); очікуванням дозволяючого сигналу для виконання маневру, а також пропуску пішохідних потоків, які 

рухаються з транспортними в одній фазі (на регульованих перехрестях) тощо. За будь якого випадку ці затрим-

ки пов’язані з конфліктними маневрами (конфліктними поворотами). 

Конфліктні повороти – це складні маневри, які, як правило, включають послідовне виконання маневрів 

відхилення, гальмування, зупинки, розгону, пересічення з транспортними або пішохідними потоками, злиття 

[5–6]. В одних випадках вони можуть виконуватись без зупинки, а в інших – з багатьма зупинками і  поступо-

вим переміщенням транспортного засобу, який маневрує, на початкову позицію для виконання основного еле-

менту маневру (злиття з конфліктним потоком або його пересічення) [5–7]. Конфліктні повороти є досить роз-

повсюдженою причиною підвищення втрат в дорожньому русі. Ці втрати помітно зростають, якщо повороти 

здійснюються з цієї ж смуги, що і прямий рух. Умовою нормального маневрування є: наявність ділянки манев-

рування достатньої довжини, яка відділена від траєкторії руху головного прямого потоку; достатня видимість 

головного конфліктуючого потоку; групоподібний характер руху автомобілів головного потоку і своєчасна по-

дача ними сигналів повороту; однозначність пріоритетів і траєкторії; оптимальне регулювання; добрі динамічні 

якості транспортних засобів, які маневрують [5–6]. 

Особливу складність і небезпеку таких маневрів формує одночасна наявність двох і більше різнонапра-

влених головних конфліктуючих потоків. Слід зазначити, що за такого випадку значно зменшується ймовір-

ність появи прийнятного інтервалу для злиття або пересічення та погіршуються можливості водія віднайти і 

оцінити такий інтервал, оскільки йому необхідно одночасно слідкувати за різнонаправленими потоками. За та-

кої ситуації ймовірність здійснення помилки збільшується в рази. Виходячи з цього, а також враховуючи пси-

хофізіологічні особливості та надійність роботи водіїв, можемо припускати, що таке одночасне накладання за-

значених явищ є причиною дорожньо-транспортних подій. Дорожньо-транспортні події характеризують пору-

шення, які відбуваються у сфері взаємодії водія, транспортного засобу, дороги (вулиці), дорожнього руху і умов 

навколишнього середовища [7]. Хоча кількість дорожньо-транспортних подій є найбільш загальним парамет-

ром, який використовується для описання рівня аварійності, вони часто є достатньо вагомим показником, оскі-

льки відбуваються рідко, проте чітко вказують на надійність роботи конкретної ланки із цієї взаємодії. 

У роботі проведено аналіз загальної кількості дорожньо-транспортних подій, які було загалом скоєно 

на території України за 2011-2018 рр. (рис.1), а також проаналізовано ті з них, які відбулися на перехрестях та в 

зоні їх дії (рис.2). 

 

 
Рисунок 1– Кількість ДТП в Україні за 2011–2018 роки 

Примітка * – без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севас-

тополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях 
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Рисунок 2– Розподіл ДТП на перехрестях: 1 – невиконання вимог сигналів регулювання; 2 – порушення 

правил маневрування; 3 – порушення правил надання безперешкодного проїзду; 4 – порушення правил проїзду 

перехрестя 

 

Якщо провести аналіз рис. 1 та рис. 2, то можна сказати, що під час проїзду перехресть, а також вико-

нання маневрів на підходах до них скоюється від 3,5% до 5,2% дорожньо-транспортних подій (2011 р. – 5,2%; 

2012 р. – 5,0%; 2013 р. – 5,1%; 2014 р. – 5,4%; 2015 р. – 4,1%; 2016 р. – 3,1%; 2017 р. – 3,5%; 2018 р. – 3,5%.). В 

останні роки суттєво збільшилась кількість регульованих перехресть на міських вулично-дорожніх мережах., 

що деяким чином зменшило кількість дорожньо-транспортних подій, проте збільшило тривалість вимушених 

зупинок транспортних засобів перед перехрестями. 

Подальшими заходами, які би сприяли зменшенню кількості дорожньо-транспортних подій і підви-

щенню рівня безпеки руху на перехрестях є: 

- введення повної каналізації руху та облаштування острівців безпеки в зонах маневрування та на перехрестях; 

- уникнення суміщення пропуску в одній фазі пішохідних потоків та поворотних транспортних потоків; 

- покращення освітлення перехресть в темну пору доби та забезпечення достатньої відстані бокової видимості; 

розроблення комплексу інформаційного забезпечення на перехрестях щодо сигналізування про підвищений 

рівень небезпеки; 

- впровадження засобів примусового пониження швидкості в зоні маневрувань та на перехрестях. 

Враховуючи загальну проблематику виконання маневрів, аналіз даних про дорожньо-транспортні події 

та наявний ресурс практичних засобів і заходів, подальшим нашим дослідженням є проведення імітаційного 

моделювання руху у спеціалізованому програмному середовищі VISSIM із метою підвищення рівня його без-

пеки на перехрестях та зменшення величини затримок у транспортних потоках з урахуванням складності вико-

нання маневрів та надання пріоритетів для окремих груп учасників руху. 
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Для побудови ефективних маршрутних мереж у містах необхідне вивчення потенційного попиту на пе-

реміщення міським громадським транспортом. Оцінка такого попиту є критичним чинником для початку про-

ведення проектних робіт, планування і прогнозування ефективних маршрутів. Визначення попиту відбувається 

за допомогою: фонового і ситуаційно аналізу; методу швидкої оцінки попиту; оцінки попиту за допомогою мо-

делей громадського транспорту та всього транспортного потоку. Необхідно зазначити, що для різних (за розмі-

ром) населених пунктів закономірності переміщення також відрізняються, що зумовлено принципами розсе-

лення, розміщенням місць генерації пасажирських потоків, функціональним призначенням території тощо. За-

кономірності розселення і тяжіння різні, але визначають один одного, оскільки пов’язані між собою функцією 

тяжіння і виступають як закони транспортного тяжіння між відповідними міськими об’єктами за витратами 

часу на пересування населення [1]. Функції розселення визначаються за категоріями пересувань і є неоднако-

вими за різних містобудівних умов [1–4]. У той же час функція тяжіння характеризує узагальнену оцінку умов 

зв’язку між місцями проживання та місцями прикладання праці, а також культурно-побутовими центрами тя-

жіння. Між такими центрами формується матриця кореспонденцій, яка може визначатися багатьма екстраполя-

ційними (методи єдиного та середнього коефіцієнтів росту; детройтський метод тощо) та ймовірнісними (ент-

ропійні та гравітаційні моделі; моделі, які ґрунтуються на використанні методів регресійного аналізу тощо) ме-

тодами [1–3]. 

Основним параметром, що визначає потоки пасажирів у містах, є кореспонденції між транспортними 

районами, які змінні за часом доби, днями тижня та порами року. Відносна постійність і закономірність транс-

портних кореспонденцій у містах разом із постійно діючими маршрутами обумовлює наявність закономірно 

змінних потоків пасажирів [1,3]. Пасажиропотік – це кількість пасажирів, які прямують у визначеному напрям-

ку через переріз транспортної мережі за одиницю часу [1,3]. 

Як і для будь-яких інших проектів в межах транспортних систем, важливим початковим етапом є про-

ведення досліджень з визначення величини та напрямку переміщень пасажирського потоку. Такі дослідження 

можуть бути натурними (методи дослідження пасажиропотоків за допомогою обліковців, анкетні методи ви-

вчення попиту на пасажирські перевезення, автоматизовані методи), експертним оцінюванням або виконувати-

ся з допомогою розрахунків із використанням апріорної інформації та результатів натурних досліджень, прове-

дених раніше [1]. 

У цій роботі проведено дослідження рухомості населення у місті Кременець (Тернопільська область), 

яке відноситься до малих міст, виходячи з чисельності населення 21 239 мешканців. Вимірювання пасажирсь-

кого потоку проводилося у робочі та вихідні дні протягом усього часу роботи маршрутів міського громадського 

транспорту. Як зазначалось раніше, закономірності в переміщені мешканців є неоднаковими залежно від розмі-

рів міста. До того ж, ці закономірності визначаються рівнем розвитку вулично-дорожньої мережі, співвідно-

шенням кількості окремих груп населення в місті (містоутворюючі та містообслуговуючі кадри; особи, які на-

вчаються у вищих, середніх спеціальних навчальних закладах і професійно-технічних училищах; несамодіяльне 

населення), розміщенням транспортних районів відносно центру міста, розміщенням промислових зон, рельєфу 

місцевості тощо. У нашому випадку місто має одну вулицю загальноміського значення, яка пролягає всією його 

територією і обслуговує усі маршрути міського громадського транспорту та з’єднує більшість транспортних 

районів між собою. Місто також має чітко виділену центральну частину, де зосереджено практично всі культу-

рно-побутові, ділові та адміністративні центри притягання, автобусну станцію, яка забезпечує його зв’язок з 

районом, областю та країною. Вся інша територія має рівномірно розподілену житлову забудову з невеликими 

пунктами тяжіння, як правило локального значення. Результати дослідження пасажиропотоку в центральній 

зоні та поза нею наведено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Результати дослідження пасажирського потоку на ділянках маршрутної мережі м. Креме-

нець у центральній зоні (а) та поза нею (б): 1 – ранковий, 2 – обідній, 3 – вечірній періоди 
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Як видно з рис. 1, величина пасажиропотоку між центральною зоною та іншими територіями відрізня-

ється у понад 2 рази для всіх днів, протягом яких проводились вимірювання. Різниця між величиною пасажиро-

потоку у четвер та п’ятницю має суттєву відмінність, оскільки у п’ятницю функціонує міський ринок. Іншою 

особливістю, яка відрізняє розподіл пасажиропотоку протягом дня у порівняні з великими містами є те, що у 

малих немає чітко вираженого вечірнього пікового періоду. Спільним явищем для всіх міст, незалежно від їх 

розміру, є невелике значення пасажиропотоку у вихідні дні із тенденцією збільшенням числа переміщень після 

обіду. 

Визначення показників рухомості населення дає можливість спроектувати для кожного населеного пу-

нкту оптимальну мережу міського громадського транспорту, яка б враховувала реальну потребу в переміщен-

нях, раціональну кількість рухомого складу, який для цього необхідний та могла функціонувати за зміни місця 

розташування основних пунктів регенерації пасажиропотоку відносно території міста. 
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СЕКЦІЯ № ІV 

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПРОГРЕСИВНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ І ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

 

ДО ПИТАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 

МЕХАНІЗМУ РЕКУПЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ З ПНЕВМАТИЧНИМ РУШІЄМ 

 

Діхно Б.О., студ., Яцина М.М., к.т.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

В сучасному світі розробники нових концептів в автомобілебудуванні все частіше відходять від 

використання силового агрегату, а намагаються застосовувати комбіновані силові системи. Транспортні засоби 

з такими системами отримали назву «Гібридне авто». 

Основні причини, що стоять за розробкою гібридної силової установки – зменшення кількості 

шкідливих викидів в атмосферу, що дуже актуально саме для міського транспорту. Ця система дозволяє 

знизити викид сажі та вуглеводнів на 90%, оксидів азоту - на 50%. При цьому економія палива досягає 60%, а 

прискорення під час початку руху збільшилася на 50%. Зокрема пневматична силова установка може 

встановлюватися на автомобілі, які виконують різні завдання. 

В свою чергу, механізм рекуперації енергії стиснутого повітря при гальмуванні представляє собою 

планетарну передачу, та набір пов'язаних шестерней. 

Однак, виготовлення спеціального обладнання для механізму рекуперації енергії з пневматичним 

рушієм потребує нових технологій та методів контролю якості, що обумовлено умовами експлуатації даного 

механізма  та особливостями процесу відбору використаної енергії та її перерозподілання в системі компресор-

гальма. Тому,в свою чергу, процес створення тривимірних об'єктів на основі віртуальної 3D-моделі. Тобто, 

створення продукту за допомогою 3D-принтера має на увазі пошарове «вирощування» фізичного об'єкта на 

основі даних про нього, запрограмованих в комп'ютер, кції що дає змогу створити найскладніші елементи 

конструкції пневморекуператора гальмівної системи (рис. 1). Сама спеціальна машина, 3D-принтер, може бути 

абсолютно різних розмірів, в залежності від розмірів виробленого предмета. 

 
Рисунок 1 – Схематичне зображення конструкції ведучого керованого колеса гібридного транспортного 

засобу з рекупераційним гальмуванням 

 

Тому, головною метою у проектуванні та виготовленні елементів конструкції рекуператора енергії 

стиснутого повітря є проведення математичних розрахунків та прогнозування якості плетіння отриманого 

методом 3D-друку, проведення статистичного дослідження закону нормального розподілу якості 

надрукованого зразка та порівняння отриманих даних якості 3D-друку з вже існуючими методами плетіння. 

Статичний аналіз елементів конструкції рекуператора дозволяє здійснювати розрахунок напруженого 

стану конструкцій під дією прикладених до системи постійних в часі сил, що дає можливість оцінити міцність 

розробленої ним конструкції по напрузі, що допускається та визначити найбільш слабкі місця конструкції і 

внести необхідні зміни (оптимізувати) виріб. При цьому між тривимірної моделлю вироби та розрахункової 

кінцево-елементної моделі підтримується асоціативний зв'язок.  

                 
Рисунок 2 – Епюри напружень 

 

Параметричні зміни вихідної твердотільної моделі автоматично переносяться на сітковий кінцево-

елементну модель. 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96
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ДО ПИТАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІЖЦЕХОВОГО ТРАНСПОРТУ З 

ПНЕВМОПРИВОДОМ В УМОВАХ РУХУ ПО ТИПОВИМ ДОРОЖНІМ ПЕРЕШКОДАМ 

 

Яцина В.В., магістрант, Смірнов Р.Ю., студ.,  Яцина М.М., к.т.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
 

Обмеженість запасу енергії стисненого повітря у балонах пневмоавтомобіля вимагає детального 

аналізу умов руху, динаміки розгону, активності гальмування, стану дорожного покриття та інших чинників, 

які безпосередньо визначають затрати потужності впродовж експлуатації транспортного засобу. 

Рух транспортного засобу відбувається по прямолінійних і криволінійних ділянках траєкторії, з 

прискореннями та гальмуванням; стан дорожного покриття може мати суттєві відмінності. При цьому наявність 

та відсутність корисного навантаження змінює динаміку руху пневмокара.  

Для встановлення закономірностей прийнято до уваги прямолінійний та криволінійний із постійною 

кривизною рух; змінною кривизною при повороті знехтувано. 

Траекторія руху внутрішньозаводського транспорту складається з рівних ділянок та криволінійних 

ділянок  із певним радіусом заокруглення Rз.  

Для встановлення повної характеристики траекторії руху мобільного транспортного засобу створено 

матрицю, елементами якої є довженою ділянки L і значеннями Rз при довільних кутах повороту 
 . Повну 

траєкторію руху L транспортного засобу можна привести у вигляді  RLT , де T – траекторія 

руху, L  – сумарна протяжність прямолінійних ділянок руху різної довжини, 
зR – сумарна 

протяжність криволінійних ділянок із різними радіусами заокруглення та кутом поворота.  

Сума L  і R
 описує траекторію руху мобільного засобу, однак не враховує умови експлуатації 

та масу перевезеного вантажу. Якщо останню можна встановити на основі усереднених значень вантажу, 

перевезеного за міжзаправковий час, то для оцінки можливих втрат енергії на подолання перешкод складено 

табл. 2.1. Ці перешкоди передають на еластичне колесо додаткове навантаження, що виражається у зміні 

реакції опори. 

Окрім дрібних і незначних перешкод, за яких розмір перешкоди не перевишує 5 % діаметру колеса, 

на дорожньому полотні також можливі тривалі підйоми та спуски. Так, на рис 1 зображено чотири типові 

ділянки руху: 

– L1 та L4 – ділянки руху по горизонтальній поверхні. На цих ділянках руху враховуються лише 

рівень і тип дорожного покриття та кліматичні умови,  що впливають на опорну поверхню, та площа 

контакту шини; 

– L2 – ділянка руху мобільного транспортного засобу на підйомі при 
 300  . Необхідно 

враховувати, що при підйомі збільшується сила опору розгону та змінюється площа контакту шини залежно 

від значення кута  ; 

– L3 – ділянка руху мобільного транспортного засобу при спуску на 
 300  . На даній 

ділянці можливе використання гальмівної системи, однак при встановленні обгінної муфти витрати 

стисненого повітря не буде, а сам транспортний засіб рухатиметься за інерцією.  

 
Рисунок 1 – Схема подолання підйомів та спусків 

 

Оскільки колеса реального транспортного засобу не є абсолютно жорсткими, вплив на робору 

транспортного засобу від дорожніх перешкод полягає в зміні нарямку реакції опори, що призводить до зміни 

площи контакту еластичного колеса з дорожним покриттям, та, відповідно, до зміни опору коченню колеса.  
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ABOUT THE FEATURES OF THE 3D PRINTING PROCESS 

 

Olier Antoine, student 

Institut catholique d'arts et métiers (ICAM), France 

 

Unlike machining, which consists of starting from a block of raw material and removing material until the 

desired part is obtained, the 3D printing goes from nothing to adding material up to obtain the desired object, and this, 

without passing through a mold or other preceded beforehand. 3D printing is therefore what is called an additive 

manufacturing process. The principle remains close to that of a conventional 2D printer with this big difference: it is the 

stack of layers that creates the volume. 

The 3D printing process takes place in 3 steps. 

First, the designer must create his part using computer-aided design (CAD) software. He will thus be able to 

define and test all the physical and mechanical characteristics of his object. From these tests, he will be able to define 

the final shape of his piece according to the material of this one. 

Then, knowing the material with which the part will be made, the designer is then able to choose the 

appropriate printing process (see below). With this information, the file defining the part can then be processed by 

slicing software. This will translate the file for the printer's work, layer by layer, with the desired temperature and 

thickness, creating support that will hold the part during its manufacture. 

Finally, the designer will be able to transmit the sliced file to his printer, feed it in material, and start printing. 

There are currently 7 types of 3D printing processes. The most widespread, by its cost and ease of use is the 

material extrusion, which consists of depositing material (in the liquid or semi-liquid state) via a tip. The material will 

pass to the solid state once deposited. We build an object by superimposing solidified lines layer over layers. 

The photopolymerization uses a resin contained in a basin and a light source to solidify this said resin. The 

piece is extracted from the basin as the process progresses. The same process exists with a metal powder basin and a 

laser, allowing the printing of metals; it’s called Powder bed fusion. In another method, the powder can be printed using 

a lian (Binder Jetting). The Material Jetting process works like a conventional printer, but the ink is a resin that 

solidifies in the presence of light. The Directed Energy Deposition allows the printing of metals, depositing solid 

material that will be melted on the previous layer, laser for example. Finally, the Sheet Lamination proceeds to the pose 

of a sheet of material, ensures the connection to the previous one and then cuts the sheet following the part’s shape. 

To conclude, 3D printing is not meant to replace all other manufacturing processes, far from it. It is rather a 

new tool accessible to projects of all sizes, which meets certain needs. It is particularly useful in the medical field, for 

the manufacture of prosthesis, corset. 3D printing is very popular for the creation of low-cost prototypes for the 

industry, but also the creation of complex piece with honeycomb structure, which brings a strong gain in aviation or all 

types of vehicles for the race. 

 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОАБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ ОРГСКЛА ЗНАЧНОЇ ТОВЩИНИ 

 

Святодух О.Ю., студ. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Органічне скло (оргскло) – синтетичний полімер, термостатичний прозорий пластик, також відомий під 

назвою акрилове скло, акрил, плекс. Оргскло представляє собою прозорі, світлонепроникні або 

світлорозсіювальні з різним ступенем світлопроникності, листи з ідеальною глянцевою поверхнею з обох 

сторін. 

Різання органічного скла традиційно поєднане зі складнощами через властивості даного пластика. 

Низька температура плавлення не дозволяє швидкісну механічну обробку через місцевий перегрів, те ж саме 

стосується лазерного різання – оргскло вигорає, і якість крайки погіршується. Гідроабразивна обробка дає 

можливість з високою швидкістю і точністю виконувати будь-які деталі з листового органічного скла майже 

будь-якої товщини. 

Гідроабразивне різання оргскла дає можливість проводити розкрій матеріалу максимально швидко, 

точно відтворюючи заданий контур, зберігаючи при цьому якість та форми вихідного матеріалу. Завдяки цій 

технології втрата матеріалу зводиться до мінімуму в процесі розкрою. Якісне різання оргскла відбувається до 

товщини 40-50 мм, розділювальне до 150 мм. Збільшити товщину різання матеріалу дозволяє збільшення тиску 

струменя та зниження подачі. 

Метою експериментальної перевірки було визначення профілю різу та його глибини залежно від тиску 

струменя та подачі. Для забезпечення можливості спостереження за результатом гідроабразивного впливу 

струменя як експериментальний матеріал вибране оргскло товщиною 50 мм (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Профіль різу та його глибина при подачі 150 мм/хв 

 

Варто відзначити, що отримані результати фіксують досяжну глибину при заданій подачі та 

візуалізують перепади тиску під час різання у вигляді визначених вершин профілю різу. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СВЕРДЛУВАННЯ ОТВОРІВ В ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ НА 

ОСНОВІ СКЛЯНИХ ВОЛОКОН 

 

Годунов О.М., студ. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Склопластик це шаруватий матеріал, у якого наповнювачем служить скловолокно. Завдяки високим 

механічним властивостям, малій питомій вазі і високій стійкості до теплових та механічних впливів, високим 

демпфірувальним властивостям і корозійній стійкості склопластик є перспективним матеріалом і широко 

застосовується в різних галузях машинобудування. При цьому до ряду деталей, що виготовляються зі 

склопластиків таких, як: корпуси літальних апаратів, магнітопрозорі кожухи, високовольтні електроізолятори, 

мікросхеми і т.д., пред'являються досить високі вимоги по точності розмірів, розташуванню поверхонь і 

шорсткості: точність розмірів 9 -11 квалітет, шорсткість Ra = l, 0 ... 6,3 мкм, відхилення від круглості 0,05-0,20 

мм. полімерний композиційний матеріал, армований скляними волокнами, які формують з розплавленого 

неорганічного скла.  

Свердління виробів на основі скляних волокон супроводжується явищами, які не зустрічаються при 

обробці металевих матеріалів, і в наслідок, виникнення специфічних дефектів здатні знижувати якість 

оброблених отворів, приводячи до розшарування поверхневих шарів матеріалу з боку входу і виходу свердла, 

незрізаня волокон, викришування матеріалу матриці композиту у внутрішній поверхні отвору,  відхилення від 

круглості, термодеструкція сполучного полімеру. 

Процеси свердління таких матеріалів носять специфічний характер, особливо при обробці з 

перехресною схемою армування. Це пов'язано з хаотичністю попадання різальних кромок свердла на 

переплетення волокон композиту. В процесі ріжучі кромки свердла частково зрізають волокна, а частково 

мнуть і розривають волокна. В першу чергу це пов'язано з високою міцністю волокон, що призводить до 

виривання волокон з сполучного матеріалу з руйнуванням вихідної структури матеріалу. Цей ефект призводить 

до наявності в отворах незрізаних волокон (рис 1.). М'яття волокон також може бути причиною недостатньо 

гострих різальних кромок свердла (радіусу загострення) і роботи перемички свердла, через що збільшуються 

сили різання, і як наслідок виникають деформації. 
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Рисунок 1 – Дефекти що виникають при свердлуванні склопластику 

 

Аналіз експериментальних даних показав залежність якості отриманого отвору від процесу 

стружкоутворення внаслідок механічної обробки. Можна стверджувати, що накопичення та забиття стружкою 

ріжучого інструменту призводить до збільшення температури в зоні різання, що в свою чергу призводить до 

таких явищ як плавлення сполучного та зниження ріжучих властивостей свердла.  Важливою складовою, що 

впливає на процес свердління, є знос ріжучих кромок свердла. Відповідно до досліджень при максимальному 

допустимому зносі, сила різання зростає вдвічі, що призводить до підвищення температури. На інструмент 

чинить негативний вплив і дрібні абразивні часточки вже зруйнованого матеріалу. 

Отже, для отримання отворів необхідної якості склопластику необхідним є вибір оптимальних режимів 

роботи та ріжучого інструменту при яких стружка буде виводитися із зони свердлування, що дозволить 

зберігати ріжучі властивості інструмента та термічних деструкцій отвору оброблюваного матеріалу. 
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ДО ПИТАННЯ МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГНУЧКИХ СТРУМИННИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ 

ОЧИЩЕННЯ ВНУТРІШНІХ КРИВОЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ  

 

Ткачук В.В., аспірант, Баланцев С.А., студ. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
 

Розглядаються питання гідроструменевого очищення внутрішньої поверхні магістральних 

трубопроводів в польових умовах. Таке очищення може стати дієвою альтернативою існуючим методам, 

заснованим на застосуванні скребкових очищувачів. На відміну від останніх, струминні пристрої не 

забезпечують механічного контакту з оброблюваною поверхнею, що обумовлює нерівномірність очищення, 

знижує її ефективність. 

Показано, що застосування механізмів формування струменя за допомогою гнучких струменевих 

пристроїв в порівнянні з поодинокими соплами веде до підвищення продуктивності, більш повного охоплення 

не тільки поверхонь магістрального трубопроводу, а й місць поворотів, запірної арматури та ін. При цьому 

відпадає необхідність застосування додаткових пристроїв, що змінюють структуру і склад струменя (зокрема, 

елементів для введення абразивних частинок). Наведено схемне і конструктивне рішення струминно-механічної 

системи, встановлені основні параметри характеристики течії рідини в гнучкому інструменті. 

Наведено результати модельних і натурних експериментів, встановлено закономірності видалення 

забруднення в залежності від умов натікания струменя рідини. 

Складені рівняння течії рідини в послідовно з’єднаних трубчастих елементах. 

Для турбулентного руху рідини в каналах трубчастих елементів рівняння втрати тиску на і-тому 

елементі має вигляд 

niQ
G

pp i

i

ii ,..2,1,
1 2

21 
                                                                      (1) 

де 1 ii pp  - перепад тиску на і-тому трубчастому елементі; Gi – гідравлічна провідність і-го елемента;  

Qi – витрата рідини в отворі і-го елемента. 

Витрати рідини через зазори в спряженнях трубчастих елементів описуються рівняннями  

nipgq iii ,..2,1,  ,

                                                                        (2) 
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де qi – витоки рідини через зазор між сферою і отвором і-го елемента; gi – гідравлічна провідність 

зазору. 

Для кожного спряження між елементами має місце баланс витрат рідини 

niqQQ iii ,..2,11   .                                                                 

 (3) 

Наведені рівняння доповнюються рівняннями втрати тиску на вихідному насадку 
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,                                                                              (4) 

де cG  - гідравлічна провідність насадки. 

Істотний вплив має також вид і консистентність забруднення трубопроводу, оскільки .у цьому випадку 

змінюється радіус очищеної плями за час взаємодії.  

Тож потребують подальшого дослідження робочі процеси поведінки забруднень різних типів залежно 

від умов натікання рідини, а також дії потоків, положення яких змінюється у часі. 

 

Рисунок 5 – Зміна прогнозованої звиклості робочої подачі  залежно від діаметру очищуваного 

трубопроводу 

 

Таким чином, доведена доцільність використання для очищення внутрішньої порожнини 

магістрального трубопроводу спеціальних гнучких інструментів інтегральної дії. 

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ НОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 

 

Мохамед Р.Ф., аспірант
 

Центральноукраїнський державний технічний університет 

Яковенко А.В., студ. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

 

Розглядаються питання використання функціонально-орієнтованого підходу до створення нових видів 

технічної продукції. Показано, що традиційні підходи функціонально-вартісного аналізу можуть бути поширені 

на процеси виготовлення виробів та разом із модульним принципом створення обробних технологій з успіхом 

дозволяють знайти раціональні умови формування вихідних функцій об’єкта. Самі функції розглядаються крізь 

призму сукупності властивостей елементів поверхонь, формування яких відбувається на відповідних 

технологічних переходах. 

Детально проаналізовано формування окремих елементів виробу (наприклад, фрагментів поверхні, при 

поверхневого шару) як наслідку реалізації певного технологічного впливу, що протікає у часі та переноситься у 

потрібну точку простору або площини за заданими алгоритмами.  

Звернуто увагу, що формування окремих фрагментів поверхні, які у подальшому можуть бути поєднані у 

кластери, відбувається із формуванням корисних властивостей виробу, а також ряду нейтральних або 

шкідливих властивостей. При цьому шляхом відповідних перетворень (наприклад, інверсії впливів, робочих 

рухів) такі властивості можуть бути нивільовані або обернені на корисні. Означено перспективність подальших 

досліджень в обґрунтуванні використанні гібридних процесів. 

Під час виготовлення об’єкту у виробі формуються не тільки корисні, а і шкідливі функції, з якими слід 

боротися (рис. 1). Нейтральні функції у цьому випадку є лише марновитраченими резервами, від яких за 

можливості слід також звільнятися.  

Шкідливі функцій можуть бути послаблені або повністю ліквідовані додатковими технологічними 

переходами або за рахунок підбору відповідних матеріальних носіїв. Остані з мінімальними витратами повинні 
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забезпечувати вимагає мий набор корисних функцій і зменшити, або в доскональному випадку виключити 

взагалі ймовірність виникнення шкідливих і нейтральних функції взагалі. Не дивлячись на значні теоретичні 

розробки в даному питані,  вибір раціональних матеріальних носіїв здійснюється, в основному ітареційним 

способом, тобто перебором можливої сукупності матеріальних носіїв і визначенням найбільш прийнятної 

комбінації. З точи зору функціонального підходу перспективним може бути такий технологічний процес, на 

переходах якого одночасно з формуванням функцій корисних відбувається послаблення або ліквідація 

шкідливих функції, і при можливості усунення нейтральних функцій. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Класифікація функцій об’єкта: О – основні; Д – другорядні; П – похідні (ті що отримуються без 

спеціального забезпечення); С – пов’язані (супроводжуючі корисні функцій); Н – незалежні 

Виходячи з того, що для кожного виробу можна виділити три етапи (рівня) йог існування, визначення 

раціональних матеріальних носіїв функцій буде здійснюватися наступним чином рис. (3.4). 

На етапі створення аналізуються функцій, які повинні реалізовувати виріб, визначається головна функція, 

пов’язані з нею корисні, нейтральні і шкідливі функції (якщо вони чітко відслідковуються), а також виконують 

перед установку матеріальних носіїв функції і їхній взаємозв’язок. 

 

 

ЗНИЖЕННЯ ХВИЛЯСТОСТІ ТА ШОРСТКОСТІ КРАЙКИ ЗАГОТВОКИ ВІД ДІЇ ШВИДКОПЛИННОГО 

СТРУМЕНЯ У ГІДРОРІЗНИХ СИСТЕМАХ ІЗ РУХОМОЮ ЗАГОТОВКОЮ 

 

Мельничук С.П., аспірант, Волоковий В.О., студ. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

Використання струминних потоків для формоутворення та зміни стану поверхневих шарів знаходить все 

більше поширення в інженерній практиці. Однак при обробці високоточних виробів, що потребують стабільної 

якості торців, такі системи практично мало прийнятні, оскільки періодичне натікання струменя на опори столу 

викликає зміну умов взаємодії та виникнення дефектів обробки. Пропонується застосовувати системи із 

нерухомою струминною головкою, а робочі переміщення здійснювати за рахунок руху заготовки. В роботі 

проаналізовано умови виникнення коливань та встановлено закономірності формування дефектів крайки, які 

можна ослабити шляхом забезпечення змінної швидкості контурної подачі, а також відповідним демпфуванням 

ланок системи приводу заготовки. Показано, що формування хвилястості крайки при контурному різанні 

відбувається у початковий момент контакту струменя із заготовкою та в моменти зміни напрямку переміщення 

заготовки. Надання залежної подачі рухомому робочому органу дозволяє зменшити коливальні явища, 

покращити якість крайки. Запропонована математична модель, що враховує динаміку заготовки під дією 

гідродинамічного ударного навантаження, динаміку приводів подач та явища від високочастотного впливу 

частинок абразиву. Оцінку якості перехідних процесів запропоновано здійснювати на основі імітаційної моделі 

гідро абразивного різання. 

Формування крайок на оброблюваній заготовці визначається рядом процесів – ежекції та змішування зерен 

у сопловому пристрої, розподілу зерен за перетином струменя, натікання струменя на поверхню обробки, дії 

зворотного потоку, хвильових явищ у струмені, явищ деструкції самого матеріалу, явищ у басейні, коливань 

робочих органів.  

Явища у гідросистемі та у камері змішування. 

Потрапляючи від магістралі високого тиску до сопла, рідина витікає з нього зі швидкістю  
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де bo – густина технологічної рідини при атмосферному тиску; bmax – густина рідини при тиску у системі; b – 

ентропійна функція; n– показник адіабати. 

Обсяг абразивних зерен, що потрапляють до камери змішування, визначається розрідженням середовища, 

яке відповідно до рівняння Мендєлєєва-Клапейрона, визначається швидкістю руху струменя у камері 

змішування, геометричними параметрами елементів ежектора. Для певного співвідношення обсягів каналу 

подачі робочого середовища 
jW  та змішувальної камери 

kW за умови ізотермічності процесу  

 

k

j

рk
W

Wp
Сp

0
 , p0 – тиск у середовищі за зрізом сопла. 

 

Перепад тиску 
ackc pvpvfp  )()(  під дією якого рухається повітряно-абразивна суміш на довжині 

трубопроводу підведення абразиву l, становить   

 

   tvFtFp смBT  21 
 

 

де ρТ, ρВ –  щільність твердих частинок і стисненого повітря відповідно; ε – об'ємна частка твердих частинок в 

аеросуміші; (1-ε) – об'ємна частка повітря в аеросуміші;     BT 1  – щільність двофазного потоку; vсm – 

швидкість його руху,   BT
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При цьому розподіл мас робочого середовища на поверхні впливу становить розподіл можна вважати 

таким, що відповідає закону нормального розподілення. 

 

ANALYSIS OF EXISTING METHODS OF THE USE OF SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES IN THE 

MINERAL INDUSTRY AND THEIR RATIONALITY 

 

Kulynych V. 

Scientific supervisor Vorobyov V., prof., DSc. 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

 

Mining industry is an important branch of the Ukrainian economy, which provides more than 60% of exchange 

revenues to the state budget [1]. Moreover, the leading place in its development belongs to drilling work. In recent 

years, there has been a tendency not only to change the design of the charge or to develop recommendations for the 

management of drilling operations, but much attention is given to taking into account the properties of the rock itself 

and the ability to control them, predicting and setting the required parameters for further excavation and processing. 

A promising means of influencing the strength properties of rocks is the use of surfactants, whose action is 

based on adsorption lowering of surface energy of bodies (Rebinder effect) [2]. Surface-active substances have been 

long and successfully used in a wide variety of industrial production areas. However, despite the apparent effectiveness 

of their application, widespread in mining practice they did not receive due to insufficient level of theoretical and 

methodological foundations. Only a few works in this direction are known that outlined the main approaches to solving 

this issue that require further development. 

Adsorption decrease of solids strength, deformation relief and their destruction are manifested as a result of 

reversible physical and chemical influence of surfactant [5] and, most likely, with contact of a rigid body in a state of 

intense state with a liquid (or gas) adsorption-active medium. In paper [3] it was noted that the main condition for such 

an action is the family nature of the contacting phases (solids and surfactants) in terms of chemical composition and 

structure. The form and degree of the Rebinder effect depend on the intensity of interatomic (intermolecular) 

interactions of the tangential phases, the magnitude and type of stresses, the rate of deformation, and temperature. An 

essential role is played by the actual structure of the body - the presence of dislocations, cracks, extraneous inclusions, 

and others. A characteristic form of the manifestation of the Rebinder effect is to increase the fragility of the solid, to 

reduce its durability and longevity repeatedly, and sometimes to the plasticization of the medium on solid materials. 
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If we takes into account the chemical aspect of the matter, any substance in the form of a component of a liquid 

solution or gas (vapor) under appropriate conditions may exhibit superficial activity, that is, it is adsorbed under the 

influence of intermolecular forces on one or another surface, reducing its free energy. However, surface-active are 

usually called only those substances, adsorption of which from solutions at sufficiently small concentrations (tenth and 

one hundredths of a %) leads to a sharp decrease in surface tension. That is, it is appropriate to research and analyze the 

composition of surfactants already used in the mining industry. 

The increase in the total fracture of rocks saturated with surfactant solutions is due to two factors [3]: the 

growth of existing cracks and the emergence of new microcracks. The concentration of these cracks is described by 

various distribution laws (logarithmically linear and Weibull distribution), which indicates the difference in the physical 

mechanisms of these processes. The analytical assessment of the action of the surfactant (from the standpoint of the 

theory of the Griffiths crack and the kinetic concept of strength) allowed to obtain the ratio that is the basis of 

forecasting the state of rocks, their specific surface energy and crack resistance, which became the basis for the 

development of algorithms and computer programs. It has been established that reducing the strength of rock with the 

effect of surfactant leads to a reduction in the energy intensity of its destruction and to increase the productivity of 

machines. However, it is important to pick up such surfactant solutions that would be acceptable for specific types of 

mining operations taking into account the environmental aspects. 

An important aspect is that the research does not take into account the environmental aspect. However, if, for 

example, synthetic surfactants are included in the composition of drilling mixtures or solutions for the treatment of 

rocks, then this will have a significant impact on the environment, because when it enters the water bodies, synthetic 

substances reduce their ability to saturate with oxygen, lead to eutrophication (aging) of water objects. 

Numerous studies confirm the effectiveness of the use of surfactants to change the durability of the 

development array without explosive influence. According to the results obtained, the urgent issues for the extraction of 

rock formations are the use of surfactants in a complex with pulsed loads; also, it is necessary to determine the influence 

of different types of surfactants on the energy costs of processing mineral raw materials, their concentration and 

volumes in wells and boreholes. 
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DEVELOPMENT OF A FINITE ELEMENT MODEL FOR А BOX-SHAPED PARTS DRAWING FROM TWO-

LAYER METALS 

 

Haikova T., PhD (CSc), Shlyk S., PhD (CSc), Kormylchenko N., student 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

 

In electrical engineering and electronics, layered metals are used as conductors and parts of contact devices in 

the form of wires, strips, tapes, and pipes. In addition, layered metal conductors have, as a rule, less weight and higher 

corrosion resistance. In these bimetals, various combinations of metals and alloys are used, more often the more 

electrically conducting metal is located on the surface, and as the base is used a less electrically conducting metal or 

steel. Usually, a layered metal composition combines high electrical and strength characteristics with minimal 

consumption of expensive and scarce conductor materials (copper, silver, aluminum, etc.) that allows to obtain the new 

properties of the material. The main properties are the following: higher electrical conductivity compared to the base 

metal, increased strength, reduced weight, improved corrosion protection of easily oxidized metals and lower cost. 

Bimetals with a cladding layer of copper received the greatest distribution as conductor bimetals, which is 

explained by the high electrical conductivity of copper [1]. 

The use of bimetals for the manufacture of one-piece contacts in electrical circuits has great prospects. The use 

of bimetallic contacts (copper-titanium, steel-aluminum, copper-aluminum, etc.) significantly increases the service life 

of electricity carrying parts and significantly reduces contact resistance. Taking into account all the advantages of 

bimetallic contacts, the task was to analyze the possibility of manufacturing the contact of an aluminum-copper bimetal 

element by the methods of sheet metal drawing [2]. 

When predicting the results of the flat sheet blanks forming processes it is expedient to apply numerical 

mathematical modeling of these processes using special software. Numerical analysis makes it possible to determine 

deformation and force parameters for each of the possible variants of forming and to predict the shape and properties of 

the processed samples material without laborious experiments [3]. 
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Fig. 1 – Material and geometrical dimensions of the designed box-shaped part 

 
Fig. 2 – Location of the blank and the tools: a – frontal view, b – profile view 

1 – blank; 2 – die; 3 – clamp; 4 – punch 

As usual, the drawing process is carried out at tool speeds of not more than 0.5 m/s. Since the minimum 

integration step, determined by the stability conditions of the solution in explicit methods, is inversely proportional to 

the speed of the element, for computing at a speed of 0.5 m/s, the processor calculation power may be not enough. So at 

current problem the speed of the punch is increased by 5 times. Then the time of the punch with a constant speed of 2.5 

m/s will be 0.016 s. The depth of drawing (the punch displacement along the Y axis) is 0.04 m. According to the 

conditions of the drawing process, the specific drawing force is 2.5 MPa. 

 

 

 

Fig. 3 – Finite element model of a simulation system 
Fig. 4 – Copper-aluminum box-shaped part after drawing 

without clamp use 

 

The simulation of drawing process of blanks with an internal copper layer showed the strain force is on 

average 8 – 10% higher than for blanks with an external copper layer. Stresses that occur in the copper layer (from 

163 MPa to 323 MPa) regardless of its location are greater than the stresses in the aluminum layer (from 97 MPa to 

130 MPa), in which the stress state remains unchanged. Such an arrangement of stress fields is explained by higher 

strength and lower ductility of copper compared with aluminum. This fact also shows that to obtain the optimum 

processability of the product a more solid and durable material should be located on the outer part of the part. 
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Янушевська Т.Б., студ. 
Науковий керівник Нестер А.А.,  к.т.н., доц.  
Хмельницький національний університет 

 
Питання оцінки та управління ризиком в різних галузях виробництва України та передових держав на-

були актуальності та значущості сьогодні через широке використання хімічних елементів, недосконалість про-
цесів знешкодження, утилізації відходів. Вони достатньо широко висвітлені у роботах закордонних та вітчиз-
няних науковців, у нормативних документах. 

Застосування терміну «ризик» призвело до неможливості розробити уніфікований підхід до його оці-
нювання. Існує багато видів ризиків, серед яких є екологічний ризик. Державний стандарт України (ДСТУ 
2156-93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення) визначає ризик промислового підпри-
ємства як “Імовірність реалізації потенційної небезпеки, що ініціюється промисловим підприємством, та (або) 
негативних наслідків цієї реалізації”. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що уніфікована методика визначення екологічного ризику в су-
часних, навіть розвинених державах, відсутня. Розрахункові методики комплексної оцінки екологічного ризику 
та визначення небезпеки речовин потребують складного інформаційного пошуку кожного з компонентів показ-
ників небезпеки (токсикологічних, санітарно-гігієнічних, фізико-хімічних).  

На етапі теоретичних розробок та лабораторних випробувань нових технологій неможливо дати кількі-
сну оцінку ризику за відомими методиками, так як неможливо проаналізувати невизначеності (стан здоров’я, 
вік, стать, кількість людей та інших біологічних об’єктів, на які буде впливати негативний фактор, частоту та 
тривалість контакту, концентрації забруднювачів у складових довкілля і т.і.), які визначають імовірність виник-
нення збитку та його розміри, але можна дати якісну оцінку ризиків методом експертних оцінок. Вдосконален-
ня відомих методик розрахунку ризику та розробка нових дозволить підвищити якість управління у сфері захи-
сту довкілля, забезпечити коректне співставлення даних про екологічну небезпеку виробництв та технологічних про-
цесів.  

Оцінка рівня ризиків забруднення НПС проведена для державного підприємства (ДП) «Новатор» на 
основі використання методу експертних оцінок, яка передбачає опитування 5 експертів – працівників підприєм-
ства та обчислення відповідних β-коефіцієнтів.  

З цією метою розроблена анкета, яка включає питання, що характеризують підприємство в цілому (йо-
го продукцію, витрати, технологію, фінансовий стан). 

Важливою частиною наукового соціально-екологічного обґрунтування режимів експлуатації облад-
нання виготовлення плат та гальваніки на підприємстві є оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС). 
ОВНС стає процедурою, що супроводжує виробничі проекти у відповідності з нормами цивілізованих країн та 
згідно з вимогами міжнародних організацій. Обрані критерії оцінки дозволяють виявити фактори і наслідки прояву 
ризиків для кожного напряму виробничої діяльності. Вагомість критерію враховується за рахунок коефіцієнтів значущо-
сті, визначених експертним шляхом. 

Одержавши суми оцінок експертів із врахуванням значущості, ми можемо розрахувати величини β-
коефіцієнтів Та оцінити ступінь окремих груп ризиків та сукупного внутрішнього ризику підприємства. 

Так для ДП “Новатор” характерним є рівень технологічного ризику та ризику іншої екологічної діяль-
ності, а допустимим - рівень виробничого та сукупного внутрішнього ризику.  

Розглянемо особливості методики комп’ютерної діагностики екологічного ризику на основі статистич-
ного методу. Необхідною вихідною інформацією для проведення діагностики виробничого ризику є звітні дані 
підприємства про обсяги виробленої продукції, виручку від реалізації продукції та інший дохід як мінімум за 5 
років роботи виробничого підприємства.  

Для підприємств з багатономенклатурним виробництвом в якості показника обсягу виробництва бажа-
но використовувати обсяг товарної продукції в порівняних цінах. Оцінку розсіювання (відхилення) даних від-
носно середнього значення здійснюють за такими показниками: 

1. Середнє арифметичне обсягу виробництва, доходу (використовують статистичну функцію); 
2. Дисперсію, середньоквадратичне відхилення;  
3. Коефіцієнт варіації; 
4. Модуль відхилення, семіквадратичне відхилення та коефіцієнт семіваріації; 
5. Асиметрія, ексцес, коефіцієнти асиметрії та ексцесу. 
Процес здійснення діагностики  може бути розподілений на такі основні етапи:  
1. Формування таблиць в середовищі табличного редактора з вихідними даними про виробництво 

та реалізацію продукції конкретного підприємства. 
2. Безпосереднє здійснення оцінки ризику, що передбачає  розрахунок статистичних показників:  
3. Завершальний етап обчислень, що передбачає послідовне визначення показників, що характе-

ризують крутість ряду даних (щільність розподілу імовірності) та ступінь асиметричності ряду даних (щіль-
ність розподілу випадкової величини відносно її середнього значення).  

4. Аналіз результатів діагностики ризику, формулювання висновків та рекомендацій. 
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ПИТАННЯ ЗМЕНШЕННЯ ШВИДКОСТІ КОРОЗІЇ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ЗВОРОТНЬОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 

Пироженко Р.О., студ. 

Науковий керівник Святенко А.І., к.т.н., доц. 
  
  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Актуальність даної роботи зумовлена необхідністю пошуку нових шляхів поліпшення якісних показни-

ків експлуатації систем зворотного водопостачання на промислових підприємствах для зменшення антропоген-

ного навантаження на водний басейн. Корозійні процеси формують екологічну небезпеку як за рахунок  їх пря-

мих продуктів  і прокородованих виробів, так і різними шкідливими речовинами, що надходять до навколиш-

нього середовища в результаті аварій, викликаних корозією устаткування [1,2].  

Метою роботи є обгрунтування застосування хімічних реагентів в системах зворотнього водопостачан-

ня та оцінка ефективності їх впливу на швидкість корозії конструкційних матеріалів. Використовуючи метод 

фізичного моделювання роботи системи зворотнього водопостачання опробовано застосування реагенту 

PuroТech iChem 2232, інгібіторів корозії PuroTech iChem 2132А та мікробіоцидів (PuroTech 62, PuroTech 63, 

PuroTech 68) для підвищення надійності експлуатації обладнання. 

В якості об’єкта дослідження обрана система зворотного водопостачання нафтопереробного заводу. 

Було використано випробувальний стенд, котрий є діючою моделлю вентиляторної градирні і включає: змійо-

вик з встановленими купонами, бак обсягом 200 дм
3
, насос, блок контролю і регулювання температури, міні 

градирня,  ротаметр, нагрівальний елемент (ТЕН).  

В ході випробувань без додавання реагентів та мікробіоцидів. виконувались типові аналізи циркуляційної і 

підживлювальної води та води в дослідній установці (жорсткість, лужність, солевміст, вміст заліза). Аналіз зво-

ротної води протягом досліджень показав наступні результати: загальна жорсткість 11-21,7 мг-екв/дм
3
, кальціє-

ва жорсткість 5,6-7,3 мг-екв/дм
3
, лужність 1,4-2,2 мг-екв/дм

3
,
 
концентрація заліза 3,2-4,2 мг/дм

3
, концентрація 

хлоридів 280,5-368,5 мг/дм
3
, солевміст 1040-1410 мг/дм

3
, рН 6,5÷8,1.  Швидкість корозії визначалась з викорис-

танням трьох купонів та трьох стрижнів зі Сталі-3 і складала для купонів 0,418 мм/рік, а для стрижнів 0,918 

мм/рік. У зворотній воді виявлено значну кількість бактерій і пліснявих грибів (загальне мікробне число (ЗМЧ) 

більше 10
5
 колоній в 1 см

3
), що підтверджено тестуванням за допомогою слайдів Envirochek Contact TVC. При 

такому забрудненні води бактеріальними компонентами необхідна регулярна обробка зворотних систем мікро-

біоцидами, а також комплекс заходів щодо очищення зворотної системи від завислих частинок і відкладень. 

Про регулярне внесення біологічних забруднень в зворотну воду стенду з підживлюючою водою свідчить той 

факт, що значний розвиток мікрофлори (понад 10
5
 колоній в см

3
) відбувся вже на 7-8 добу після початку прове-

дення досліджень.  

Було застосовано інгібітори корозії і накипоутворення та мікробіоциди, що дозволило отримати пози-

тивний результат. У процесі досліджень при комплексній обробці води в дослідній установці реагентом 

PuroТech iChem 2232, інгібітором корозії PuroTech iChem 2132А (суміш цинку, фосфатів, фосфонатів, полімер-

них дисперсантів  та мікробіоцидами PuroTech 62, PuroTech 63, PuroTech 68 на основі сполук брому і четвер-

тинних амонієвих солей) з середньою концентрацією 50 г/м
3
. Періодично при зниженні величини рН у разі не-

обхідності здійснювалося її корегування 20% розчином їдкого натру (для збільшення рН до 7,0). 

При внесенні вищевказаних реагентів накипоутворюючі і корозійні властивості зворотної води значно 

покращились, що підтверджується зменшенням швидкості корозії сталі, яка  для плоских купонів зменшилася 

більш ніж у 6 разів та складала 0,066 мм/рік. Для круглих купонів швидкості корозії сталі дорівнювала 0,051 

мм/рік, тобто зменшилася більш ніж у 18 разів.  Це значною мірою пов’язано з тим, що водний розчин фосфо-

натів цинку та полімеру забезпечує розчинення відкладень карбонату кальцію, а мікробіоциди ефективно запо-

бігають розмноженню і осадженню мікроорганізмів на поверхні металу.  

Можна констатувати, що при використанні  реагентів під час досліджень захист від корозії забезпечу-

ється певними органофосфатними похідними, які найбільш ефективно пов'язують ділянки корозії заліза, а та-

кож за рахунок підтримання більш високої лужності.  

Таким чином, застосування інгібіторів корозії і відкладень в системах зворотнього водопостачання на 

нафтопереробних підприємствах буде сприяти поліпшенню якості зворотної води, що дозволить значно знизи-

ти швидкість корозії обладнання та подовжити термін його експлуатації. Результати проведених досліджень 

дозволяють зменшити швидкість корозії конструкційних матеріалів обладнання блоків зворотнього водопоста-

чання та можуть бути застосовані на різних промислових підприємствах. 
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Проблема зміни клімату сьогодні надзвичайно актуальна. Клімат на нашій планеті змінюється досить 

швидко, що не заперечує вже жоден учений. Кліматичні зміни не означають просте підвищення температури. 

Під усталеним терміном «глобальна зміна клімату» розуміють перебудову всіх геосистем, а потепління розгля-

дають лише як один з аспектів змін. Дані спостережень свідчать про підвищення рівня Світового океану, танен-

ня льодовиків і вічної мерзлоти, посилення нерівномірності випадання опадів, зміну режиму стоку річок та про 

інші глобальні зміни, пов’язані з нестійкістю клімату  [1, 2]. 

Міжурядова група експертів зі зміни клімату – міжнародний орган, який об’єднує тисячі вчених із 130 

країн світу – представила свій оціночний звіт, в якому містяться узагальнені висновки про минулі і ниніш-

ні кліматичні зміни, їх вплив на природу і людину, а також про можливі заходи з протидії таким змінам [1]. 

Антропогенне походження сучасних кліматичних змін, зокрема, підтверджують палеокліматичні дослі-

дження, основані на аналізі вмісту парникових газів в бульбашках повітря, що замерзли в льоді. Вони показу-

ють, що такої концентрації СО2, як зараз не було за останні 650 тис. років. Причому в порівнянні з до індустріа-

льною епохою концентрація СО2 в атмосфері зросла на третину. Сучасні глобальні концентрації CH4, NxOy та-

кож істотно перевищені [3]. 

Зростання концентрації цих трьох основних парникових газів пов’язане з господарською діяльністю 

людини, в першу чергу – спалюванням вуглеводнів нафти, газу, вугілля тощо, промисловими процесами, а та-

кож знищенням лісів – природних поглиначів CO2 з атмосфери [3]. Можливі  наслідки,  які  чекають людство: 

 зміна частоти та інтенсивності опадів – в цілому клімат на планеті стане більш вологим, але кількість 

опадів не пошириться Землею рівномірно.  

 підвищення рівня моря –  за прогнозами вчених, за XXI століття підвищення рівня моря складе до 1 

м. У цьому випадку найбільш уразливими виявляться прибережні території і невеликі острови. Такі держави як 

Нідерланди, Великобританія, а також малі острівні держави Океанії і Карибського басейну першими підпадуть 

під небезпеку затоплення. Крім цього почастішають високі припливи, посилиться ерозія берегової лінії; 

 загроза для екосистеми і біорізноманіття – види та екосистеми вже почали реагувати на кліматичні 

зміни. Мігруючі види птахів стали раніше прилітати навесні і пізніше відлітати восени. Існують прогнози зник-

нення до 30–40% видів рослин і тварин, оскільки їх середовище проживання буде змінюватися швидше, ніж 

вони можуть пристосуватися до цих змін. При підвищенні температури на 1 °С прогнозується зміна видового 

складу лісу. Ліси є природним накопичувачем карбону (80% всього карбону в земній рослинності і близько 40% 

карбону в ґрунті). Перехід від одного типу лісу до іншого буде супроводжуватися виділенням великої кількості 

карбону; 

 танення льодовиків – прискорене танення льодовиків створює ряд безпосередніх загроз людському 

розвитку. Для густонаселених гірських і передгірних територій особливу небезпеку становлять лавини, затоп-

лення або, навпаки, зниження повноводності річок, а як наслідок – скорочення запасів прісної води; 

 сільське господарство – вплив потепління на продуктивність сільського господарства неоднозначне. 

У деяких районах з помірним кліматом врожайність може збільшитися у разі невеликого збільшення темпера-

тури, але знизиться в разі значних температурних змін. У тропічних і субтропічних регіонах врожайність в ці-

лому, за прогнозами, буде знижуватися; 

 водоспоживання і водопостачання – одним з наслідків кліматичних змін може стати нестача питної 

води. У регіонах з посушливим кліматом ситуація ще більш посилиться через скорочення рівня випадання опа-

дів [2]. 

Дослідження свідчать, що одним з важливих інструментів адаптації до глобальних змін клімату, висту-

пають комунікативні програми, тобто способи інформування широкої громадськості про ці проблеми. Необхід-

ність кліматичних комунікацій може сприяти глибшому розумінню актуальності цієї загрози, що сприятиме 

зміні світогляду і поведінки кожного жителя. Отже, можна зробити висновок, що негативні зміни клімату на 

Землі посіли своє місце поряд з традиційними глобальним загрозами і викликами тисячоліття, зокрема, війна-

ми, демографічним вибухом, глобальною міграцією і кіберзагрозами [2]. 
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У відповідності до статті 16 Конституції України, визначено, що забезпечення екологічної безпеки і пі-

дтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави, яка розробляє основні напрями 

політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 

Економіці України притаманна висока питома вага ресурсномістких та енергоємних технологій, впро-

вадження та нарощування яких здійснювалося найбільш «дешевим» способом – без будівництва відповідних 

очисних споруд [1]. 

За рівнем шкідливого впливу на довкілля можна виділити підприємства першої та другої категорії, які 

вважаються об'єктами підвищеного екологічного ризику. Вони є потенційними джерелами забруднення довкіл-

ля, що може статися у разі порушення технологічних режимів роботи устаткування чи аварійної ситуації. Деякі 

об'єкти забруднюють довкілля і за нормальних умов роботи, що зумовлено існуючими технологічними проце-

сами [2]. 

Якість води більшості водних об'єктів за станом хімічного і бактеріального забруднення класифікуєть-

ся як забруднена і брудна (IV-V клас якості). Найгостріший екологічний стан спостерігається у басейнах річки 

Дніпро, Сіверський Донець, річках Приазов'я, окремих притоках Дністра, Західного Бугу, де якість води класи-

фікується як дуже брудна (VI клас). Для екосистем більшості водних об'єктів України властиві елементи еколо-

гічного та метаболічного регресу. 

До основних забруднюючих речовин належать нафтопродукти, феноли, азот амонійний та нітритний, 

важкі метали тощо. 

Для переважної більшості підприємств промисловості та комунального господарства скид забруднюю-

чих речовин істотно перевищує встановлений рівень граничнодопустимого скиду. Це призводить до забруд-

нення водних об'єктів, порушення норм якості води [1]. 

При оцінці стану екосистеми важливо враховувати забрудненість водного об’єкту токсичними речови-

нами. Найбільшу небезпеку серед них мають важкі метали. Відомо, що у відповідних концентраціях вони не 

тільки впливають на якість води, але і стають токсичними для гідробіонтів та акумулюються у їх тканинах. По 

трофічним ланцюгам важкі метали можуть потрапити в організм людини. Ці обставини і обумовлюють необ-

хідність дослідження забруднення водного середовища важкими металами [3]. 

Аналіз літературних джерел за напрямом дослідження показав, що навіть незначні концентрації металів 

у воді можуть мати токсичний вплив на живі організми. При цьому дія токсичних речовин на живі організми 

призводить до зміни видового різноманіття водної спільноти, біологічної продуктивності та життєдіяльності. 

Системний аналіз сучасного екологічного стану басейнів річок України та організації управління охо-

роною і використанням водних ресурсів дає змогу окреслити коло найбільш актуальних проблем, які потребу-

ють розв'язання [1]: 

 скид неочищених та недостатньо очищених комунально-побутових і промислових стічних вод безпосе-

редньо у водні об'єкти та через систему міської каналізації; 

 надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин з поверхневим стоком із забудованих тери-

торій та сільськогосподарських угідь; 

 ерозія ґрунтів на водозабірній площі.  
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ЗМІНИ КЛІМАТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У КРЕМЕНЧУЦІ ПІСЛЯ БУДІВНИЦТВА КРЕМЕНЧУЦЬКОГО 

ВОДОСХОВИЩА 

 

Лукашик О.В., Повторейко М.Ю., Хабаров І.І., учні 

Науковий керівник Підоріна Л.І., вчитель 

Кременчуцька загальноосвітня школа I-III ступенів №31 

 

Перша метеорологічна станція у Кременчуці була відкрита у 1886 році у складі Олександрівського реа-

льного училища, яке було засноване в 1873 році і  було першим середнім навчальним закладом у місті та існу-

вало до 1917 року. Потім метеоспостереження велися у Кременчуцькому Педагогічному технікумі по вулиці 

Гоголя,  на метеорологічній станції другого розряду, яка подавала дані до Укрмету. Метеорологічні показники 

за період з  1886 по 1915 рік описані у короткому довіднику П.П. Молоків-Журавського, М.М.Нечаєва, С.М. 

Рождественського [4]. У довіднику зазначено, що середня річна температура за 30 років до 1915 року складала  

+8,5°С, середня річна кількість опадів ̶  462мм. За інформацією з Кліматологічного довідника СРСР, випуск 10 

за 1950 рік середня річна температура за 40 років з 1891 по 1931рік, до будівництва Кременчуцького водосхо-

вища,  складала  +8,1°С, середня річна кількість опадів ̶ 459мм [2]. Матеріали метеоспостережень цього періоду 

зберігаються в Галузевому державному архіві матеріалів гідрометеорологічних спостережень ДСНС України за 

1886–1915, 1918–1920, 1922, 1923, 1928 –1931роки. 

За період з 1932 по 1943 рік дані про метеорологічні спостереження у Кременчуці відсутні. Але 

15.12.1943 року  на Дніпрі, в Крюкові (район Кременчука), був відновлений гідрометеопост, на якому проводи-

лися також і метеорологічні спостереження з лютого 1944 по листопад 1958 року [6]. За інформацією з держав-

ного архіву спостереження були припинені 12.11.1958 року у зв'язку з відкриттям гідрометеорологічної обсер-

ваторії у селищі Хрущов (зараз ̶ м.Світловодськ). За цей період метеорологічні показники опубліковані в Довід-

никах по клімату СРСР, випуск 10,Українська РСР, у частині II «Температура  воздуха  и  почвы» за 1966 рік та 

частині IV «Влажность воздуха, атмосферные осадки, снежный покров» за 1969 рік [8, 9].Так, середня річна 

температура за 14 років з 1944 по 1958рік  складала  +8,1°С, середня річна кількість опадів   ̶  563 мм          ( 

Табл.1). Середня кількість опадів за цей період вища приблизно на 100 мм, ніж за період до 1931 року. Припус-

каємо, що таке перевищення можливе, зокрема, з причини розташування гідропоста на заплаві, безпосередньо 

біля русла Дніпра, ширина якого складала біля 700 м. 

З 1961 року у відновленій будівлі педагогічного інституту розташувалося Кременчуцьке льотне учили-

ще цивільної авіації, в якому готують пілотів і техніків для вертольотів цивільної авіації. При училищі була ор-

ганізована у 1960 році авіаметеостанція. У зв'язку з реорганізацією льотного училища Кременчука з військового 

в цивільне, всі його підрозділи увійшли в систему цивільного повітряного флоту. Змінила свій статус та підпо-

рядкування й авіаметеостанція. За наказом №267 від 4 листопада 1960 року вона безпосередньо підпорядкову-

ється Відділу служби прогнозів Управління Гідрометеослужби України в м.Києві. Їй надається нова назва  

АМСТ Кременчук та присвоюється II розряд. Станція працювала в цілодобовому режимі: спостереження про-

водилися щогодини та заносилися до щоденників спостережень. Визначалися: температура (середня за добу, 

максимальна і мінімальна), тиск, абсолютна та відносна вологість, точка роси, напрям та швидкість вітру, кіль-

кість опадів, хмарність, форма хмар, метеорологічні і оптичні явища та ін. Кожні три години ці дані передава-

лися в Гідрометеоцентр України і підрозділи Південної залізниці. Кожного дня складалися добові прогнози по-

годи, а також штормові попередження про небезпечні та особливо небезпечні явища для 53 підприємств і орга-

нізацій міста. На метеостанції працювало більше 30 чоловік [6]. 

За весь час спостереження на авіаметеостанції з 1961 по 1994 рік оброблені, проаналізовані та описані 

метеорологічні показники за 4 періоди: 

а). з 1963 по 1965 рік: середня річна температура за 5 років складала  6,8°С,середня річна кількість опадів  

̶508мм [1]; 

б). з 1979 по 1988 рік: середня річна температура за 10 років ̶7,9°С,середня річна кількість опадів   ̶  509,1мм. 

Повна статистична обробка метеорологічних даних та опис клімату за цей період викладені у науково- дослід-

ницькій роботі Лукашик О.В. «Аналіз кліматичних показників за даними метеостанції Кременчук (1979 -

1988рр.)» ; 

в). з 1985 по 1994 рік: середня річна температура за 10 років ̶8,2°С,середня річна кількість опадів   ̶ 447,8мм. 

Аналіз кліматичних показників та опис клімату за цей період виконаний співробітниками метеорологічного 

відділу льотного коледжу; 

г). з 1963 по 1994 рік: середня річна температура за 31 рік ̶8,1°С, середня річна кількість опадів   ̶   515мм[5], 

(табл.1, табл.2). 

Порівнюючи середні річні температури повітря у Кременчуці ми  виявили, що до побудови Кременчу-

цького водосховища температури були дещо вищі, ніж після його побудови у 1961 році. Склалося враження, що 

глобальне потепління взагалі ніяк не торкнулося нашого міста. Однак у ході подальшого аналізу виявлено на-

ступне: після 1963 року середні зимові температури у Кременчуці – всі вищі за температури до 1958 року, а 

середні температури влітку, восени і весною  ̶  майже всі нижчі. Припускаємо, що саме таким чином на кліматі 

позначається вплив Кременчуцького водосховища - найбільшого на Дніпрі за площею водного дзеркала. Але з 

1963 року до 1994 року спостерігаємо підвищення середніх річних температур з 6,8°С до 8,1°С: клімат  у  Кре-
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менчуці  став теплішим у порівнянні з 1963-1968 роками на 1,3°С, що, якраз і підтверджує факт глобального 

потепління (Табл.1). 

Таблиця 1 – Динаміка температури повітря з 1886 по 1994 рік 

Роки 

1886-

1915 

[4] 

1891- 1931 

[2] 

1891-1958 

[9] 

1963-1968 

[1] 

1979-

1988 

1985-

1994 

1963-

1994 

[5] 

t°С  ср. за 

місяць 

I -5,6 -5,5 -5,6 -7,1 -5,2 -3,7 -4,2 

II -4,1 -4,9 -4,9  -5,7 -4,7 -3,6 

III -0,7 +0,5 +0,2  -0,2 +1,1 +1,1 

IV +8,8 +8,4 +8,7  +8,5 +9,0 +8,8 

V +16,8 +16,1 +16,0  +16,4 +15,1 +15,6 

VI +19,8 +18,9 +19,2  +19,3 +19,0 +18,5 

VII +22,0 +21,6 +21,5 +21,7 +20,2 +20,9 +20,0 

VIII +20,8 +20,2 +20,5 +20,0 +19,6 +20,4 +20,0 

IX +15,2 +15,0 +15,0  +14,8 +14,2 +14,1 

X +8,6 +8,7 +8,1  +8,0 +8,1 +7,9 

XI +1,7 +1,9 +1,8  +1,1 +0,5 +1,5 

XII -2,9 -3,3 -3,2  -1,7 -2,2 -2,0 

t°С  ср.річна 8,5 8,1 8,1 6,8 7,9 8,2 8,1 

t°С  ср.зимова -4,2 -4,5 -4,5  -4,2 -3,5 -3,3 

t°С  ср.весни +8,8 +8,3 +8,3  +8,2 +8,4 +8,5 

t °С ср. літа +20,9 +20,2 +20,4  +19,7 +20,1 +19,5 

t°С  ср.осені +8,5 +8,5 +8,3  +8,0 +7,6 +7,8 

t°Сmin. -31,0  -34,0  -30,1 -30,1 -38,0 

t°Сmax. +37,0 
+40,1 

(19.08.1946) 
+38,0  +34,4 +35,1 +36,0 

Аналіз динаміки опадів теж свідчить про вплив водосховища на клімат міста : середня за рік кількість 

опадів зросла з 459–462 мм до будівництва водосховища до 508-515 мм вже за існуючого водосховища. Майже 

у всі сезони років спостереження кількість опадів також зросла: взимку з 82 мм до 98,6 мм (середній показ-

ник),весною з 104мм до 110мм,влітку кількість опадів не змінилася, восени з 102мм до 111,5мм.Середню кіль-

кість опадів за 1891-1958 роки не враховуємо, адже останні 14 років з цього періода спостереження проводи-

лись на гідропосту біля р. Дніпро, де, звичайно, кількість опадів була вищою (Табл.2).  

25 років тому, у 1995 році, у зв'язку із скороченням, авіаметеостанцію Кременчук було виключено з мережі ме-

теостанцій регулярних спостережень.1 липня 1999 року після реорганізації гідрометеослужби України, АМСГ 

Кременчуг (авиаметеостанция гражданская Кременчуг) офіційно стає підрозділом льотного коледжу - метеоро-

логічним відділом. Тепер відділ проводить спостереження тільки у робочі дні з 8 до 15 години, та під час 

польотів - в інші дні. На жаль, цю інформацію для характеристики клімату міста за останні 25 років, вже немо-

жливо використати. Іншої метеостанції у Кременчуці немає. Тому найбільшої цінності сьогодні набуває метео-

інформація, яка була зібрана і зберігається на станції за багато років регулярних метеоспостережень, перерва-

них у 1995 році. Ця інформація дає змогу проаналізувати клімат Кременчука протягом більш ніж за 30 років XX 

століття, виявити його особливості, тенденції змін його окремих характеристик, використовувати його, як сьо-

годні, так і в майбутньому, для досліджень в галузі екології, медицини, ландшафтного будівництва і т.ін. [6].  

 

Таблиця 2 – Динаміка випадіння опадів з 1886 по 1994 рік 

Роки 
1886– 1915 

[4] 

1891- 

1931 

[2] 

1891–

1958 

[9] 

1963–

1968 

[1] 

1979– 1988 1985– 1994 
1963– 1994 

[5] 

Середня 

кількість за 

місяць, мм 

I 20 28 39  35,3 23,1 42 

II 23 23 44  31,9 24,6 33 

III 29 29 35  24,5 22,6 29 

IV 29 31 38  38,7 34,1 36 

V 46 44 52  42,2 52,0 51 

VI 62 64 75  74,5 57,5 68 

VII 65 64 68  69,5 45,4 63 

VIII 45 46 51  49,1 40,4 43 

IX 34 36 33  36,3 46,5 42 
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X 42 31 41  34,8 41,3 38 

XI 29 32 41  35,9 27,7 33 

XII 32 31 46  36,4 32,6 37 

Середня 

кількість за рік, 

мм 

462 459 563 508 509,1 447,8 515 

Зима 81 82 129  103,6 80,3 112 

Весна 104 104 125  105,4 108,7 116 

Літо 172 174 194  193,2 143,3 174 

Осінь 105 99 115  107 115,5 112 
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Основним джерелом питного водопостачання в Україні є поверхневі та підземні прісні води. Більшість 

басейнів річок і водоймищ із яких, головним чином, забезпечуються потреби населення у воді, не можна вважа-

ти екологічно безпечними, оскільки вони не завжди відповідають вимогам до питної води через підвищений 

вміст полютантів. Централізоване питне водопостачання країни майже на 80% забезпечується за рахунок пове-

рхневих вод, які підлягають антропотехногенному забрудненню, що з урахуванням неефективної роботи водо-

провідних очисних споруд створює серйозну проблему отримання якісної питної води. Високий рівень техно-

генного навантаження на водойми та використання застарілих технологій підготовки питної води, які розрахо-

вані на доведення природної води до якості питної лише у випадку, коли вихідна вода відповідає 1 класу повер-

хневих джерел водопостачання, не дозволяють забезпечити населення якісною та безпечною для здоров’я лю-

дини водою. Аналіз роботи очисних споруд Полтавської області виявив, що очисні споруди вилучають лише 

30% фосфатів. На сьогоднішній день існує велика кількість різних методів обробки води, багато з яких мають 

ряд недоліків і не забезпечує необхідну ефективність очищення води від сполук фосфору. Фільтрування через 

природні сорбенти є одним з найбільш простих і дешевих способів очищення стічних вод. 

Для вивчення адсорбційних властивостей у статичних умовах експерименту, нами були розроблені такі 

види гранульованих матеріалів як: 

– збагачений глауконіт; 

– суміш збагаченого глауконіту з активованим вугіллям у співвідношенні, що дорівнює 1:1; 

– суміш збагаченого глауконіту з адсорбентом з соняшникового лушпиння у співвідношенні / =1:1. 
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При проведенні процесу гранулювання здійснювалися такі стадії обробки: гомогенізація та формоутво-

рення. Формоутворення проводимо методом екструзії за допомогою лабораторного шнекового гранулятора 

ФШ-004 продуктивністю до 50 кг/год. Нами вивчено можливість хімічної модифікації гранульованих ад-

сорбційних матеріалів на основі глауконіту 8% розчином CaCl2 при змішаній кислотно-сольовий обробці. Для 

цього зразки гранульованих матеріалів поміщали на добу в розчини модифікаторів. Модифікацію проводили 

при  / = 1:40. При цьому отримали гранульований глауконіт, оброблений 8% розчином CaCl2 . При 

даній модифікації глауконіту має місце, по-перше, кислотна активація сорбенту, що сприяє ускладнення його 

поверхні і створення більшої кількості пор; а по-друге, катіони Ca
2+

 беруть участь в іонному обміні, надаючи 

адсорбенту додаткову активність. Отримані гранули, досліджували у статичних умовах на здатність зв’язувати 

фосфат-іони з приготованих модельних стоків. Водневий показник (pH) для всіх розчинів при проведенні 

експериментів знаходився в межах 6-7. Визначення фосфатів у досліджуваній воді проводили згідно з методи-

кою на фотоколориметрі  КФК-2МП. За початковим і кінцевими концентраціям визначали ефективність очи-

щення стоків. Розраховані значення ефективності очищення стічних вод від фосфат-іонів складають: 

– збагачений глауконіт – 69%; 

– суміш збагаченого глауконіту з активованим вугіллям – 75%; 

– суміш збагаченого глауконіту з адсорбентом з соняшникового лушпиння – 78%. 

При порівнянні отриманих результатів видно, кращими показниками адсорбції володіють композиційні 

гранульовані матеріали глауконіту з адсорбентом із соняшникового лушпиння. Таким чином, проведені до-

слідження дозволяють отримати ефективний адсорбент для очищення стічних вод. 

 

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ ШУМОВОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ ВІД АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ СЕЛЬБИЩНОЇ ЗОНИ 

Бігуленко Д.В., студ., Сироватіна Н.Л., магістр 

Науковий керівник Солошич І.О., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Будь-яке велике місто є транспортним вузлом, у зв’язку з чим рівень екологічної безпеки в більшості 

районів, а особливо в центральній частині міста, спостерігається з високою диференціацією загроз. У зв’язку з 

забрудненням атмосфери, технічним шумом, вібрацією і відсутністю в необхідному обсязі природних і штуч-

них захисних заходів рівень екологічної безпеки постійно погіршується. Це призводить до стресу і дискомфор-

ту населення, розвитку і загострення різних захворювань [1]. 

З усіх видів негативного впливу, що діють на природне середовище при функціонуванні транспортного 

комплексу в Україні, з точки зору екологічного збитку, більше 35 % припадає на частку шуму. Близько 50 % 

цих втрат пов’язано з експлуатацією автомобільного транспорту [2] (понад 80 % міського населення України 

проживає в умовах наднормативного шумового навантаження, зумовленого рухом автотранспортних потоків). 

Шум автомобілів може стати причиною значного погіршення як морального, так і фізичного стану лю-

дини. Шум не тільки порушує психологічний комфорт людини, а й негативно впливає на працездатність дорос-

лих і успішність дітей, викликає порушення сну, впливає на ріст нервових розладів і захворювань слухового 

апарата [2]. 

Міський шум є об’єктивною проблемою для всіх сельбищних зон, який вимагає комплексних заходів, 

спрямованих на його регулювання. Мова йде не тільки про захист житлових приміщень, що вирішується шля-

хом установки шумозахисних склопакетів, але і про захист значних за площею урбанізованих територій. 

В якості шумової характеристики автотранспортної системи встановлено еквівалентний рівень на бази-

сній відстані від транспортного потоку, тобто рівень постійного широкосмугового шуму, який протягом певно-

го часу, створює ту ж дозу шуму, що і даний непостійний шум і дорівнює його середньому значенню.  

Дослідження інтенсивності руху автотранспортної системи у м. Кременчуці та проведення розрахунку 

шумового навантаження автотранспорту на сельбищну зону дає підстави стверджувати, що у місті спостеріга-

ється високий рівень екологічної небезпеки від впливу рівня шуму заподіяного автотранспортом. Перех. вул. 

Першотравневої та Небесної Сотні характеризується найбільшим шумовим навантаженням, це свідчить, що 

рівень екологічної безпеки вважається несприятливим пофакторно. Це перехрестя є не таким завантаженим як 

перех. просп. Свободи та вул. Київська, перех. вул. Європейська та просп. Свободи, але тут також відзначається 

велика завантаженість від автотранспорту. Значну частку його становить великовантажна техніка, яка є основ-

ним джерелом шуму. Поток вантажного транспорту на перех. вул. Першотравневої та Небесної Сотні є безпе-

рервним. 

На перех. вул. Республіканська та Генерала Манагарова, перех. вул. Івана Приходька та провулку Івана 

Приходька, перех. Проспекту Лесі Українки та вул. Тараса Бульби шумове навантаження значно нижче, так як 

тут відсутня великовантажна техніка. Основну шумового навантаження тут представляють легкові автомобілі 

та автобуси. 
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Сумарний шум на транспортних магістралях досягає 90 дБА і спостерігається майже цілодобово. Для 

забезпечення санітарно-гігієнічних умов проживання населення необхідно знизити рівень шуму на 15 – 

25 дБА [3]. 

За існуючою методикою на досліджуваній ділянці проведено вимірювання рівня шума шумоміром 

Smart Sensor AS80. Результати дослідження показали, що в зв’язку з великою інтенсивністю руху транспорту у 

центральній частині міста і близькістю розташування житлової забудови до проїжджої частини рівень шуму у 

сельбищній зоні становить понад 70 дБА.  

У зв’язку з тим, що досліджувана ділянка є житловим районом, відповідно до ГОСТ був прийнятий но-

рмований рівень шуму, що дорівнює 50 – 55 дБА. 
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Сьогодні однією з найбільш актуальних проблем України у напрямку сталого екологічного розвитку є 

питання оцінювання та прогнозування стану поверхневих вод малих річок. Це обумовлено особливостями наці-

онального питного та технічного водоспоживання, при якому необхідно забезпечити визначені вимоги до якос-

ті води в пунктах водозаборів і скидів стічних вод. 

На сьогодні стан більшості малих річок України оцінюють як критичний, незважаючи на їх величезну 

роль у природоутворюючих процесах. Вони характеризуються високим рівнем забруднення, мілководністю, 

бідністю рослинного та тваринного видорізноманіття. Все це стало наслідком надмірного використання водних 

ресурсів промисловими, побутовими та сільськогосподарськими підприємствами. Тому їх гідро-екологічний 

моніторинг та збереження біорізноманіття повинно стати першочерговим завданням у галузі водного господар-

ства.  

У Дніпропетровській області одним  із основних притоків головної водної артерії регіону – р. Дніпро, є 

р. Самара. ЇЇ акваторія проходить по території Новомосковського району і є джерелом водопостачання для про-

мислово-побутових та сільськогосподарських потреб [3]. 

Басейн р. Самара є одним з найбільш екологічно напружених районів Дніпропетровщини. Велика кіль-

кість підприємств, що потребують значного водозабору, значна антропогенна навантаженість території та висо-

ка щільність населення поряд з обмеженими водними ресурсами і застарілою інфраструктурою надають особ-

ливої гостроти водоохоронній проблемі в цьому регіоні. Надмірне техногенне навантаження протягом останніх 

десятиріч призвело до виснаження та забруднення водних ресурсів басейну ріки. Більшість водних об’єктів ба-

сейну непридатна для питного водопостачання, рибного господарства, відпочинку населення [4]. 

Нажаль, з кожним роком р. Самара стає все більш мілкою та видове різноманіття як рослин так і гідро-

біонтів зменшується. У зв’язку із тим, що дослідження даної водойми не проводилися системно протягом три-

валого часу, вважаємо тему даної роботи актуальною. 

Згідно із даними регіональних доповідей про стан навколишнього природного середовища у Дніпропе-

тровській області до підприємств-забруднювачів поверхневих вод р. Самара відносять КП “Тернівське житло-

вокомунальне підприємство”, Філія “ПРУВОКС” ПАТ “ДТЕК” “Павлоградвугілля” м. Павлоград, КП “Павло-

градське ВУВКГ”, КП “Новомосковськ водоканал”, ТОВ ДДЗ “Енергоавтоматика” м. Дніпро, КЗО Навчально-

виховний комплекс № 122 “Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад” ДМР, ТОВ 

“Січеславкартон” м. Дніпро [1]. 

Загальна кількість викидів стічних вод у 2017 році становила 19834 тис. м³/рік. З них без очистки – 

2915,7  тис. м³/рік. Це, в свою чергу, не може не впливати на екосистему в цілому та гідрохімічний режим во-

дойми зокрема [2]. Нажаль, на сьогодні немає ефективних розроблених програм щодо покращення гідроеколо-

гічного стану р. Самара, а заходи, що проводяться, мають несистемний характер.   

Метою даної роботи було дати оцінку сучасного гідрохімічного стану басейну річки Самара у межах 

Дніпропетровської області. 

В даній роботі було досліджено сезонну динаміку зміни якості води протягом 2017 року, визначено 

вплив антропогенного навантаження на водну екосистему. Гідрохімічні показники визначалися в акредитованій 

лабораторії відповідно до загальноприйнятих методик, що використовуються в Україні. 
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Спостереження за гідрохімічним станом р. Самара проводилися за 8 показниками. Вихідними даними 

для оцінки якості води річки Самара були результати гідрохімічного контролю у 3 контрольних створах: с. Ве-

рбки, с. Хащове та м. Новомосковськ. 

Кількість сухого залишку у воді характеризує наявність у ній органічних та неорганічних речовин. Цей 

показник у водах р. Самари протягом року коливалися. Найвище значення він маву контрольному створі с. Ве-

рбки у період літо-зима і становив, відповідно, 4188, 4162, 4166 мг/л. Вміст сухого залишку у створі с. Хащове 

також збільшилося протягом сезону літо-осінь і становило 4111 і 4120 мг/л відповідно. Найбільше значення 

вмісту сухого залишку у створі м. Новомосковськ спостерігалося у літній період і становило 4178 мг/л, проте у 

осінньо-зимовий сезон цей показник зменшився до 4132 і 4115 мг/л відповідно, що може свідчити про змен-

шення антропогенного навантаження на р. Самара в районі контрольного створу. 

За вмістом загального заліза у воді найвищій показник спостерігався у створі м. Новомосковськ протя-

гом сезонів весна-літо-осінь і склав 0,16 мг/л. Найнижчі показники спостерігалися у створі с. Хащове протягом 

сезону весна, зима і склали, відповідно, 0,13 та 0,12 мг/л. 

Найвищій вміст сульфат-іонів спостерігався у с. Вербки та м. Новомосковськ у осінній період і склав 

1268,3 та 1272,2 мг/л відповідно. Найменше значення даного показника було виявлено у с. Хащове – 1260,1 

мг/л. Вміст хлорид-іонів у створі м. Новомосковськ в осінній період був найвищім і становив 1162,2 мг/л. Про-

тягом року у воді контрольних створів цей показник коливався, проте найменші значення спостерігалися у зи-

мовий період і складали 1123,2 мг/л у с. Хащове, 1127,3 мг/л – м. Новомосковськ та 1123 мг/л у с. Вербки. Та-

кож у зимовий період найнижчими були показники вмісту амоній-іону, і склали, відповідно, 0,3, 0,33 та 0,32 

мг/л. Найбільшим цей показник був у літній період і складав відповідно 0,32, 0,36 та 0,37 мг/л. 

Найбільший показник біохімічного споживання кисню у всіх створах спостерігався в осінній період і 

становив 4,6 мг/л у с. Вербки та м. Новомосковськ та 4,3 мг/л у с. Хащове. 

Проведені дослідження дозволили зробити висновок, що для всіх створів р. Самара характерне високе 

забруднення води. Вміст сухого залишку перевищує нормативи рибогосподарських ГДК в досліджуваних ство-

рах в середньому у 2,7 разів. В усіх створах річки Самари відмічається підвищений вміст сульфат-іонів (в 12,7 

разів) та хлорид-іонів (до 3,8 разів). Показник БСК у зразках води перевищує норму в середньому у 1,5 разів. 

Лише за незначною кількістю показників (амоній-іон, ХСК, магній) якість води річки відповідає нормативам 

ГДК для водойм культурно-побутового та рибогосподарського водокористування. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ  БЕЗПЕКИ  ЯК СКЛАДОВОЇ  ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Статєва Є.С., Коваленко І.В.  

Одеська національна академія харчових технологій 

 

Безпечність харчових підприємств  дуже тісно пов’язана із безпечністю навколишнього середовища, 

залежачи від неї та в ході виробництва впливаючи на неї. Екологічну ситуацію в Україні на сьогодні можна 

охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду часу через нехтування 

об’єктивними  законами розвитку і відтворення природно-ресурсного потенціалу країни. Актуальність теми 

викликана такими факторами, як необхідність оволодіння знаннями про зміст і структуру механізму охорони 

навколишнього природного середовища та знаннями про раціональне використання природних ресурсів на хар-

чових підприємствах;  усвідомлення сутності екологічних проблем і стратегічних напрямів їх вирішення; адап-

тація українського національного екологічного законодавства до світових норм, законів та директив. 

Згідно з ст. 50 закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», екологічна без-

пека − це такий стан навколишнього середовища, коли гарантується запобігання погіршення екологічної ситуа-

ції та здоров'я людини. Вона гарантується громадянам України шляхом здійснення широкого комплексу взає-

мопов’язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів.  

Екологічна  безпека харчової продукції і продовольчої сировини – це сукупність станів, процесів та дій 

підприємства, що забезпечує екологічний баланс в навколишньому середовищі і не призводить до життєво ва-

жливих збитків (або загроз таких збитків), які завдаються природному середовищу та людині. Вона є однією з 

вирішальних складових економічної та соціальної безпеки держави й визначається спроможністю країни ефек-
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тивно контролювати виробництво й ввезення безпечного та якісного продовольства на загальновизнаних у світі 

засадах. [1]  

FAO (Food and Agriculture Organization) дає наступне визначення, що стосується безпеки харчового ла-

нцюга: «Продовольча безпека існує тоді, коли людина в будь-який час з достатнім фізичним та економічним 

доступом, може дозволити собі поживну їжу для задоволення харчових потреб і переваг та ведення активного  

здорового способу життя». Це означає, що повинно бути достатнє постачання – доступ до поживних та відпові-

дно безпечних продуктів харчування, безпека яких має бути вимогою, яку треба виконувати не змінюючи діє-

тичні вимоги та переваги споживача.  На рівень продовольчої безпеки в окремій країні впливає декілька чинни-

ків: обсяги виробництва, погодні умови, географічне розташування та багато інших, навіть корупція. Виходячи 

з цього, розрахунок рівня продовольчої безпеки потребує врахування одразу багатьох факторів та виводу на їх 

основі певного загального рейтингу. Так, наприклад, у 2012 році дослідницький підрозділ журналу Economist 

запропонував Глобальний індекс продовольчої безпеки, який до попереднього року складався з трьох загальних 

показників: якість та безпека, фінансова доступність і фізична доступність. Торік додали четвертий показник — 

природні ресурси та стійкість. Така зміна методології підрахунку пов’язана з тим, що у 2017 році вперше за 

п’ять років спостерігалося погіршення світової продовольчої безпеки. Крім традиційних ризиків все значнішу 

роль відіграють проблеми із глобальним потеплінням і несприятливі погодні умови. А вихід Сполучених Шта-

тів із Паризької угоди ще більше посилив негативні очікування відносно кліматичних змін. Крім того, останнім 

часом відбувається суттєве зростання глобальної політичної нестабільності. Тому, починаючи з 2017 року, було 

прийнято рішення публікувати два варіанти Індексу: середній рейтинг продовольчої безпеки на основі трьох 

показників та скорегований з урахуванням четвертого — впливу природних факторів. 

Широко використовується близький до розглядуваного термін «екологічність», який вживається для 

сукупної характеристики властивостей продукції чи послуг з огляду на ступінь їх негативного впливу  на на-

вколишнє  природне середовище. Для оцінки безпечності  використовують ряд «критеріїв екологічності», таких 

як екологічний слід («foot-print»), Еко-індикатор-99 («Ecoindicator-99»), MIPS (Material Input Per Unit Service or 

Utility). [2] 

Підводячи підсумки треба зазначити, що екологічна безпека  є невід’ємною характеристикою харчових 

підприємств, стан якої зумовлює рівень конкурентоспроможності підприємства та його економічну ефектив-

ність. Екологічна безпека визначається як стан, за якого функціонування підприємства прямо або опосередко-

вано не призводить до погіршення якості навколишнього природного середовища, нанесення прямих або опо-

середкованих збитків населенню та/або державі, підприємницьким структурам. Забезпечення екологічної без-

пеки передбачає управління екологічним ризиком протягом усього циклу існування підприємства відповідно до 

обраного сукупного ризику екологічних небезпек, що створюються харчовим  підприємством. Головною умо-

вою безпечної експлуатації харчових підприємства є дотримання встановлених проектом мінімальних умов 

щодо кількості, характеристик, стану, працездатності та умов технічного обслуговування систем, за яких забез-

печується дотримання меж безпечної експлуатації. 
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У наш час мережа інтернет розвивається надзвичайно швидко у всіх напрямках. Важко уявити сучасне 

життя без інтернету: він все глибше та всеохоплююче інтегрується у життя людини, включаючи роботу, на-

вчання, міжособистісне спілкування тощо. Збільшення кількості  користувачів в комп'ютерних мережах вже 

сьогодні робить рекламу потужним знаряддям формування громадської думки і потужним засобом впливу на 

свідомість людей в інтернеті. У результаті цього реклама в інтернеті існує і розвивається з неймовірною швид-

кістю. Тому міжнародні та національні компанії для рекламування своїх товарів та послуг все більше уваги зве-

ртають саме на мережу інтернет. 

Під поняттям реклами вважають інформацію про певну особу чи певний товар, яка різними способами і 

формами здатна формувати обізнаність споживачів реклами та інтерес до цих осіб чи товарів. 

Український сегмент у мережі Інтернет  має унікальну назву — Домен UA, що її й реєструє. У цьому 

сегменті рекламна діяльність в Інтернеті регулюється чинним Законом України «Про рекламу», побічно Зако-

ном України «Про телекомунікації» та постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 

«Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг». Таке регулювання має певні 

недоліки, оскільки ідентифікувати особу, яка незаконно розповсюджує рекламу у мережі Інтернет, майже не-

можливо. 

На сучасному етапі комп’ютеризації суспільства та розвитку соціальних мереж в Інтернеті існує тенде-

нція безкоштовного розміщення реклами та рекламних оголошень у соціальних мережах (Інстаграм, Фейсбук,  

Твіттер тощо). Реклама розміщена на приватному обліковому запису користувача і може мати будь-який зміст 

за бажанням власника цієї сторінки. Все частіше клієнти перетворюють свій акаунт на інтернет-магазин з про-

дажу товарів і послуг.  

Стосовано інтернет-реклами не існує ні конкретного визначення, ні конкретного юридичного регулю-

вання, визначеного законодавцем. Слід зазначити, що в 2008 році українським парламентом було розглянуто 

закон «Про інтернет-рекламу», але він не був реалізований. Поточний Закон України «Про рекламу» містить 

лише одну норму, яка згадує Інтернет. А саме, статтею 20 Закону зазначено, що реклама тютюнових виробів, 

знаки для товарів послуги та інші об'єкти інтелектуальної власності, які виробляють тютюнові вироби заборо-

нені, зокрема в Інтернеті, окрім тих веб-сайтів, що призначені для дорослих, обов'язковою умовою доступу до 

яких є попередня ідентифікація віку користувачів. 

До речі, слід також зазначити, що більшість країн також не мають спеціального законодавства про ін-

тернет-рекламу, оскільки вважають, що звичайного підходу до регулювання реклами достатньо. У повній підт-

римці цього підходу я вважаю, що існує потреба доповнити чинне законодавство кількома статтями, які б вра-

ховували особливості інтернет-реклами, зокрема, розміщення реклами та відповідальність за правопорушення. 

Згідно з вищезазначеним законом, інтернет-реклама, як і будь-яка інша, повинна відповідати таким 

принципам, як легітимність, точність, надійність, а також використовувати їх у формах і засобах, які не шко-

дять споживачеві. Вона не повинна містити інформації або образів, які порушують етичні, гуманістичні чи мо-

ральні норми і нехтують правилами пристойності. Слід також враховувати особливу чутливість дітей, щоб не 

зашкодити їм. Важливо, щоб реклама не підривала довіру громадськості до реклами, а також дотримувалась 

принципів чесної конкуренції. 

Отже, подібна практика не має ніякого правового забезпечення. В цьому зазначається, що у Законі 

України «Про рекламу» слід розширити поняття недобросовісної реклами, а саме додати положення щодо не-

надання в інтернет-рекламі розумної підстави для підтвердження інформації, наведеної у рекламі (принцип 

«доказування»); стосовно ненадання рекламодавцем можливості відповіді користувача рекламного повідомлен-

ня. Потрібно забезпечити, щоб товари та послуги в інтернет-рекламі описувалися правдиво і споживачі отриму-

вали те, за що вони сплачують грошові кошти.  

Важливим недоліком є недотримання законодавства Антимонопольного комітету, який повинен відпо-

відати за захист економічної конкуренції рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

Негативним явищем є так званий спам — масове розсилання рекламних повідомлень без згоди спожи-

вача. У постанові Кабінету Міністрів України викладено заборони щодо розповсюдження, замовлення та про-

понування розсилання спаму, але слід констатувати, що відповідальність за ці дії має декларативний характер. 

Такий стан передбачає застосування заходів (програм) на сайтах з доброю репутацією, які побажали захистити 

своїх клієнтів від впливу незаконного розсилання, шляхом ідентифікації відправника (людина чи програма) або 

ідентифікації самого повідомлення як спаму. Таким чином, необхідно приділити увагу формулюванню вимог 

он-лайн — реклами, яка має певні особливості. 
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Незалежно від типу інтернет-реклами, варто звернути увагу на те, що вона повинна відповідати тим 

самим правилам, що регулюють традиційну рекламу держави, де зареєстровано сайт. Однак слід зазначити, що 

через технічні особливості Інтернету контроль за дотриманням цього законодавства дуже обмежений. В Україні 

основним органом, що має відповідні повноваження щодо контролю законності інтернет-реклами, є Державна 

служба України з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також відділ кіберполіції Націона-

льної поліції України, який повинен боротися з шахрайством відносно споживачів (яке може відбуватися і в 

сфері інтернет-реклами), але вони не мають достатніх знань і ресурсів для притягнення винних до відповідаль-

ності. 

Отже, на даний момент є суттєво важливим необхідність посилення відповідальності за порушення 

державного законодавства в мережі Інтернет, що полягає або в створенні окремого законодавчого документу, 

який регулював би діяльність у сфері інтернет-реклами, або в забезпеченні остаточного нормативного регулю-

вання вищерозглянутим способам розповсюдження реклами за допомогою мережі Інтернет, що полягає в отри-

манні дозволів в Законі Україні «Про рекламу», де можна отримати сформовану позицію законодавця стосовно 

критеріїв правомірності, а у деяких випадках і підстав відповідальності за порушення у цій сфері. Крім того, 

суттєво необхідним є створення нового державного органу або окремого підрозділу будь-якого існуючого, який 

би цілком цілеспрямовано займався правопорушеннями у сфері інтернет-реклами, мав достатні повноваження і 

діяв відповідно до запропонованих вище змін в законодавстві. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15 

 

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ІНОЗЕМНИХ ФІРМАХ 

 

Стрюков М.С., студ., Сокур М.І., д.т.н., проф. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Минули часи, коли фірми орієнтувались на миттєвий прибуток і періодичні успіхи. Сьогодні кожна фі-

рма повинна мати свій перспективний план, узгоджений і перевірений на всіх рівнях управління. Цей план по-

винен визначати основний напрям діяльності, являти собою керівний документ і встановлювати етапи, вико-

нання яких є досягненням певного прогресу на шляху до реалізації кінцевої мети.  

Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функції організації, мотива-

ції і контролю, орієнтовані на розроблення стратегічних планів. Процес стратегічного планування забезпечує 

основу для управління членами організації. 

Перспективний план повинен коректуватися залежно від необхідності, а не коли відбуваються зміни в 

керівництві. Він повинен актуалізуватися, відображаючи потреби організації. З цією метою фірма повинна орі-

єнтуватися на цикл планування, що передбачає розробку як довгострокових, так і короткострокових планів.  

В багатьох іноземних фірмах відповідальність за стратегічне планування покладають на відділ марке-

тингу, який розробляє стратегічні маркетингові плани і які складаються практично по кожному продукту, на-

ближаючи його до ринкових потреб. Але в практиці стратегічного планування в іноземних фірмах існують ряд 

недоліків і проблем, які доцільно використовувати в практиці вітчизняного менеджменту. Так, виявлялись не 

досить точними прогнозні показники на далеку перспективу; впровадження стратегічних планів не супрово-

джувалося внесенням змін у раніше визначені показники; система мотивації менеджерів в основному спрямо-

вана на досягнення результатів у короткостроковому періоді. Казухіко Нішізава, керівник фірми «Сумітомо 

метал індастриз», під час своєї поїздки до США зазначив, що американські підприємці орієнтуються на корот-

кострокові цілі, що не характерно для японців, які працюють із орієнтацією на 10 років уперед.   

Стратегія в галузі покращення роботи повинна стати невід’ємною частиною всієї стратегії фірми. Цикл 

планування включає шість взаємозалежних рівнів (рис. 1.): 

 

http://ukrainepravo.com/legal_publications/essayonitlaw/it_law_petryk_advertising_in_the_internet/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15
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Рисунок 1−Піраміда стратегічного планування 

 

1. Мета обґрунтування існування фірми. Мету не можна часто змінювати. Звичайно вона зміню-

ється, коли організація ухвалює рішення щодо повної переорієнтації своєї діяльності. 

2. Принципи дії є основою діяльності фірми, що визначає культуру організації. Принципи дії рід-

ко коректуються. 

3. Задачі підприємства (бізнесу), що визначають довгостроковий напрям діяльності фірми, ро-

зрахункові на 10-20 років. 

4. Задані параметри ефективності зазвичай виражають кількісні результати, яких організація пла-

нує досягти у встановлений період часу на виконання задач, що стоять перед підприємством. 

5. Стратегія визначає способи досягнення заданих параметрів ефективності. 

6. Тактика є засобом, що забезпечує реалізацію наміченої стратегії. Зазвичай під тактикою мають 

на увазі конкретні короткострокові задачі, виконання яких розраховано на 1-3 роки. 

Отже, досягнення якості вимагає наявності чітко перевіреного плану й, можливо значного збільшення 

капіталовкладень, які безумовно окупляться у відсотковому співвідношенні 20:1 або навіть більше. 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ВІТЧИЗНЯНИХ  ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Біленька  Л.С., студ. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

На сучасному етапі світогосподарська система перебуває на складному етапі розвитку, що характеризу-

ється, з одного боку, розширенням меж і масштабів глобалізації у світовій економіці, а з іншого − глибокою 

економічною кризою. На сьогодні ситуація що склалась має місце загострення конкурентної боротьби між ви-

робниками як на внутрішніх ринках окремих країн, так і на рівні світового ринку в цілому.  

Роль міжнародного маркетингу у розвитку світогосподарської системи визначається тим, що глобаліза-

ція світогосподарського розвитку досягла рівня, за якого виникла необхідність відповідної інтернаціоналізації 

інфраструктурних елементів його забезпечення, зокрема, створення системи управління, яка б динамічно відт-

ворювала і регулювала економічні процеси на всіх рівнях (від мікро-управління до глобального регулювання). 

При цьому розвиток маркетингових інструментів та інтернаціоналізація виробничо-комерційної діяльності по-

винні відбуватися одночасно, визначаючи можливості та особливості маркетингової поведінки національних та 

міжнародних учасників глобалізованого ринку залежно від рівня інтернаціоналізації господарської взаємодії 

його суб’єктів [1, с. 3]. 

Зазначимо, що специфіка має свої особливості функціонування закордонних ринків і умовами роботи 

на них, надає міжнародному маркетингу риси, які необхідно враховувати вітчизняним підприємствам: 

1. Зовнішні ринки пред’являють більш високі вимоги до запропонованих на них товарів (послуг), їх 

сервісу, реклами і т. д.  
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Тому для успішної діяльності на зовнішніх ринках необхідно докладати більш значних зусиль, ретель-

ніше дотримуватися принципів і методів маркетингу. Це пояснюється гострою конкуренцією і домінуванням 

«ринку покупця». 

2. Вивчення зовнішніх ринків, їхніх можливостей — це відправний момент у міжнародній маркетинго-

вій діяльності, він більш складний і трудомісткий, ніж вивчення внутрішнього ринку. 

3. Для ефективної діяльності на зовнішньому ринку необхідно творчо й гнучко використовувати марке-

тингові методи. 

4. Моніторинг вимог світового ринку (і споживача) означає дотримання прийнятих умов збуту товарів 

та послуг. Вирішальне значення мають розробка й виробництво таких експортних товарів і послуг, які тривалий 

час після виходу на зарубіжний ринок будуть характеризуватися високою конкурентоспроможністю [2, c. 35]. 

Також головною ознакою, є що управління маркетинговою діяльністю на підприємстві здійснюється у 

трьох напрямах: формування маркетингміксу, управління службою маркетингу, внутрішній маркетинг. Отже, 

модель управління маркетинговою діяльністю підприємства – це сукупність визначених суб’єктів, об’єктів, 

інструментів та методів управління, що у процесі взаємодії між собою спрямовані на ефективне управління ма-

ркетинговою діяльністю підприємства  

За таких умов підвищується значення внутрішнього маркетингу, що є інструментом підвищення моти-

вації співробітників, а отже, може розглядатися як складова управління маркетинговою діяльністю. Основними 

функціональними напрямами, які підприємство може використовувати у сфері внутрішнього маркетингу, є ор-

ганізація тренінгів, лідерство та підтримка, внутрішні комунікації та діалог, зовнішні комунікації, планування, 

заохочення, використання технологій, внутрішні дослідження. 

Взагалі, основне завдання сучасного маркетингу полягає в необхідності подолання суперечності між 

суспільними умовами відтворення, тобто зовнішнім навколишнім середовищем, і діяльністю окремого підпри-

ємства, що і зумовлює особливості його розвитку на сучасній третій стадії.  

Знаючи цю ситуація, що змінилася на ринку, яка зажадала від керівників підприємства системного 

комплексного підходу до виконання завдань, що є перед ними: орієнтації на довгостроковий комерційний ус-

піх; безперервного збору, обробки і аналізу інформації про ринки і фірми; активної дії на навколишнє середо-

вище на противагу пасивному пристосуванню до нього; інноваційній діяльності у виробництві: ініціативи і тво-

рчого підходу в управлінні виробництвом, фінансами, збутом і кадрами [3, с. 4]. 

Однак, ринкові економічні трансформації вимагають розгляду всіх сфер діяльності підприємства через 

призму маркетингу. Внаслідок цього вся система управління діяльністю підприємства повинна мати маркетин-

гову орієнтацію. Виникає необхідність розгляду і вирішення проблемних питань, розроблення стратегій пере-

ходу підприємств від застарілих форм і методів управління і господарювання до нових, науково-обґрунтованих 

ринкових методів, які передбачають маркетинговий підхід. 

Як зазначив у своїй роботі Н.М. Гапак, що в умовах розвитку ринкових відносин, становлення економі-

ки та функціонування підприємств, що базуються на засадах маркетингу, велика увага повинна приділятися 

формуванню цілісної, науково обґрунтованої системи організації, формування та управління підприємством в 

сучасних умовах [4, с. 5].  

Такою системою, може стати маркетингове управління діяльністю підприємства, тобто створення та 

функціонування таких підприємств, які б найбільш задовольняли потреби та попит на ринку, могли гнучко та 

адекватно реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому ринковому становищі, підвищували прибутко-

вість виробництва та діяльності підприємства в цілому, тощо. 

Окрім цього, маркетингова діяльність має всебічний та вичерпний характер і охоплює значно більше 

коло питань. Підприємства, які не використовують маркетинговий підхід у своїй діяльності, ризикують втрати-

ти власні позиції на ринку. Також без використання маркетингових досліджень та заходів зі створення позитив-

ного іміджу фірми та залучення нових клієнтів підприємство не матиме шансів на розвиток [5, с.200 ]. 

При цьому варто відмітити, що маркетинг в Україні і як наука, і як практична діяльність посів належне 

йому місце лише з відходом від командно-адміністративної системи. Саме розвиток ринкових відносин спри-

чинив зміну парадигми в економічній теорії. 

Як зазначає, Л.М. Курбацька маркетингове управління діяльністю підприємства сприяє процесу аналі-

зу, розробки та втілення в життя заходів, спрямованих на встановлення, укріплення та підтримку взаємовигід-

них відносин з покупцями; забезпечує можливість організації діяльності підприємства на принципах оптималь-

ного використання наявного потенціалу та отримання найбільшого прибутку з урахуванням задоволення потреб 

споживачів [6, с. 4]. 

Більшість підприємств України на даному етапі розвитку не встигають йти у ногу з новими технологі-

ями та запроваджувати у свою діяльність сучасні методи управління, що негативно впливає на економіку дер-

жави в цілому. Існує проблема кадрового забезпечення управління маркетинговою діяльністю, тому на деяких 

підприємствах використовують принцип «вирощування» кадрів, керівники, на жаль, надають перевагу праців-

никам із досвідом, хоча і без відповідної освіти [7, с.6]. 

Слід зазначити, що розвиток світогосподарської системи в сучасних умовах актуалізує проблему нау-

кового обґрунтування ролі держави у становленні та впливі маркетингових концепцій, розробленні механізмів 

та засобів державної політики регулювання маркетингової діяльності у системі стратегічних та практичних орі-

єнтирів економічного зростання економіки України. Варто доповнити також, що у багатьох підприємствах мар-

кетингові рішення приймаються поза відділом маркетингу. Врахувавши сучасну ситуацію на вітчизняному ри-
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нку, підприємствам рекомендується здійснювати заходи для вдосконалення товарної – використання системи 

управління асортиментом та якістю товарів, асортиментної – контроль відповідності асортименту потребам 

споживача завдяки зворотному звʼязку та цінової – формування власної політики ціноутворення.  

У результаті проведеного дослідження з’ясувалося, що у практиці вітчизняних підприємств існує низка 

недоліків, які знижують ефективність маркетингової діяльності. До них належать: хаотичне використання 

окремих елементів маркетингу, зведення функцій маркетингу лише до стимулювання збуту, орієнтація на коро-

ткострокову перспективу, відсутність гнучкості та незнання власних споживачів. 
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На сучасному етапі розвитку технологій кожна установа чи заклад забезпечують реалізацію своїх фун-

кцій через застосування сучасних технологій. Інформатизація освіти передбачає забезпечення сфери освіти ме-

тодологією та практикою розробки оптимального використання сучасних засобів інформаційно-

комунікативних технологій, що орієнтовані на реалізації цілей навчання.  

Одним із головних аспектів, що забезпечують успішне функціонування вищих навчальних закладів, їх 

просування та розвиток, є веб-сайти та електронні сторінки, акаунти у соцмережах тощо. Освітні сайти вико-

нують ряд функцій, а саме: 

- здійснення дистанційного навчання; 

- здійснення наукової та дослідницької діяльності; 

- консультування; 

- можливість отримання доступу до методичного забезпечення; 

- розповсюдження культурної та освітньої інформації; 

- надання інформації щодо ВНЗ [1]. 

Основними характеристиками освітніх сайтів, що сприяють задоволенню потреб користувачів (абітурі-

єнтів, студентів та викладачів) можна назвати: зміст освітнього сайту, дизайн сторінки, технічна реалізація, 

експлуатаційність веб-сайту закладу [2]. Усе це впливає на формування аудиторії та популярність сайту, тому 

при розробці слід керуватися наступними твердженнями: 

- які функції буде виконувати сайт; 

- яка аудиторія відвідувачів сайту; 

- яка інформація необхідна потенційній аудиторії; 

- які способи просування сайту та формування цільової аудиторії. 

Важливими є цілі створення сайтів для вищих навчальних закладів, а саме: 

- забезпечення необхідного рівня підготовки спеціалістів, особливо у сфері інформаційно-

комунікативних технологій; 

- розвиток особистості, підготовка до комфортної життєдіяльності в умовах сучасного інформаційного 

суспільства; 

- підвищення якості освітнього процесу на всіх рівнях системи освіти, тобто реалізація можливостей 

інформаційних технологій. 
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Наразі саме веб-сайти є основним джерелом інформації як для вступників, так і для студентів, тому на-

явність власної сторінки навчального закладу є дуже важливою. Просування у мережі Інтернет є однією із най-

дешевших та найефективніших, адже охоплює велику кількість людей, до того ж при обранні ВНЗ вступники 

керуються не тільки рейтингом навчального закладу, а й іміджем, що створений у мережі. Тому перевагами 

використання саме електронних ресурсів є наступні: 

 - швидкий зворотній зв'язок між користувачами сайтів; 

- візуалізація навчальної інформації; 

- збереження великої кількості даних та інформації, легка передача та обмін ними; 

- автоматизація навчальних процесів. 

Таким чином, навчальним закладам варто активно використовувати електронні види надання інформа-

ції та навчання задля підвищення рівня інформативно-комунікаційних технологій, підвищення рівня зацікавле-

ності та надання інформації широкому колу користувачів. 
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Розвиток автомобілебудівної галузі України, як складової частини машинобудівного виробництва, на 

сьогодні є пріоритетним через його можливості впливу на економічний стан інших галузей, забезпечення стій-

кого зростання зайнятості населення, підвищення товарообігу, створення умов прогресивної інтеграції у міжна-

родне економічне суспільство. 

Автовиробникам необхідно прогнозувати розвиток ринку в майбутньому та досліджувати його останні 

тенденції з метою зміни та адаптації своєї маркетингової стратегії. А урядам країн важливо знати останні тен-

денції розвитку ринку, забезпечивши підтримку розвитку автомобільної галузі. 

Однією з особливість даного ринку є те, що, його основу складають імпортні автомобілі. З 2015 до 2017 

років ринок легкових автомобілів (нових і б/в) мав позитивну динаміку. В 2016 році ринок виріс майже на 36%. 

В 2017 році автомобільний ринок виріс на 69%. Переважно це відбулося за рахунок зростання попиту на вжи-

вані автомобілі. Загальна ємність ринку в 2017 році склала 155 тис. автомобілів (нових і бувших у використан-

ні). 

Обсяги імпорту легкових автомобілів (нових і б/в) в 2018 році мали негативну тенденцію. Зокрема, за 9 

міс. 2018 року обсяги імпорту знизились на -0,3% (із 104,4 тис. од. за 9 міс. 2017р. до 104,2 тис. од.). Зниження 

відбулось за рахунок значного падіння імпорту нових автомобілів на -27% (із 53,0 тис. од. до 38,5 тис. од.). Ос-

новною причиною такого падіння стало зростання імпорту вживаних іномарок, а також великі обсяги ввезення 

вживаних автомобілів у режимі «транзит» і «тимчасове ввезення». Іншою важливою причиною такого падіння 

стало зниження курсу національної грошової одиниці, що призвело до зростання імпортних автомобілів у пере-

рахунку у національну валюту. Якщо середній курс української гривні в 2017 році становив 26,6 грн./$, то вліт-

ку 2018 року курс виріс до 28,2 грн./$.  

Основну частку на ринку легкових автомобілів займає імпорт, доля якого в 2017 році становила понад 

95% ємності ринку. Частка автомобілів українського виробництва була менше 5%. В 2017 році обсяги виробни-

цтва українських легкових автомобілів становили близько 7,3 тис. одиниць. В 2018 році обсяги виробництва 

мали негативну тенденцію. Це пов’язано з конкурентним тиском вживаних іномарок з іноземною реєстрацією 

«євробляхи». 

Якщо в 2015 році частка імпорту вживаних автомобілів становила 18%, то в 2017 році частка вживаних 

автомобілів зросла до 52%. За 9 міс. 2018 року частка вживаних автомобілів становила 63%. Фактично вживані 

автомобілі знижували обсягу продажу іноземних нових автомобілів, які за 9 міс. 2018 року знизились до 38,5 

тис. од. у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року – 53,0 тис. од. 

Продажі вживаних іномарок і ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією негативно вплинули на 

обсяги продаж автомобілів українського виробництва, які знизились із 4,8 тис. од. (за 9 міс. 2017р.) до 4,39 тис. 

од. (за 9 міс. 2018р.). (рис.1.) 
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Рисунок 1 – Обсяги імпорту легкових автомобілей в Україну за станом (нові, б/у) у натуральному виразі, % 

(джерело: Державна служба статистики України) 

 

За даними 2017 року в Україні було нараховано лише 191 автотранспортного засобу в середньому на 

1000 осіб (для порівняння - у Білорусі 355, у Росії - 317, в Естонії - 524, у США - 801). Досі низький (порівняно 

з європейським 400-600 автомобілів на 1000 чоловік) рівень забезпечення населення автомобілями в Україні 

вказує на потенціал для розвитку автомобільного ринку в довгостроковій перспективі, але внаслідок поточної 

економічної ситуації, можливість зростання продажів у короткостроковій перспективі. Рівень моторизації насе-

лення порівнянний з рівнем валового внутрішнього продукту (далі - ВВП) на душу населення за паритетом ку-

півельної спроможності для більшості країн світу - співвідношення цих показників для 92 країн світу становить 

0,70. Виняток становлять країни, в яких легальні квоти на володіння та використання автомобілів (наприклад, 

Сінгапур, Гонконг) або існують національні особливості розвитку транспортної мережі (як у Макао). Якщо бра-

ти 2017 рік він характеризувався найбільшим падінням на автомобільному ринку України. Було продано 46 546 

нових автомобілів, що на 74% менше порівняно з 2016 роком (автомобільний ринок України знизився до рівня 

2009 року, в результаті якого було продано 55 тисяч автомобілів). У загальному європейському рейтингу на-

прикінці 2016 року Україна посіла чотирнадцяте місце.  

Сучасні тенденції розвитку автомобільного ринку, подальша інтенсифікація конкуренції, прагнення 

зміцнити свою позицію на ринку в умовах поступового подолання кризової ситуації вимагають від виробників 

автомобілів значних маркетингових зусиль як на стратегічному, так і на оперативному рівнях. Таким чином, 

щоб вийти з кризи, автомобільна промисловість повинна вибрати найбільш ефективні недорогі комунікаційні 

засоби у формуванні стратегії просування творчого бренду, що дозволяє залучати лояльних клієнтів і гаранто-

вано збільшити продажі та їхню долю порівняно з конкурентами [1,  с. 130]. Внутрішні споживачі сприймають 

успішний бренд як систему цінностей, що дозволяє їм розрізняти продукцію, відокремлювати конкурентів від 

продукції і, в деяких випадках, віддавати перевагу національним брендам над глобальними. Успіх бренду на 

автомобільному ринку залежить від присутності сильного бренду в продуктовому портфелі. Неоформлена при-

хильність споживачів до вітчизняних автомобільних брендів. Одним з таких підходів сьогодні є формування 

програм лояльності. Лояльність (англ. Loyalty - лояльність, відданість) - характеристика замовника, покупця, 

визначає його прихильність до конкретного продавця, бренду і т.д. 

Ця лояльність містить такі характеристики: 1) стійку перевагу для цього бренду по відношенню до всіх 

інших; 2) прагнення до повторної покупки і продовження продовжувати купувати товари і послуги даного бре-

нду; 3) почуття задоволеності брендом; 4) нечутливість споживачів до дій конкурентів бренду; 5) переважання 

емоційної складової над раціональним у структурі лояльності клієнтів. Дуже важливо, щоб компанія мала пос-

тійних клієнтів, оскільки завдяки міцним і взаємовигідним відносинам з споживачами, вона може розраховува-

ти на довгостроковий успіх і стабільний дохід. Сьогодні найбільш популярними програмами лояльності є ті, які 

надають матеріальні стимули (знижки, подарунки, бонуси), оскільки вони служать найкращим способом залу-

чення і утримання клієнтів. Ті програми лояльності, які не формують довгострокових емоційних відносин з клі-

єнтами, не намагаються краще познайомитися зі своїми клієнтами (їхні інтереси, смаки, системи цінностей), 

через деякий час вони приречені перетворитися з програм лояльності бренда на бренд до іншого.  

Успіх бренду на автомобільному ринку залежить від присутності сильного бренду в продуктовому 

портфелі. Незважаючи на глобальну експансію міжнародних брендів на автомобільному ринку, Україна все ще 

має дуже сильні національні традиції, що дозволяє національним брендам нарощувати потенціал і часто займа-

ють провідні позиції у своїх сегментах. Крім того, український автомобільний ринок має досить сильні іміджеві 
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мотиви для поведінки споживачів, тобто лояльність до бренду в основному не раціональна, а суб'єктивно-

емоційна. У цьому випадку важливим психологічним фактором є небажання покупця добровільно змінити ав-

томобіль на нижчий клас, а клієнт вважає, що вони вважають за краще купувати будь-яку іншу марку автомобі-

ля, яка є в наявності, ніж чекати «свого». Керівництво автомобільних компаній сьогодні повинно приділяти 

особливу увагу брендингу, оскільки саме цінність бренду є невід'ємною частиною ринкової капіталізації і на-

віть визначає майбутні перспективи її розвитку. Таким чином, для світових автомобільних компаній бренд є 

одним з найдорожчих активів у вартості компанії порівняно з існуючими виробничими потужностями. 

Якщо аналізувати роботу дилерів на даний час, основна увага приділяється залученню клієнтів, форму-

ванню їх лояльності до бренду та їх змісту розміщується на знижках і подарунках. Автосалони продовжують 

вести переважно «дисконтні війни», вважаючи їх найкращим варіантом програми лояльності. В умовах зайня-

тих складів дилерів з нереалізованими автомобілями в рекламних повідомленнях можна побачити слово «про-

даж». 
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Світ стає цифровим. І електронна комерція – це важлива складова такого перетворення. Чим більш роз-

винена економіка країни – тим більше стає  ринок онлайн-торгівлі. Це особливо добре простежується на прик-

ладі країн Заходу, а в останні роки зовсім справедливо і для України. 

В світовому масштабі ніша e-commerce за підсумками 2017 року показала зростання +16%, при цьому досягну-

вши об’єму 1.5 трильйонів доларів. А ринок України в контексті зростання і перспектив є одним з найбільш 

привабливих. 

«Український e-commerce» у 2018 році розвивався досить стрімко: 

–  товарообіг послуг та товарів на ринку e-commerce  складає близько 65 мільярдів гривень; 

– найбільша група майданчиків в сегменті онлайн-торгівлі – це проекти компанії EVO – Prom.ua, 

Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua. Всі ці сайти є маркетплейсами. За попередній рік українці витратили на них 14,2 мі-

льярди гривень, що майже на 70% більше в порівнянні з роком, що передував раніш. 

– 31% українських користувачів Інтернету хоча б один раз робили покупку в онлайні (рис. 1) . 

 
Рисунок 1 – Дані щодо українців, які мають інтернет і купують товари онлайн, %  

 

За даними Gfk, список найбільш популярних категорій товарів, які українці купують в Інтернеті, вигля-

дає таким чином (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Категорії товарів, які українці купують в Інтернеті 

 

Як видно з рис. 2 через маркетплейси компанії EVO українці частіш за все купували онлайн товари на-

ступних груп: одяг, взуття і аксесуари, техніка та електроніка, товари для дому та саду. Також приблизно 45% 

всіх онлайн-покупців хоча б раз купували через соціальні мережі. Лідирує при цьому Facebook, що не дивно. За 

даними Comfy.ua, вісім з десяти людей, які купують товар в магазині, перед цим шукають інформацію про ньо-

го через пошук Google, читають огляди, відгуки, характеристики і порівнюють ціни. Згідно з статистикою 

Google, для 85% користувачів досить pdbxyj використовувати декілька пристроїв для здійснення однієї покуп-

ки. Продажі впевнено стають мультиканальними. Кількість товарів в асортименті інтернет-гіпермаркету 

Rozetka в 2018 році досягнула 1,2 мільйона позицій. В трійку найпопулярніших серед українців закордонних 

інтернет-магазинів входять Amazon, AliExpress и eBay. Сегмент електронної комерції поки що займає не більше 

4% від загального ринку роздрібної торгівлі в Україні. Сегмент маркетплейсів є найбільш швидкозростаючим 

напрямком в ніші онлайн-торгівлі, значно випереджаючи класичні інтернет-магазини за швидкістю зростання. 

Одна з причин цього в тому, що малим підприємцям часто важко підтримувати і рекламувати власні сайти, час-

тіш їм вигідіше працювати з майданчиком, який бере на себе частину навантаження. Це знижує поріг входу і 

необхідні об’єми інвестицій. В Топ-10 найбільш відвідуваних сайтів України входять три майданчики, що 

пов’язані з онлайн-торгівлею: OLX.ua, Rozetka.com.ua, Prom.ua [1]. 

Наведені дані говорять, що зростання буде продовжуватися, і в найближчому майбутньому причин для 

зупинки не передбачено. Важливо зрозуміти, що ера цінової конкуренції безповоротно йде в минуле. Репутація 

продавця, швидкість обробки замовлень, асортимент і якість обслуговування – ось ті «секретні» складові реце-

пту успіху сучасного інтернет-магазину. 

Нехай Україні поки що не входить до Топ-лідерів e-commerce в Європі і світі, але як бачимо Україна 

по-справжньому взяла добрий старт і тепер головне – не зменшувати оберти. 
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Зміни, розпочаті на початку 21 століття у всьому світі та пов’язані зі збільшенням обсягів використання 

інформаційно-комунікативних технологій, зумовлюють українських науковців більше досліджувати досвід ін-

ших держав у контексті впровадження нового типу економіки на заміну класичної  – цифрової економіки. 

Для України це питання є також важливим, адже 17.01.2018 р. Уряд ухвалив Концепцію розвитку циф-

рової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. та затвердив план заходів щодо її реалізації, метою 

яких є підтримка процесу євроінтеграції країни та розвиток різних галузей промисловості. 

Питань, що стосуються проблем і тенденцій розвитку цифрової економіки присвячені роботи таких 

українських та зарубіжних вчених, як В. Бауер, М. Войнаренко, Н. Караєва, А. Кешелава, І. Малик та ін. 

Одним з яскравих прикладів впровадження цифрової економіки в Україні є поява маркетплейсів – така 

частина інтернет-простору, на якому покупець може порівнювати і купувати товари відразу від декількох про-

давців. На такому майданчику, як правило, не продаються товари тільки одного типу, наприклад, виключно 

побутова техніка. 

У всьому світі електронна комерція демонструє позитивну динаміку розвитку і збільшення обсягів 

отримуваних доходів. Аналітики зазначають, що дохід від цього виду продажів у поточному році перевищить 

1,8 трлн.дол. Прогнозується, що протягом наступних чотирьох років ця цифра зростатиме з середньорічним 

показником (CAGR) у 9,7% і до 2022 р. досягне $2,6 трлн. Паралельно збільшуватиметься і проникнення спо-

живачів. Якщо у поточному році цей показник очікується на рівні 54,9% жителів планети, то вже до 2022 р. він 

збільшиться до 60,9%.  

Україна не є виключенням. Електронна продажі розвиваються, але, можливо, не такими стрімкими те-

мпами. На думку експертів, український ринок електронної комерції збільшується приблизно на 30% щороку, 

але все ще дуже відстає від світових лідерів. 

Частка онлайн-продажів в Україні у 2017 р. становить 3,2%. Для порівняння, на розвинутих ринках, на-

приклад у Великобританії, частка онлайн-продажів становить приблизно 18% (рис. 1). У середньому, така част-

ка у Європі – 8,8% у 2017 р., з чого ми можемо зробити висновок про наявність потенціалу приросту частки 

електронної комерції в Україні в майбутньому.  

 
 

Рисунок 1 – Динаміка онлайн-продажів у країнах Європи 

 

Маркетплейсів в Україні налічується вже багато, і українці активно користуються перевагами елект-

ронного бізнесу, про що свідчить рейтинг маркетплейсів України за кількістю відвідувань за період травень-

жовтень 2017 р, що зображений на рис. 2. 

 
 

Рисунок 2 – Рейтинг маркетплейсів України за кількістю відвідувань за період травень-жовтень 2017 р. 

 (млн. відвідувань) 

 

Таким чином, розвиток електронної комерції, зокрема маркетплейсів, є складовою впровадження циф-

рової економіки в Україні. Вони витісняють стандартні методи продажів за рахунок своїх переваг, а саме, для 

покупців - наявність широкого асортименту товарів та обрання кращої ціни кожним покупцем, а також можли-
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вість придбання товару з різних міст; для продавців – можливість охопити більшу кількість потенціальних по-

купців і здатність до конкуренції, так як відсутні дуже відомі компанії, що дає можливість позмагатись за увагу 

покупця.  
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Однією із головних цілей економічного розвитку України є її здобуття гідного місця у міжнародній си-

стемі поділу праці. Європейський Союз безсумнівно є однією із найбільш могутніх та потужних організацій для 

виходу вітчизняної продукції на світовий ринок.  

З набуттям чинності Угоди про асоціацію між ЄС та Україною та її складової – поглибленої та всеохо-

плюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ) на особливу увагу заслуговую проблема забезпечення сталого зростання 

обсягів експорту вітчизняних товарів до країн ЄС, оптимізації його структури на тлі економічних та соціально-

політичних процесів глобального характеру та загострення російсько-українських відносин [1]. 

Пропонуємо детальніше розглянути товарну структуру зовнішньої торгівлі з країнами ЄС у 2018 році 

на рисунку 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структура зовнішньої торгівлі з країнами ЄС у 2018 році [2] 

 

З даного рисунку та статистичних даних можна наглядно спостерігати досить значну різницю між су-

мою експортного та імпортного товару. Найбільша кількість грошей від експортного товару становила за недо-
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рогоцінні метали та вироби з них (4437643,86088 тис.дол. США), продукти рослинного походження 

(3694896,48972 тис.дол. США) та мінеральні продукти (2704343,14428 тис.дол. США). Якщо розглядати ці дані 

у розрізі видів продукції, що відноситься до цих груп, то можна помітити, що найбільшу питому вагу серед не-

дорогоцінних металів та виробів з них становлять чорні метали (3715294,65046 тис.дол. США), а також вироби 

з них (479300,54602 тис.дол. США), серед продуктів рослинного походження – зерновi культури 

(2223132,00142 тис.дол. США) та насіння і плоди олійних рослин (1163531,74244 тис.дол. США), серед мінера-

льних продуктів – руди, шлак і зола (1818198,50031 тис.дол. США). 

Дослідженням значимості експорту для розвитку економічного середовища займається багато вчених, 

зокрема А.Ю. Сібекіна [3], С.О. Радзієвська [4], В.М. Гейця [5], Т.О. Осташко [6] та багато інших. Однак, не 

дивлячись на досить значну кількість наукових праць, проблема збільшення Україною своєї питомої ваги на 

ринку ЄС залишається відкритою. Для її вирішення існує декілька суттєвих кроків, зокрема необхідно: віднови-

ти макроекономічну стабільність, створити сприятливі умови для інвестиційної діяльності, покращити бізнес-

клімат, створити власну зовнішньоекономічну інфраструктуру для забезпечення просування товарів і послуг від 

виробника до споживача іншої країни. 

Отже, аби збільшити значимість України, як торговельного партнера для країн ЄС, необхідно перш за 

все вирішити найбільш значні проблеми, що стоять на шляху до швидкого інтегрування нашої держави в сис-

тему міжнародної торгівлі. 
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В умовах загострення конкурентної боротьби перед вітчизняними підприємствами постає питання що-

до активізації трудової діяльності персоналу та підвищення продуктивності праці, оскільки ефективне управ-

ління людськими ресурсами є одним з основних чинників успішного функціонування будь-якого підприємства. 
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Тож виникає необхідність удосконалення або розробки нових систем мотивації персоналу, завдяки яким пра-

цівники підприємства самі хотіли б активізувати свою професійну діяльність. 

З метою вирішення зазначеної проблеми маємо на меті визначити основні недоліки систем мотивації 

праці на вітчизняних підприємствах та проаналізувати зарубіжний досвід щодо активізації трудової діяльності 

персоналу підприємств. На нашу думку мотивація – це внутрішні мотиви діяльності людини, що формуються 

на основі екзогенних та ендогенних чинників, та спонукають людину активізувати свою діяльність задля досяг-

нення певної мети. Високомотивований працівник завжди більш активний, що підвищує продуктивність праці 

на підприємстві. Тож керівництво підприємств повинно створювати умови для активізації трудової діяльності 

персоналу та заохочувати персонал до продуктивної праці.  

Наразі існує багато підходів щодо мотивації персоналу, в той же час однієї загальноприйнятої методи-

ки немає. Тож на кожному підприємстві застосовується найбільш прийнятна та ефективна система мотивації 

персоналу. Серед мотиваційних заходів можна виділити наступні: висока заробітна плата, премії та надбавки до 

основної заробітної плати, соціальний пакет, перспективи кар’єрного зростання. Із всього розмаїття моделей 

систем мотивації праці можна виділити як найхарактерніші: японську, американську, французьку, англійську, 

німецьку, шведську моделі. Японська модель мотивації персоналу основана на трьох очновних чинниках: про-

фесійна майстерність, вік і стаж роботи. Вік і стаж є основою для визначення традиційної особистої ставки, а 

професійний розряд і результативність праці – базою для обчислення трудової тарифної ставки, яка називається 

«ставкою за кваліфікацію». Використання трудової ставки унеможливлює автоматичне підвищення заробітної 

плати без підвищення кваліфікації працівника та зростання його трудового внеску, що посилює мотивацію до 

праці. Американська модель мотивації праці ґрунтується на матеріальних стимулах. Найпоширеніші різномані-

тні модифікації погодинної системи оплати праці з нормованими завданнями та різні форми преміювання. Гну-

чкість системи оплати праці досягається завдяки періодичній атестації працівників, на основі якої встановлю-

ється їх рівень оплати праці на наступний період [1]. Французька модель мотивування працівників містить дві 

складові формування системи оплати праці: індексацію заробітної плати залежно від вартості життя та індиві-

дуалізацію оплати праці. Принцип індивідуалізації оплати праці у Франції реалізується урахуванням рівня про-

фесійної кваліфікації, якості виконуваної роботи, кількості внесених раціоналізаторських пропозицій, рівня мо-

більності працівника. У Великобританії існують дві модифікації системи оплати праці, що залежать від прибут-

ку підприємства: грошова, основу якої становить регулярна доплата відповідної частки прибутку до встановле-

ної заробітної плати і акціонерна, яка передбачає часткову оплату у вигляді акцій. Німецька модель мотивації 

праці ґрунтується на гармонійній комбінації – стимулювання праці та соціальні гарантії. Шведська модель мо-

тивації праці відрізняється сильною соціальною політикою, спрямованою на зменшення майнової нерівності за 

рахунок перерозподілу національного доходу на користь менш забезпечених верств населення [3]. 

На основі проведеного аналізу зарубіжного досвіду мотивації праці персоналу підприємств, можемо 

зробити висновок, що найбільш дієвим методом мотивації персоналу є матеріальне стимулювання. Також, в 

умовах ринкової економіки та загострення конкурентної боротьби вітчизняні підприємства можуть підвищувати 

власну конкурентоспроможність не лише за рахунок технічного розвитку, запровадження сучасних технологій 

та дієвої маркетингової політики, що безперечно є вагомими чинниками конкурентоспроможності будь-якого 

підприємства, але і за рахунок ефективного управління персоналом. 

В Україні, за низького рівня доходів, використовують системи матеріальних стимулів соціально-

професійного характеру. Вони недостатньо прив’язані до кінцевих результатів діяльності підприємств. Підпри-

ємства практично не застосовують такі ефективні механізми мотивації, як участь у прибутках, дарування акцій 

тощо.  Стосовно матеріального стимулювання праці можна рекомендувати застосовувати ще й такі методи мате-

ріального стимулювання працівників, як: премії, система участі у прибутках, винагороди, пов’язані з довготри-

валістю роботи фірми, матеріальні винагороди, спрямовані на інтереси сім'ї співробітника тощо. 
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В сучасних умовах господарювання одним з основних економічних показників, що характеризує ефек-

тивність роботи підприємства є собівартість продукції. Рівень собівартості є показником конкурентоспромож-

ності продукції на ринку, оскільки в умовах загострення конкурентної боротьби за споживача ціна продукції є 

одним з чинників, які формують попит на ринку. Необхідно відзначити, що собівартість – це нестійка категорія, 

яка вимагає постійного контролю та управління. В ній відображаються різні сторони діяльності, а також акуму-

люються результати використання всіх інших ресурсів [3].  

Управління собівартістю надає можливість отримати високий дохід за найменших витрат, забезпечення 

ефективного використання трудових та фінансових ресурсів підприємства. Таким чином, управління собіварті-

стю продукції є невід’ємною частиною його успішного функціонування, тому питання щодо шляхів зменшення 

собівартості продукції на сучасних підприємствах є актуальним та потребує подальших наукових досліджень. 

Даному питанню присвячені праці багатьох науковців, але серед економістів ще не сформулювалася єдина ду-

мка про оптимальні шляхи зниження собівартості продукції. В роботі Філінкова А.А. визначено основні чинни-

ки зростання собівартості продукції та звернено увагу на те, що на різних галузях підприємств України вона 

постійно зростає. Основними чинниками він вважав: підвищення тарифів, зростання цін на матеріали, сирови-

ну, паливо [1, c.43]. Леонов А.Д. в своїй роботі розширив розробки в цій області [2].  Найчастіше дослідники 

вивчають проблему зниження собівартості саме з позиції зменшення матеріальних витрат, які в Україні займа-

ють значну частку в структурі собівартості. Але існують й інші резерви зниження собівартості, які в даний час 

досить рідко враховуються на функціонуючих підприємствах, що призводить до недостатньої ефективності їх 

діяльності. 

У країнах з різним рівнем розвитку економіки структура собівартості представлена по-різному. Напри-

клад, в Україні витрати спрямовані на сировину і матеріали, в той час як в Німеччині даний показник у два рази 

менший. Але з іншої сторони, в більш розвинених країнах у два рази більші витрати  на оплату праці. Таким 

чином необхідно оптимізувати структуру собівартості так, щоб можна було знайти резерви її зниження. Шляхів 

зниження собівартості продукції є чимало: це, насамперед, використання менш дорогих матеріалів, вдоскона-

лення процесу виробництва, скорочення кількості робочих місць, кооперація з іншими підприємствами [3]. Од-

нак існує і чимало проблем та ризиків пов’язаних з цим. На нашу думку, найбільш ефективним шляхом зни-

ження собівартості продукції є впровадження економних технологій виробництва, наприклад, використання 

сонячних батарей, переймання світового досвіду. Впровадження нової техніки, автоматизація процесів, вдоско-

налення технології. Вирішальною умовою служить безперервний технічний прогрес. Саме так в Японії навчи-

лись економити все: електроенергію, робочу силу, сировину, час.  

Також ефективним методом зниження собівартості продукції є об’єднання складів, відкриття складсь-

ких терміналів, наприклад, з компанією постачальником. Впровадження торгово-технологічних онлайн площа-

док з вивантаженням залишків на складах. Для формування найбільш конкурентної ціни необхідно вести пос-

тійну роботу з клієнтом, щоб розуміти обсяг річної потреби продукції. Проводити зважену політику по знижен-

ню витрат на перевезення за рахунок раціоналізації логістики, оптимізації маршрутів руху транспорту. Постій-

но проводити тренінги для підвищення кваліфікації персоналу, навчання по коректному використанню продук-

ції та комплектуючих за рахунок організації підготовки та перепідготовки кадрів. Це дозволить скоротити втра-

ти від браку. Можливе часткове перенесення виробництва комплектуючих в країни з більш низькою оплатою 

праці, що дозволить суттєво знизити собівартість продукції. 

Однак необхідно пам’ятати, що для  того, щоб зниження собівартості було доцільним, воно має бути 

економічно виправданим. Зниження ціни на продукцію за допомогою здешевлення сировини не має призвести 

до погіршення її якості, потрібно використовувати інші виявлені резерви в зниженні витрат.  
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Ще з появою першої держави з’звились і податки, а разом із ними й перші проблеми пов’язані з 

оподаткуванням. Саме тому ця тема зберігає свою актуальність і в наш час. Система податків пов’язана з усіма 

іншими сферами держави, особливо це стосуєтьбся індустріальних та  постіндустріальних країн, тому що 

науково-технічний прогрес привів до винекнення багатьох нових видів оподаткування.  Першочергова задача 

яких – стимулювання обігу валюти в межах держави. Проте згідно з альтернативною економікою, а саме з 

Modern Money Theory,  у наш час використання їх в такий спосіб неефективне та взагалі не є доцільним. 

Наприклад оподаткування купівельної спроможності не дає можливості зростати рівню життя 

населення, оскільки це сильно вражає малозабезпечених горомадян, заважаючи їм поліпшити рівень їхнього 

матеріального добробуту.  

А у 2014 році на щорічному літньому семінарі Гаймана Мінськи в Інституті Леві при Бард-коледжі зі 

своєю презентацією виступав Метью Форстейтер (професор економікии в Університеті Міссурі). Основна ідея 

його роботи полягала в наступному: «У нас можуть скінчитися земельні ділянки, але в нас не можуть 

скінчитися кілометри площ. У нас можуть скінчитися дерева, проте не можуть скінчитися погонні метри для 

вимірювання їх висоти. У нас не може скінчитися одиниця виміру!» [1]. Долар, евро, гривня, іэна, фунт – це все 

одиниці виміру в яких ми ведемо облік монетарних операцій в середині країни та поза її межами. Вона не може 

скінчитися, навіть в масштабах міста. 

Також Фостер  неодноразово наголошував, що оподаткування «погане», а не «хороше». Цю ідею також 

поділяли відомі економісти доби «рейгономіки»: Джордж Гільдер та Артур Лаффер. Із їхньої точки зору це 

перешкоджає трудовій та торгівельній діяльності. Основна роль податків у сучасному світі не отримання 

державою доходу, а для зменшення спокус населення з метою охорони довкілля. Наприклад податок на цигарки 

має за мету не збагатити державний бюджет за рахунок курців, а зменшення кількості цих самих курців. І хоча 

завдання податку інше, проте у сучасному світі воно працює саме так. 

Саме тому податок на зарплату змушує роботодавців заохочувати робітників вищою заробітнтою 

платою, а ті в свою чергу переходять в тіньовий сектор економіки. Тим більше, що цей вид оподаткування 

різний в різних країнах (0-20%), тому деякі виробники мають вигідніше положення на світовому ринку. Саме 

цей дисбаланс і є головною причиною гальмування в розвитку підприємств багатьох держав.  

Лише погіршуе становище корпоративнй податок, який можна віднести до особливо руйнівних. 

Компанії намагаються сплатити свої податки на прибуток до того, як з’являться чисті прибутки. Оспільки 

податки є неконтрольованими витратами, бо вони свою чергу завдають збитків, які необхідно нівелювати, за 

рахунок збільшення ціни, або зменьшення собівартості продукції. Оскільки всі конкуренти в тій самій галузі 

думають однаково, то це дає підстави вважати, що більша частина податку оплачується за рахунок працівників 

(нижці заробітні плати) та споживачів (через вищі ціни на кінцеву продукцію). Також дуже поширеною є 

практика різних методів, основна мета яких – мінімізувати податок. До найпоширеніших відносять боргові 

забов’язання та перенесення підприємства у привабливіші юрисдикції. Оскільки борги є витратами, то вони не 

обкладаються податком, саме тому замість інвестування з власного прибутку використовуються «кредити у 

банках». Такі дії призводять до накопичення боргу на рахунках та як результат – повне банкротство. 

Переміщення виробництва взагалі суперечить національним інтересам, адже разом із ним преміщуються й 

робочі місця. 

Бердслі Рамл, голова Федерального резервного банку Нью-Йорка у статті «Податки на дохід неактуа-

льні» наголошував: «Національним державам більше не потрібні податки для того, щоб отримувати засоби для 

оплати витрат. Усі податки мають соціальні та економічні наслідки, тому, формулюючи свою податкову полі-

тику, уряд повинен приділяти їм належну увагу. Усі податки мають пройти перевірку на відповідність суспіль-

ним інтересам і досягнення практичного ефекту. Не можна жертвувати суспільною метою в податковій програ-

мі, маскуючись необхідністю отримати дохід» [2].   

Тож що робити з податковою системою. Ми усі маємо потребу в житлі, тому це можна використовува-

ти для «керування» валютою. Суть у впливі на довкілля: під забудову необхідна земля, матеріали для будівниц-

тва та подалі електроенергія, системи водо- та газопостачання. Тож оподаткування житлового простору матиме 

широку базу та головне: відповідно буде виконувати свою задачу – запобігати спокусі розбудови великою те-

риторії для власних потреб, зменшить негативний вплив на навколишнє середовище та також зможе поповнити 

державну казну. Також цілком можливо було б заохочувати людей більше часу проводити на свіжому повітрі. 
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Наприклад запровадити пільги, якщо у приватному будинку облаштоване подвір’я. Аналогічно можливе й  ре-

гулювання встановлення та використання альтернативних джерел енергії, або контроль розселення в різних  

регіонах країни. 

Також, як пропонував сам Рамл, можна замінити звичайний податок на дохід на прогресивний податок 

на дохід. Відмінність полягає у тому, що податкова ставка змінюється відповідно до статку платника (в розум-

них межах). Так від сплати звільняться малозабезпечені родини. Це допоможе стабілізувати вартість валюти, бо 

надходження будуть зростати у разі підйому економіки та зменшуватись у разі падіння (економічні цикли). В 

наслідок цього зменшиться інфляційний та дефляційний вплив.   

Отже проаналізувавши таку систему управління грошима, як податки ми можемо зробити висновок, що 

хоча система оподаткування і має вже понад тисячолітню історію існування, проте без значних змін їй немає 

місця у сучасному світі. Якщо спочатку люди працювали на державу, то тепер держава працює на людей. То ж 

замість того, щоб обмежувати можливості людського потенціалу треба робити все можливе, щоб розкрити йо-

го.   
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Значення експорту як важливого елементу розвитку національного господарства країни, джерела валю-

тних надходжень для забезпечення потреб економіки важко переоцінити. Формування та розвиток експортного 

потенціалу як національної економіки в цілому, так і окремих її складових, визначає масштаби та ефективність 

участі країни у світовому поділі праці, траєкторію подальших якісних та кількісних змін у зовнішній торгівлі 

України. З урахуванням зазначеного важливим є визначення сутності та місця експортного потенціалу агроп-

ромислового комплексу в розвитку національної економіки. 

Термін «потенціал» (від латинського "potentia" - сила, міць) в економічному словнику під редакцією 

С.В. Мочерного трактується як наявні в економічного суб’єкта ресурси з оптимальною структурою та вміння їх 

раціонально використовувати для досягнення визначних цілей [3]. 

Експортний потенціал на думку Т. Мельник є складовою економічного потенціалу, яка характеризує 

можливості економічної системи певного рівня (країни, регіону чи окремого підприємства) інтегруватись у сві-

товий економічний простір [4]. 

М. Бутко та М. Козік також трактують експортний потенціал як складову економічного потенціалу, пі-

дкреслюючи таку його рису, як динамічність. Експортний потенціал регіону автори при цьому характеризують 

як комплексний показник, що враховує ресурсні характеристики регіону і визначає перспективи його позицію-

вання на зовнішніх товарних ринках [2]. 

Л.Д. Чалапко (Калник), Л.А. Перетятко, С.І. Козак під експортним потенціалом країни розуміють мож-

ливий обсяг виробництва товарів та послуг, які можуть бути реалізовані за її межами з максимальною вигодою. 

При цьому автори окремо підкреслюють тісний зв’язок між експортним потенціалом та конкурентоспроможні-

стю продукції, призначеної для реалізації на світовому ринку [8]. 

Наведені визначення ілюструють основні сформовані підходи до трактування сутності експортного по-

тенціалу: ресурсний (експортний потенціал як сукупність ресурсів), результативний (експортний потенціал як 

можливий обсяг виробництва продукції, яка може бути потенційно реалізована на зовнішніх ринках) та систем-

ний (експортний потенціал як система внутрішніх елементів та зовнішніх умов, що сукупно створюють можли-

вості реалізації продукції за межами країни). 

Крім зазначених вище підходів до тлумачення сутності експортного потенціалу І.В. Ховрак виділяє ще 

такі: 

- ринковий підхід (експортний потенціал як наявність конкурентних переваг експортної продукції); 

- цільовий підхід (експортний потенціал як здатність досягати встановлених цілей присутності на зо-

внішньому ринку); 

- функціональний підхід (експортний потенціал як здатність економічного суб’єкта виконувати фун-

кції задоволення попиту на зовнішніх ринках); 

- адаптаційний підхід (експортний потенціал як здатність пристосовуватись до змінних умов функці-

онування на зовнішніх ринках) [7]. 

Ринкового підходу до трактування сутності експортного потенціалу дотримується В. Рогачов, який ро-

https://lb.ua/economics/2018/10/14/409836_kniga_ya_zh_kazav_suchasna.html/
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зуміє його як здатність галузей, секторів або національної економіки в цілому до випуску конкурентоспромож-

ної на світовому ринку продукції завдяки використанню наявних порівняльних переваг внаслідок реалізації 

досягнень науково-технічного прогресу [5]. 

Адаптаційний підхід до визначення сутності експортного потенціалу підприємства простежується в ро-

боті К.В. Селезньової, яка вказує  на необхідність розглядати експортний потенціал як діалектичну єдність су-

купності факторів зовнішнього середовища та системи їх активного виявлення в процесі взаємодії економічної 

системи з цим середовищем [6]. 

Структурні елементи експортного потенціалу російський вчений Д.Г. Амінов поєднує в три основної 

групи: 

- внутрішній потенціал, який складається з таких елементів як природно-ресурсний потенціал, трудо-

вий потенціал, виробничий, інноваційний, інвестиційний потенціали, інституціональний, інфраструктурний, 

маркетинговий та фінансовий; 

- система експортних стимулів і бар’єрів (внутрішніх та зовнішніх); 

- потенціал зовнішніх ринків, що враховує існуючий та потенційний попит та ключові фактори кон-

курентного успіху [1]. 

З урахуванням проведених теоретичних досліджень та вивчення думок науковців пропонуємо під екс-

портним потенціалом агропромислового комплексу розуміти сукупність ресурсних характеристик та умов ве-

дення зовнішньоекономічної діяльності, що визначають обсяг виробництва та рівень конкурентоспроможності 

продукції АПК, яка може бути потенційно реалізована на зовнішніх ринках, у відповідності до цілей розвитку 

національної економіки. 

Сучасні дослідження свідчать, що ступінь формування і реалізації експортного потенціалу національ-

них економік в значній мірі визначають перспективи їх подальшого розвитку. Від оптимальності співвідношен-

ня між рівнями диверсифікації та спеціалізації експортної діяльності залежить стійкість та збалансованість еко-

номічної системи держави. Висока питома вага в українському експорті продукції агропромислового комплексу 

зумовлює необхідність розробки і впровадження сучасних ефективних механізмів формування і реалізації екс-

портного потенціалу АПК з урахуванням як внутрішніх можливостей національної економіки, так і мінливих 

чинників зовнішнього середовища на основі принципів адаптивності та цілеспрямованості. 
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СЕКЦІЯ № VIII 
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З метою раціонального поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) у м. Кременчуці запропонова-

но інноваційну технологію "Термоудар" (низькотемпературний 600-7000 С піроліз твердих побутових відходів при 

високій швидкості) [1]. 

За даною технологією матеріал, який було відсортовано та подрібнено, сушать (без втрати вологи, що очи-

щується, збирається та використовується в діяльності обладнання), а потім за допомогою процесу окислення чи пі-

ролізації отримують піролізний газ та вуглеподібний залишок. Вуглецевмісний залишок, отриманий в результаті 

піролізу ТПВ, зокрема гумово-технічних виробів, покришок, залишків деревини, за температурою згоряння аналогі-

чний коксу, можна змішувати з вугіллям. Економія в порівнянні з вугіллям в ціні в три рази. Можна використовувати 

як сировину для виробництва добрив та в будівельній галузі. З піролізного газу можна отримати теплову енергію як 

для продажу, так і для власного споживання. Внаслідок процесів окислення та мідної каталізації газоочищення вики-

ди, включаючи діоксини, практично рівні нулю , а шкідливі речовини виділяються в твердий залишок [2]. 

Впровадження технології «Термоудар» дозволить: поліпшити екологічний стан у Кременчуці; знизити ви-

трати на зберігання відходів та уповільнити розширення земельних площ, займаних полігонами (більш ніж у 10 ра-

зів); отримати цінні продукти (піролізний горючий газ, гарячу воду і вуглеподібний залишок) і збільшити обсяг при-

бутку від реалізації цих продуктів. У табл. 1 наведено очікуваний дохід від впровадження технології «Термоудар» 

для переробки ТПВ (розрахунок здійснено для однієї установки, середня продуктивність якої становить 2 т/год або 

10 тис. т/рік).Якщо обладнання працюватиме 2 зміни по 8 годин, тоді переробка вхідної сировини за добу складе: 2 

т/год × 16 год = 32 т/добу. 

  

Таблиця 1 –  Розрахунок доходу від впровадження технології «Термоудар» 

Показники Продукти, отримані внаслідок впровадження технологій 

Продукти, отримані вна-

слідок впровадження тех-

нологій 

Гаряча вода 

 (пара) 

Піролізний  

горючий газ 
Вуглеподібний продукт 

Обсяг у вхідній сировині 
Вода (40%): 32×40% = 

12,8 т.=12,8 м
3
 

Органіка (50%): 

32×50%=16,0 т. 

Неорганіка (10%): 

32×10%=3,2 т. 

Дохід від виробництва за 

добу 

Вартість гарячої пари (1м
3 

- 90грн.):  

12,8 м
3
×90=1152 грн. 

Перерахунок газу в літ-

ри: К=0,8×16000 кг = 

12800 л 

Вартість газу (1л. - 9,3 

грн.): 

12800×9,3 = 119040 грн.  

Вартість вуглеподібного 

продукту (1т. - 950 грн.): 

=3,2×950 = 3040 грн. 

Дохід від виробництва за 

рік (300 роб. днів) 

1152 грн. × 300 = 345600 

грн. 

119040 грн. × 300 = 

35712000 грн. 

3040 грн. × 300 = 912000 

грн. 

Дохід від продажу за рік 
345600 грн. × 0,8 = 276480 

грн./ рік 

35712000 × 0,8 = 

28569600 грн/рік 
912000 грн. 

Загальний дохід: 276480 + 28569600 + 912000 = 29758080 грн. = 29,76 млн. грн.  

Техніко-економічна оцінка проекту «Теплоудар» передбачає його окупність за 2,5 роки з моменту пуску пі-

дприємства, внутрішню норму прибутковості 40% і вартість усього комплексу обладнання 300 млн. грн. або 10 млн. 

євро. Перевагами технології «Термоудар» є скорочення обсягів твердих відходів, мінімізація витрат на вивезення 

ТПВ та їх переробку на стороні, економія бюджетних коштів, привабливість для інвесторів.  

Джерелами коштів на реалізацію інвестиційного проекту «Термоудар», як і інших екологічних програм, 

окрім коштів інвесторів та бюджетного фінансування, можуть виступати окремі екологічні податки, штрафи і збори 

за негативний вплив на довкілля фізичними та юридичним особами. Кошти концентруються у спеціальних екологіч-

них фондах і мають програмно цільове використання на науково-технічні екологічні розробки, реалізацію екологіч-

них програм, фінансування природоохоронних заходів. 
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За умов економічної кризи вижити і розвиватися зможуть лише ті вітчизняні підприємства, які втримають 
постійних клієнтів та переможуть у конкурентній боротьбі. Саме тому на даному етапі дуже важливо розробити таку 
оптимальну стратегію підприємства, щоб воно пережило кризу з мінімальними негативними наслідками.  

Запропонуємо розробку маркетингової стратегії для м’ясопереробного підприємства ПрАТ «Кремен-
чукм’ясо», яке є одним із лідерів в м’ясопереробній галузі України, спроможним задовольнити вимоги великого 
сектору споживачів. ПрАТ «Кременчукм’ясо» виготовляє сьогодні більше 350 найменувань м`ясної та ковбасної 
продукції, що виробляється тільки з натуральної, екологічно чистої вітчизняної сировини. Серед них м’ясо яловичи-
ни і свинини; ковбасні вироби; напівфабрикати; жири харчові; субпродукти; шкіра великої рогатої худоби і свиней. 
Процес розробки маркетингової стратегії на ПрАТ «Кременчукм’ясо» включає наступні етапи. 

I етап - визначення місії підприємства. Для ПрАТ «Кременчукм’ясо» вона може бути сформульована як 
«Виробництво високоякісної екологічно чистої та безпечної для здоров’я ковбасної продукції, яка забезпечить 
потреби споживачів». 

II етап - аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.  
Для оцінки конкурентного середовища ПрАТ «Кременчукм’ясо» здійснимо аналіз підприємств 

м’ясопереробної галузі України (рис.1.). 

 
Рисунок 1 – Аналіз підприємств м’ясопереробної галузі України за 2016 рік 

 
Сукупна вартість експорту готової м’ясної продукції за 2016 рік склала 33 млн грн. З них ковбас та ана-

логічних виробів було експортовано на 10 млн грн. Готових і консервованих продуктів з м’яса було експорто-
вано на 23 млн грн. Найбільша частка експорту консерв припала на продукти з м’яса великої рогатої худоби (11 
млн грн.). Проведений конкурентний аналіз (рис. 1) вказує на стабільність ринкового стану ПрАТ «Кремен-
чукм’ясо» (входить в десятку лідерів м’ясопереробної галузі України), але даному підприємству слід звернути 
особливу увагу на розробку нових маркетингових стратегій з метою закріплення своєї позиції на ринку м’ясної 
та ковбасної продукції. 

III  етап - розробка стратегії. Формулюється мета підприємства (наприклад, зростання обсягів збуту 
продукції в поточному періоді на 5-7 %), і залежно від неї необхідні заходи (рекламна кампанія, стимулювання 
збуту продукції, розширення асортименту продукції для різних сегментів ринку). 

IV етап - навчання та перепідготовка персоналу. 
V етап - реалізація стратегії. 
VI етап - орієнтація на споживача. 
Отже, для забезпечення фінансової стабільності та високої конкурентоспроможності продукції ПрАТ 

«Кременчукм’ясо» пріоритетною є розробка маркетингової довгострокової стратегії підприємства та шляхів 
його подальшого розвитку. 
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Економічна ефективність є складною економічною категорією, що надає дію об’єктивним економічним 

законам і проявляється через результативність як форму вираження мети виробництва. Вона характерна для 

всіх суспільно-економічних формацій, тобто носить загальний характер і пов’язана з розвитком продуктивних 

сил та характером виробничих відносин даного способу виробництва. 

Ряд науковців поняття ефективності зводять до рентабельності або прибутковості, але ефективність це 

більш широке поняття. Ефективність виробництва відображає увесь процес виробництва та його результати, а 

не одну з його сторін. 

Ефективність виробництва є комплексним віддзеркаленням кінцевих результатів використовування за-

собів виробництва і робочої сили за певний період. Ефективність можна виразити за допомогою абсолютних 

показників економічного ефекту, який відображає різні вартісні показники, що характеризують проміжні і кін-

цеві результати діяльності м’ясопереробного підприємства. 

Економічна ефективність підприємств м’ясопродуктового підкомплексу охоплює діяльність як сільсь-

когосподарських товаровиробників, так і переробних підприємств, торгівлю, тобто м’ясопродуктову вертикаль 

як в цілому, так і кожну її складову. Тобто, під ефективністю виробництва підприємства слід розуміти певний 

раціональний спосіб організаційного, економічного, технічного, технологічного, соціального характеру, що 

базується на доцільному поєднанні умілого управління, засобів виробництва, капіталу і трудових ресурсів. 

Фактично визначення ефективності виробництва полягає в оцінці його результатів. Такими можуть бу-

ти обсяги виготовленої продукції в натуральному чи вартісному виразі (за оптовими цінами або за собівартіс-

тю) або прибуток. Сама ж величина отриманих результатів не дає можливості оцінити ефективність або неефе-

ктивність роботи м’ясопереробного підприємства, оскільки невідомо, якою ціною, та за якою кількістю спожи-

тих ресурсів отримано такий результат. Для отримання об’єктивної оцінки ефективності підприємства необхід-

но урахувати й оцінку тих витрат, що дали змогу одержати й інші результати.  

Процес виробництва здійснюється через поєднання факторів, що його визначають: засобів праці (осно-

вні фонди), предметів праці (оборотні фонди) та робочої сили (трудові ресурси) з врахуванням стану конкурен-

ції та ринкової кон’юктури. Крім того, істотним чином на виробництво впливає фінансовий стан підприємства, 

а також певні організаційні, управлінські, технологічні, інноваційні та інші переваги, що відображаються як 

нематеріальні ресурси. Тож за оцінку витрат логічно взяти оцінку всіх перелічених ресурсів. 

Існує декілька підходів до того, що вважати результатами виробництва, а що витратами, які зумовили 

появу цих результатів. Найбільш обґрунтованими можна вважати три підходи: 

1) ресурсний, коли економічний результат зіставляється з економічною оцінкою виробничих ресурсів, 

які застосовуються під час виробництва; 

2) витратний, коли економічний результат порівнюється з поточними витратами, які безпосередньо 

пов’язані з його досягненням; 

3) ресурсно-витратний, який являє собою певний компроміс між двома попередніми. Тобто здійсню-

ється певна оцінка як наявних ресурсів, так і поточних витрат. Проте застосування його має бути зваженим і 

обережним, щоб уникнути проблем подвійного рахунку, а також суттєвого впливу галузевих особливостей ви-

робництва (фондомісткості, капіталомісткості, трудомісткості тощо). 

Кожен з цих підходів має свої переваги та недоліки, і доцільність застосування того чи іншого з них 

визначається конкретними обставинами й поставленими завданнями. 

Отже, при визначенні показників ефективності роботи м’ясопереробних підприємств необхідно врахо-

вувати систему вартісних і натуральних показників, що зможуть дати найбільш об’єктивну оцінку і будуть 

найменше залежати від факторів невиробничого порядку. Слід враховувати не тільки показники рентабельнос-

ті, а й здійснювати оцінку господарської діяльності, системи ціноутворення, темпів відтворення та при обґрун-

туванні цінових пропозицій враховувати ринкову кон’юктуру. 

А для підвищення показників рентабельності та забезпечення запасу фінансової міцності необхідним 

механізмом має стати оптимізація доходу на основі цільового прибутку, що розглядається в межах від критич-

ного до максимального. Для визначення якого особливого значення набуває забезпечення мінімального рівня 

рентабельності власних коштів для реальних умов господарювання підприємства. 

Стратегія розвитку підприємства м’ясопродуктового підкомплексу має враховувати не тільки недостатній 

рівень виробництва та споживання м’яса населенням, рівень наявних виробничих потужностей підприємства, 

недосконале мотивування та стимулювання працівників, високу конкуренція, але й орієнтуватися на розвиток 

матеріально-технічної бази та технологічне переозброєння, створення умов для залучення до галузі інвестицій-

них ресурсів, розроблення системи заходів із інвестиційної привабливості, забезпечувати залучення капіталу 

вітчизняних та іноземних інвесторів. 
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Цінова стратегія – це конкретний напрям дій підприємства відносно ціноутворення з метою досягнення 

певної мети в конкретній ринковій ситуації впродовж конкретного періоду, що враховує потреби споживачів та 

забезпечує довготривале задоволення їх шляхом оптимальної комбінації внутрішньої стратегії та параметрів 

зовнішнього середовища. Цінові стратегії є частиною загальної стратегії розвитку підприємства.Для машино-

будівних підприємств стратегія ціноутворення – це набір правил і практичних методів, яких доцільно дотриму-

ватися при встановленні ринкових цін на конкретні види продукції.  

Визначення цілей та завдань ціноутворення є першим кроком до формування цінової стратегії. Задачі ці-

ноутворення встановлюються в контексті його загальних товарно-ринкових цілей підприємства. Хоча глобаль-

ною метою будь-якого підприємства є збільшення вартості кінцевої продукції та отримання  максимального 

прибутку, однак у якості проміжних можуть бути встановлені такі цілі, як захист своїх інтересів, придушення 

конкурентів, завоювання нових ринків, вихід на ринок з новим товаром, швидке відшкодування витрат, стабілі-

зація прибутків. Часто перешкодами для формування ефективної цінової стратегії вітчизняними машинобудів-

ними підприємствами є: неузгодженість мети ціноутворення зі стратегічними цілями підприємства; недостатня 

або недостовірна інформація про витрати на виробництво і реалізацію продукції, маркетингове забезпечення; 

кон’юктури ринку, цінові стратегії конкурентів;  недосконалий вибір методу ціноутворення та розрахунок ціни;  

проблеми узгодженості цінової стратегії зі стратегію управління підприємством; відсутність або неефектив-

ність системи взаємодії; – проблеми забезпечення стійкості конкурентних позицій підприємства. 

Розробка стратегії ціноутворення передбачає вибір цінового рівня, визначення конкурентного позиціону-

вання, прийняття рішення про граничні ціни на окремі групи товарів, рішення по диференціації цін та ціновій 

дискримінації, а також по гнучкості цін. При цьому ціна, яка встановлюється в рамках тієї чи іншої стратегії не 

обов’язково повинна бути нижчою по відношенню до цін конкурентів на подібний товар. Ціни доцільно вста-

новлювати з урахуванням номенклатури та якості продукції, її корисності, значимості,  купівельної спроможно-

сті споживачів і цін конкурентів. Будь-яка цінова стратегія, щоб залишатися актуальною й ефективною, повин-

на переглядатися та змінюватися у разі удосконалення чи створення нової продукції, зміни конкурентного се-

редовища, стадії життєвого циклу товару, зміни витрат виробництва. Більшість факторів впливу ціноутворення 

в машинобудуванні мають об’єктивний характер, пов’язаний з кон’юнктурою глобального ринку. Проте, існу-

ють фактори впливу на ціноутворення, які пов`язані з певними ризиками. Для вітчизняного сектору можна ви-

значити наступні ризики, які впливають на загальний розвиток галузі й на встановлення цін: загострення кон-

куренції серед виробників; низька платоспроможність вітчизняних споживачів; насичення попиту на ринку; 

політична криза в Україні.  

Внаслідок втрати основних ринків збуту продукції машинобудування, побоювання клієнтів щодо розмі-

щення замовлень на вітчизняних підприємствах є істотним ризиком виконання планів по збереженню обсягів 

виробництва; військові ризики, які пов’язані з проведенням військових заходів; запровадження протекціоніст-

ських заходів з боку інших країн шляхом введення квот на імпорт продукції машинобудування; своєчасне від-

шкодування ПДВ є одним з найважливішим фактором збалансування обігових коштів, оскільки експорт проду-

кції складає 95% і значною мірою вона є матеріалоємною та енергоємною, тому велика частка коштів накопи-

чується саме в ПДВ; низька прозорість грошових потоків та використання трансферного ціноутворення в роз-

рахунках між афілійованими особами (взаємні розрахунки між підприємствами однієї групи); негативна вар-

тість власного капіталу та низька ліквідність акцій підприємств. На формування світових цін на продукцію під-

приємств машинобудування на глобальному ринку впливають наступні основні фактори: етапи життєвого цик-

лу продукції машинобудування на світових ринках(слід врахувати, що продукція машинобудування має порів-

няно короткий життєвий цикл); ступінь універсальності машин і устаткування; взаємозв’язок значної частини 

світової торгівлі машин і обладнання з інвестиційними процесами в країнах – імпортерах. 

При формуванні ефективної цінової стратегії запропоновано розробити  та впровадити політику шкал 

економічного стимулювання. Шкали повинні бути диференційовані для різних груп продукції. Також має бути 

обмеження максимального рівня надбавок, що не повинен перевищувати 100% нормативної рентабельності. 

Установлення мінімальної межі ефекту, нижче якого надбавки не виплачуються. Поріг ефекту повинен бути 

встановлений у середньому на рівні 15% до нижньої межі цін (з урахуванням витрат на освоєння нової продук-

ції). Щоб створити зацікавленість у модернізації продукції, спрямованої на її здешевлення, допускається зни-

ження порогу до 5% за умови, що нова ціна не перевищує ціни базового виробу. Надбавки не повинні переви-

щувати 50% економічного ефекту, тому шкали визначаються таким чином, що в міру росту ефекту відносні 

розміри надбавок знижуються. Оскільки шкали повинні регулювати рух надбавок у міру росту відносного ефе-

кту нових виробів, розрахунок варто застосовувати на прогнозованому рівні останнього. Найкращі дані для та-

кого прогнозу дає використання зведень про фактично сформований ефект з урахуванням можливих тенденцій 

подальшого розвитку техніки. 
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Розвиток ринкових відносин в економіці України і формування конкурентного середовища супрово-

джуються ускладненням фінансового стану підприємств і об’єктивно вимагають створення адекватних методів 

управління персоналом. Схема обумовленості кадрової політики є базовою стратегією підприємств вагонобуду-

вання та надає можливість наукового обґрунтування вибору типу кадрової політики у відповідності зі стратегі-

єю управління персоналом. Кадрова політика, з одного боку, обумовлена особливостями зовнішнього середо-

вища, (чинне законодавство, стан ринку праці та ситуація на ринку вагонобудування) і базовими стратегіями 

розвитку підприємства. З іншого боку, сама кадрова політика обумовлює стратегію управління персоналом і всі 

її організаційно-функціональні елементи. Стратегія ефективного управління персоналом підприємства вагоно-

будування являє собою систему управлінських й організаційних рішень, спрямованих на реалізацію його місії, 

цілей і завдань. Розробка стратегії організації ефективного управління персоналом розглядається як складний 

процес, що включає в себе кілька стратегій, основними з яких є такі: стратегія забезпечення й організації персо-

налом підприємства вагонобудування; стратегія організації праці й соціально-трудові відносини; стратегія мо-

тивації й стратегія розвитку персоналу. В результаті проведеного дослідження пропонується схема розрахунку 

показників конкурентоздатності персоналу ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» наведена в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Методика розрахунку показників конкурентоздатності персоналу  

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» 

Показники Характеристика Метод розрахунку 

Кваліфікація Кваліфікація по даній посаді Бальна оцінка (від 0 

до 10) Кваліфікація в суміжних сферах діяльності 

Досвід роботи Досвід роботи на даній посаді 

Досвід роботи в суміжних сферах діяльності 

Стаж роботи  Загальний стаж роботи  Строк (місяці) 

Стаж роботи на даному підприємстві 

Здоров’я Фізичне здоров’я Бальна оцінка за ре-

зультатами тестуван-

ня  
Психологічне здоров’я 

Конкурентоздатність Оцінка конкурентоздатності Кількісна оцінка  

Внесок працівника в 

результати діяльності 

Оцінка участі у фінансових результатах діяльності Кількісна оцінка  

Експертна оцінка внеску, що не підлягає вартісному ви-

міру 

Бальна оцінка від 0 до 

10 

Характер  Оцінка комплексу психологічних якостей, необхідних для 

даної посади  

 Сума бальних оцінок 

(від 0 до 10) 

 

На першому рівні організації ефективного управління персоналом проводиться стратегічний аналіз ри-

нку вагонобудування. Наступним етапом є розробка стратегії організації ефективного управління персоналом, 

підґрунтям якої служить базова стратегія розвитку підприємства. Далі проводиться оцінка діючої структурно-

функціональної системи організації ефективного управління персоналом підприємства. Перераховані етапи 

організації ефективного управління персоналом на рівні керівника підприємства є підставою для наступних 

етапів: визначення принципів організації управління персоналом; формування кадрової політики; прийняття 

управлінських рішень щодо організації управління персоналом. Завершальним етапом на розглянутому рівні 

організації управління персоналом підприємств є контроль виконання управлінських рішень. Організація ефек-

тивного управління персоналом підприємств на рівні менеджерів включає наймання й відбір персоналу, профе-

сійне навчання персоналу й підготовку кадрів, а також забезпечення мотивації праці та регулювання соціально-

трудових відносин, яке забезпечується через ділове та соціальне партнерство. Керівників нижчої ланки забезпе-

чують розподіл обов’язків відповідності до поставлених завдань; контроль за виконанням поставлених завдань; 

створення здорового соціально-психологічного клімату та трудову дисципліну. 
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Успішність та ефективність інноваційних перетворень на будь-якому підприємстві залежать від так 

званих «агентів змін», які очолюють та всіляко підтримують даний процес, а також від управлінського персона-

лу, який реалізує стртатегічну політику підприємства. Складна економічна ситуація на світовому ринку маши-
нобудування вимагає застосування новітніх засобів й методів навчання та професійної діяльності у кожній лан-
ці машинобудівного виробництва. Підвищення якості підготовки фахівців передбачає покращення розвитку їх 
загальноосвітньої, загальнокультурної, спеціальної підготовки до професійної діяльності, результатом якої є 
ефективна управлінська діяльність на машинобудівному підприємстві. 

Процес навчання персоналу на машинобудівному підприємстві має свої особливості. Це суттєвий дода-
тковий ресурс, який допомагає підприємству рухатись вперед, бути успішним у бізнесі як на вітчизняному, так і 
на світовому ринках. В основу цього процесу покладено два головних принципи:  

Принцип 1. Підхід до навчання управлінського персоналу машинобудівного підприємства як до систе-

ми. Система в даному випадку розуміється як сукупність наступних компонентів: виявлення потреби у навчан-
ні; планування навчання; розробка програм; забезпечення навчання; впровадження навчальної (тренінгової) 
програми; оцінка ефективності навчання. 

Принцип 2. Підпорядкованість навчання управлінського персоналу потребам машинобудівного підпри-

ємства. Цілі машинобудівного підприємства первинні і визначають напрямок навчання і професійного розвитку 
управлінського персоналу. 

Як свідчить практика, сучасна тенденція навчання персоналу вміщує крім навчання професійним знан-
ням, вмінням і навичкам, ще й розвиток компетенцій. Компетенції – це типові моделі поведінки людини в 
окремих ситуаціях, що являють собою результат досвіду особистості, знання та внутрішні установки, що спри-

яють успішній реалізації стратегічних та бізнес-цілей та відповідають цінностям підприємства. Доцільно виок-
ремити поняття професійних та корпоративних компетенцій. Професійні компетенції – поведінкові моделі, які 
забезпечують максимальну успішність співробітника у певній функції (посаді). Корпоративні компетенції – 
поведінкові моделі, які пропагандуються підприємством як еталонні норми поведінки співробітників.  

Ефективна система навчання управлінського персоналу машинобудівного підприємства має бути інтег-
рована в загальну систему управління персоналом і управління підприємством в цілому. Навчання управлінсь-
кого персоналу покликане виявити та розвинути психологічну компетенцію, сформувати пізнавальну актив-
ність, зацікавленість, готовність до управлінської діяльності, а також ліквідувати прогалини в уявленні керівни-
ків про значення навчання та використання отриманих знань в управлінській діяльності. 

На Заході систематичний розвиток стосунків, установок, знань, навичок та поведінки, які вимагаються 
від особистості для адекватного виконання роботи або завдань, називають особистісним розвитком. Він може 
бути реалізованим як навчання на робочому місці або за допомогою методів навчання, таких як: інструктаж, 
ротація, наставництво, лекції, вивчення практичних ситуацій, ділові ігри, самостійне навчання. 

Таким чином, можна визначити етапи психологічного забезпечення та сполучити їх з етапами розвитку 
психологічної компетенції управлінського персоналу машинобудівного підприємства, які наведено у табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Етапи психологічного забезпечення управлінського персоналу машинобудівного підпри-

ємства 

Етап психологічного 
забезпечення 

Діяльність психолога з розвитку психоло-
гічної компетенції в управлінського пер-

соналу 

Очікуваний результат 

Підготовчий Діагностика Встановлення рівня розвитку особистісних 
та професійно-важливих якостей управлі-

нців 

Формуючий Розробка програми психологічного за-
безпечення розвитку і становлення пер-

соналу 

Впровадження системи психологічних за-
ходів 

Розвиваючий Проведення тренінгових занять з управ-

лінським персоналом 

Підвищення рівня психологічної компете-

нції 

Заключний Формулювання рекомендацій Впровадження програми психологічного 
супроводу на машинобудівному підприєм-

стві 

 
Отже, для навчання і вдосконалення професійного розвитку управлінського персоналу машинобудівно-

го підприємства необхідно використовувати психологічні методи навчання, психологічного супроводу і психо-

логічної оцінки особистісних і професійних властивостей управлінців.  
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Біорізноманіття – різноманіття кількості, різнорідності і мінливість усіх живих організмів. Воно знахо-

диться під охороною Міністерства екології та природних ресурсів України. Біорізноманіття слугує ресурсами 
для функціонування сільського господарства, овочівництва, тваринництва, косметичної і фармацевтичної про-
мисловості, будівництва, утилізації відходів. Нажаль, на даний час, не зважаючи на численні заходи, скорочен-
ня біорізноманіття України залишається нагальною проблемою. 

На Україні налічується до 35% усього європейського біорізноманіття (понад 70 тис. видів тварин і рос-
лин). На відносно невеликій території представлено біоту 4-х природних зон. Але з кожним роком все більша 
кількість живих організмів зникає, що відображено у таблиці 1 [1]. 

 

Таблиця 1 – Зміна кількості видів, занесених до Червоної книги України 

Рік видання Червоної книги Кількість занесених видів рослин Кількість занесених видів тварин 

1980 р. 151 85 

1994-1996 р. 541 328 

2009 р. 926 542 

До основних чинників скорочення біорізноманіття відносяться: 
- деградація природних ландшафтів України: рівень розораності землі складає 53,8 %, а зайнятості 

сільським господарством - 71,2 %. Природа займає залишені непридатні для підприємств кілька відсотків пло-
щі, і жодна з екосистем не має своїх чітко виділених окреслених територій; 

- зміни клімату: посуха, різкі падіння та зростання температури, вітрові ерозії, відсутність опадів, під-
няття рівню води на незначних територіях, пожежі, відсутність рослинного покриву – усі це призводить до 
унеможливлення існування живих організмів [2]; 

- надмірна експлуатація природних ресурсів і забруднення екосистем: забруднення важкими металами, 
радіонуклідами, стійкими органічними сполуками, відмічено прояви синантропізації екосистем, тобто присто-
сування організмів до проживання в різко перетворених людиною місцях, що загрожує втратою гено- і екофон-
ду та формує соціально-екологічний дискомфорт населення;  

- поширення радіусу дії антропогенного чинника і витіснення живих організмів з ареалу їх снування; 
- руйнування природного середовища життя: вирубування лісів, будівництво дамб, автомагістралей, 

добування корисних копалин призводить до розчленування екосистем, порушення шляхів міграцій, бідніння 
генетичного різноманіття і неможливість організмів протистояти хворобам та іншим несприятливим    факто-
рам [3]. 

Скорочення біорізноманіття призводить до негативних наслідків: відбувається руйнування екологічних 
зав’язків, деградація природних угрупувань порушення екологічних функцій, руйнація продовольчих запасів, 
джерел деревини, ліків, енергії. Подальше зникнення живих організмів може призвести до дестабілізації біоти, 
втрати цілісності природного середовища і його здатність підтримувати власні найважливіші характеристики. В 
один момент біосфера може стати непридатною для життя людей [4]. 

На нашу думку до основних заходів протистояння скороченню біорізноманіття належать: 
- створення спеціально виділених територій для існування живих організмів, забезпечення необхідних 

умов для збереження цінних видів; 
- обстеження земельних ділянок на біорізноманіття перед наданням права на користування ними; 
- застосування раціонального використання природних ресурсів і можливих методів їх відтворення; 
- підтримка умов природного середовища і контроль за основними показниками; 
- збільшення видатків на впровадження очисних і природозберігаючих заходів, переробних комбінатів; 
- стимулювання інноваційних процесів у сфері природоохоронних технологій; 
- контроль дотримання законів щодо збереження екосистем. 
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Iнновaцiйний менеджмент повинен гaрaнтувaти ефективне викориcтaння iнновaцiй i нaпрямкiв для 
пiдвищення ефективноcтi функцiонувaння тa розвитку оргaнiзaцiй у ринковому cередовищi. Нинi бiльшicть 
укрaїнcьких пiдприємcтв уcвiдомилa, що необхiднi iнновaцiйнi, принципово новi методи упрaвлiння 
оргaнiзaцiєю. Iнновaцiї необхiднi в оргaнiзaцiйнiй, виробничiй, фiнaнcовiй, нaуковiй cферaх, оcкiльки caме в 
комплекci вони приноcять нaйефективнiший результaт [1]. Нa cучacному етaпi зaгоcтрюєтьcя конкуренцiя i 
пiдвищуютьcя вимоги cпоживaчiв, тому поcтiйнi нововведення можуть cтaти одним iз основних фaкторiв 
отримaння конкурентних перевaг. 

Єдиним перcпективним нaпрямком зaбезпечення виживaння промиcлових пiдприємcтв i уcпiшного їх 
функцiонувaння є здiйcнення ними iнновaцiйної дiяльноcтi. Aдже впровaдження передових технологiй, випуcк 
виcокоякicної продукцiї, cтворення конкурентоcпроможних промиcлових виробництв зaлежить вiд нововведень 
нa пiдприємcтвi, вiд рiвня його aктивноcтi у впровaдженнi iнновaцiй, оcкiльки caме iнновaцiйнa дiяльнicть нa 
пiдприємcтвi виcтупaє рушiйною cилою до здiйcнення повномacштaбного його переходу нa більш високий 
рiвень розвитку тa доcягнення прогреcивних змiн [2]. Тому, aнaлiз питaння щодо оcобливоcтей тa умов 
функцiонувaння iнновaцiйно-aктивних пiдприємcтв є доcить aктуaльним тa викликaє знaчний iнтереc нaуковцiв 
до дaної темaтики. 

Розвиток aвтомобiлебудувaння cьогоднi є прiоритетним нaпрямом cтaбiлiзaцiї економiчної cитуaцiї в 
Укрaїнi, aдже гaлузь здiйcнює потужний мультиплiкaтивний вплив нa економiку крaїни зaгaлом внacлiдок 
глибоких прямих i зворотних зв'язкiв з iншими гaлузями, що зaбезпечують її cировиною, комплектуючими, a 
тaкож виконують технiчне обcлуговувaння тa ремонт aвтотрaнcпорту. 

У процеci доcлiдження ринкових тенденцiй гaлузi доцiльно використати PEST-aнaлiз, який дaє змогу 
визнaчити головнi чинники зовнiшнього впливу нa aвтомобiльний ринок тa aвтомобiлебудiвну гaлузь зaгaлом. 
Нa оcновi проведеного доcлiдження виділено головнi фaктори зовнiшнього впливу нa вiтчизняне 
aвтомобiлебудувaння тa cформовaно мaтрицю PEST-aнaлiзу aвтомобiльного ринку Укрaїни (тaбл. 1). 

 

Таблиця 1 – PEST-aнaлiз aвтомобiлебудувaння в Укрaїнi 

P – політичні фaктори Вплив, +\– Е – економічні фaктори Вплив, +\– 

1. Неcтaбiльнicть політичного курcу 
держaви 

– 1. Пiдвищення рівня iнфляцiї – 

2. Неcтaбiльнicть уряду – 2. Пaдiння курcу гривнi – 

3. Виcокий рівень бюрократії та 
корупцiї 

– 3. Зниження реальних доходiв 
нacелення 

– 

4. Нaближення норм зaконодaвcтвa 
до європейcького 

+ 4. Cкорочення iнвеcтицiй в економiку 
Укрaїни 

– 

5. Воєннi подiї в крaїнi – 5. Зменшення ВВП – 

S-Cоцiaльнi фaктори Вплив, +\– Т-технологiчнi фaктори Вплив, +\– 

1. Пiдвищення рівня освіченості 
нacелення 

+ 1. Cтворення технологічних пaркiв + 

2. Пiдвищений інтерес нacелення до 
вітчизняної продукцiї 

+ 2. Приcкорення трaнcферу технологiй + 

Проведений aнaлiз дaє пiдcтaви зробити виcновок, що головнi позитивнi змiни, якi cприятимуть 
розвитку aвтомобiлебудувaння, – пiдвищення cоцiaльних cтaндaртiв життя нacелення тa розвиток технологiй. 
Проте icнує дуже негaтивний вплив полiтичних тa економiчних фaкторiв, якi потребують cтaбiлiзaцiї зaдля 
врегулювaння тa подaльшого розвитку aвтомобiльного ринку в Укрaїнi. 

Aвтомобiлебудiвнa гaлузь може бути рентaбельною, тому в неї зa умов iнновaцiйного розвитку можнa 
iнвеcтувaти знaчнi фiнaнcовi реcурcи. Cтрaтегiчними прiоритетaми може стати приcкоренa iнтегрaцiя 
трaнcпортного комплекcу Укрaїни до європейcької тa cвiтової трaнcпортних cиcтем. Основою нaуково-
технiчного прогреcу мaє cтaти iнновaцiйнa дiяльнicть, яка cпрямовaнa нa якісне виготовлення нової 
конкурентоcпроможної продукцiї. 
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Згідно із законом України «Про інноваційну діяльність» одним із механізмів державного регулювання 

інноваційної діяльності є фінансування, покликане забезпечити розвиток науково-технічного прогресу і підпри-

ємств національного господарства. Інноваційна діяльність сприяє росту ефективності і активності виробництв 

на ринку попиту і пропозицій, покращенню якості продукції, раціональному використанню ресурсів, запобіган-

ню негативних наслідків дії антропогенного чинника на навколишнє середовище, забезпечує комерційний успіх 

і вирішення технічних та технологічних проблем.  

Фінансування здійснюється з Державного бюджету України, власних коштів фінансово-кредитних 

установ, ресурсів місцевих бюджетів, інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством [1]. На сьо-

годні підтримка інновацій здійснюється через повні або часткові безвідсоткові кредити, компенсації відсотків, 

сплачених підприємствами банкам, кошти національних і закордонних фондів, ДІФКУ і спеціальні добродійні 

фонди. 

У таблиці 1 наведені показники динаміки обсягу фінансування інновацій, з якої ми бачимо суттєве ско-

рочення загальних витрат у 2017 році у 2,5 рази в порівнянні з минулим роками,  що свідчить про зменшення 

можливостей підприємств підтримувати розвиток даної сфери за власний рахунок,оскільки це є основним дже-

релом витрат. Велика різниця між річними показниками витрат з коштів іноземних інвесторів свідчить про сла-

бке використання потенціалу іноземного інвестування. На сучасному етапі розвитку економіки України спосте-

рігається незначне підвищення частки державних коштів в сфері фінансування інноваційної діяльності, але цей 

показник ледве сягає 3% від повного обсягу витрат у 2017 році (див. табл. 1) [2]. 

 

Таблиця 1 – Динаміка обсягу фінансування інноваційної діяльності (2007-2017 рр.) 

Рік 

Загальна сума 

витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 
державного 

бюджету 

іноземних інве-

сторів 
Інші джерела 

млн грн 

2007 10821,0 7969,7 144,8 321,8 2384,7 

2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9 

2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6 

2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9 

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 

2014
1
 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 

2015
1
 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0 

2016
1
 23229,5 22036,0 179,0 23,4 991,1 

2017
1
 9117,5 7704,1 227,3 107,8 1078,3 

1
Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 

Відсутність достатнього фінансування інноваційної діяльності унеможливлює розвиток даної сфери. За 

даними статистики останніх років спостерігається скорочення питомої ваги обсягів виконаних наукових і нау-

ково-технічних робіт у ВВП – до 0,64%;підприємств, що займаються інноваціями – до 16,2 %;підприємств, що 

впроваджували інновації – до 14,3 %. Кількість впроваджених технологічних процесів скоротилася до 1831, 

виробництв інноваційної продукції  до 2387 найменувань. Усі дані свідчать про погіршення інноваційного клі-

мату держави. 

Для забезпечення відповідного рівня фінансування необхідно сприяти розвитку кредитної системи, ор-

ганізувати перехід до інноваційної політики,заохочувати розвиток інновацій у галузях виробництва експортно-

го значення для отримання додаткових коштів, розвиток державних інноваційних фондів, стимулювати інвес-

тиційні процеси по всій території держави, сформувати ефективну нормативно-правову базу і заохочувати роз-

виток основних галузей економіки. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Бачкір І.Г., асистент, Орлова К.О., магістрант 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Актуальність проблеми обумовлена тим, щоб досягти ефективності в процесі управління збутовою дія-

льністю підприємства, необхідно створити таку систему управління, яка б реалізовувала цілі та стратегії збуту, 

орієнтовані на потреби кінцевого споживача [1, с. 129]. У сучасних економічних умовах металургійні підпри-

ємства здійснюють найбільший внесок у розвиток країни, прискорюючи темпи зростання економіки, забезпе-

чуючи населення робочими місцями та знижуючи соціальну напруженість. Для успішного функціонування їх 

системи збуту необхідний комплекс заходів, пов’язаний зі збільшенням ринків споживачів продукції у цілому, а 

також по кожному каналу розподілу. 

Питанням дослідження та аналізу проблем, пов’язаних із різноманітними аспектами збутової діяльності 

підприємств, присвятили праці багато вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: Абрамович І.А., Алькема 

В.Г., Балабанова Л.В., Кашуба Ю.П., Огерчук Ю.В., Сумець О.М., Янишин Я.С. та ін. [2, с. 2]. Незважаючи на 

різні підходи учених до трактування терміну «збут», у даний час під ним розуміють всю діяльність компанії, 

яка пов’язана із реалізацією продукції, рухом товарів та післяпродажним обслуговуванням. 

Метою роботи є розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення збутової діяльності металур-

гійного підприємства, які спрямовані на залучення нових споживачів за рахунок розширення ринків збуту про-

дукції. 

За об’єкт дослідження обрано підприємство гірничодобувної галузі ПрАТ «Полтавський ГЗК», яке по-

зиціонується як виробник високоякісних залізорудних окатишів (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Збут окатишів ПрАТ «Полтавський ГЗК» (2018 р.) 

Проведемо оцінку зовнішнього середовища підприємства за допомогою SNW-аналізу, після чого орга-

нізація зможе усунути свої слабкі сторони. Кожен із факторів було кількісно оцінено від «-5» (дуже погано) до 

«+5» (дуже добре) за допомогою методу експертних оцінок (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – SNW-аналіз ПрАТ «Полтавський ГЗК» 

Фактор підприємства Значення Вагомість Результат 

1. Організація виробництва 

1.1 місцезнаходження відносно ринку збуту +3 0,10 0,3 

1.2 структура управління  +2 0,10 0,2 

1.3 система навчання працівників +2 0,06 0,12 

2. Маркетинг 

2.1 місце на ринку +1 0,08 0,8 

2.2 маркетингова концепція -2 0,06 -0,12 

2.3 просування  -2 0,08 -0,16 

3. Персонал  

3.1 структура працівників +2 0,08 0,16 

3.2 кількісний кадровий склад 0 0,06 0 

3.3 система мотивації персоналу +2 0,08 0,16 

4. Система збуту 

4.1 асортимент продукції +4 0,07 0,28 

4.2 цінова політика +2 0,05 0,1 

4.3 асортимент супутніх послуг -1 0,1 -0,1 

4.4 методи стимулювання збуту -3 0,08 -0,24 

Усього: 1 0,78 
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Наступним етапом аналізу є розгляд основних каналів збуту підприємства. Аналізоване підприємство 

має основний канал збут – прямий збут комерційним підприємствам. У повному обсязі вироблена продукція 

експортується за кордон. Логістичні потоки розподілені за трьома напрямками – порт Південний, порт Ізмаїл, 

західний кордон – у співвідношенні 50 % : 20 % : 30%. Спираючись на результати SNW-аналізу, структуру та 

клієнтів компанії запропоновано наступні рекомендації щодо удосконалення комерційної діяльності підприємс-

тва (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Напрями удосконалення збутової діяльності ПрАТ «Полтавський ГЗК» 

 

Розглянемо детальніше напрямок розвитку системи збуту ПрАТ «Полтавський ГЗК» – удосконалення 

системи збуту в каналі прямих продажів. Розширення ринку збуту вимагає обробку великого обсягу даних про 

потенційних і поточних клієнтів та основних аспектів взаємодії з ними. Для вирішення даного завдання є доці-

льним впровадження на підприємстві професійної CRM-системи. CRM-система (від англ. Customer Relationship 

Management System) – система управління взаємодією із клієнтами за допомогою сучасних інформаційних тех-

нологій, що являє собою складне програмне забезпечення, адаптоване під потреби кожної конкретної компанії. 

У якості оптимальної системи, що відповідає цілям і задачам ПрАТ «Полтавський ГЗК» пропонується придбати 

«БІТ.CRM 8». Перелік можливостей CRM-системи представлений у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Функціональні можливості «БІТ.CRM 8» 

Функціональні підсис-

теми 

Характеристика підсистеми 

Управління контактами 

Програма дозволяє вести історію взаємин із клієнтами і чітко контролювати ви-

конання домовленостей, без втрати інформації передавати роботу з клієнтом від 

одного співробітника до іншого. 

Технології та динаміка 

продажів 

Програма дозволяє контролювати на всіх етапах процес продажів, від «холодно-

го» дзвінка до оплати рахунку і подальшого супроводу. 

Маркетингові компанії 
Можливості системи дозволяють оцінити окупність і підвищити ефективність 

маркетингових заходів. 

Система завдань та 

управління робочим 

часом 

Постановка завдань виконавцям; відстеження термінів виконання; формування 

«пакету робіт». 

Механізми сегменту-

вання клієнтів 

Передбачена можливість сегментування клієнтів за різними ознаками для прийн-

яття обґрунтованих рішень про надання знижки, особливих умов співпраці. 

Доступ до інформації 

про клієнтів 

Поділ прав доступу до бази даних забезпечує користувачам отримання тільки 

необхідної для їх роботи інформації. 

Система звітів Набір звітів, що настроюються по всіх майданчиках системи. 

 

Отже, ефективна та правильно упроваджена CRM-система дозволяє значно поліпшити контроль та 

ефективність управління продажами на корпоративному сайті. Реалізація запропонованих заходів дозволить 

розширити ринок реалізації продукції та підвищити чистий прибуток ПрАТ «Полтавський ГЗК». 
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Рекомендації по удосконаленню збутової діяльності 

ПрАТ «Полтавський ГЗК» 

Робота з фізичними особами (залучення покупців за 

допомогою Інтернет-маркетинга) 

Робота з юридичними особами (розширення ринку 

збуту за рахунок збільшення клієнтів, підвищення 

якості обслуговування клієнтів) 
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Непередбачувані і хаотичні трансформаційні зміни, характерні для вітчизняного ринку праці, цілком 

відповідають сучасним глобалізаційним тенденціям і трансформаціям глобального ринку праці. На вітчизняно-

му ринку праці ці тенденції є наслідком прогресуючої міграції, урбанізації та демографічної кризи, зниження 

якості освіти, що призводить до "голоду професіоналів" та зростаючої некомпетентності, особливо серед моло-

дих спеціалістів, регіональних диспропорцій в структурі та кількості робочої сили та, безумовно, низьким рів-

нем оплати праці працюючих. В умовах зростання конкуренції за кваліфіковану робочу силу, у тому числі і в 

межах глобального ринку праці, забезпечення стійкості персоналу вітчизняних підприємств є реальним викли-

ком. Наразі це можливо не тільки завдяки досягненню нормативних або оптимальних кількісних характеристик 

робочої сили (показників плинності, оборотності, стійкості та стабільності тощо), але й завдяки створенню кон-

курентних умов розвитку персоналу. Це дозволить виявити причини звільнення персоналу, упередити неперед-

бачувані звільнення, частково убезпечити кадровий склад підприємства від непередбачуваних звільнень, пок-

ращити результативність використання персоналу і в цілому  забезпечити позитивний імідж підприємства на 

ринку праці та створити сприятливі та справедливі  умови для розвитку персоналу підприємства.      

Дослідження спеціалістів щодо основних причин порушення стійкості персоналу з причин звільнень 

свідчать, що: 

80% співробітників наймаються за свої професійні та технічні навички, а в 80% випадків звільняються з 

причини негативного ставлення до роботи і колег;  

цінні співробітники залишають компанію через конфлікти з безпосереднім керівником; 

кваліфікований спеціаліст може виявитися поганою людиною або неефективним керівником (це ще раз 

підтверджує важливість так званих "софт скілз" у персоналу); 

співробітники звільняються після випробувального терміну, адже їх не влаштовує колектив, корпора-

тивна культура або керівник;  

вартість заміни менеджера або спеціаліста з продажів може бути вищою, ніж його заробітна плата за 3 

роки; 

вартість заміни рядового співробітника із заробітною платою $ 1.400 на місяць, за оцінками спеціаліс-

тів одного з найкрупніших банків США, сягає $ 51.000 [1]. 

  Згідно з дослідженнями Harvard University, компанії, які активно інвестують кошти в оцінку, підбір, 

навчання і розвиток персоналу досягли [2]: 

більше 50% зростання в послугах, як і задоволеності клієнтів у порівнянні з конкурентами; 

показник зростання на 60% – 300% вище, ніж у конкурентів; 

виручка від продажів на 200% – 300% вище, ніж у конкурентів. 

За даними спеціалістів кадрових компаній, основними причинами звільнення співробітників є немож-

ливість кар’єрного зростання, перепрацювання, невизначеність перспектив професійного розвитку, недооціне-

ність, брак мотивації, брак довіри або надмірна ієрархія [3].   

Під стійкістю персоналу ми розуміємо певний динамічний стан системи управління персоналом, що 

характеризує її здатність зберігати працездатність під впливом внутрішніх і зовнішніх трансформацій на основі 

забезпечення балансу кількісних і якісних параметрів стійкості персоналу. Це визначення є междисциплінар-

ним, воно існує і застосовується як в сфері соціології праці (де спочатку виникло як спосіб зниження плинності 

кадрів та досягнення певного рівня соціально-трудових показників підприємства [4]), у НR-менеджменті (як 

спосіб забезпечити безперервність і ефективність діяльності на основі збереження персоналу та у забезпеченні 

конкурентоспроможності персоналу [5]), в економіці праці (як спосіб забезпечити кількісні характеристики пе-

рсоналу).  

Створення конкурентних умов розвитку персоналу в контексті забезпечення його стійкості передбачає 

участь підприємства в конкурентних процесах як суб’єкта ринку праці з метою збереження персоналу через 

створення сприятливих та справедливих умов праці, які дають змогу розкрити потенціал кожного співробітника 

та розвинути його професійні компетентності, що дозволить підвищити конкурентоспроможність персоналу на 

ринку праці та створити позитивний імідж підприємства як працедавця. Відповідно до цієї мети, створення 

конкурентних умов працевлаштування персоналу передбачає вирішення низки завдань:  

1) забезпечення кількісних характеристик персоналу підприємства через визначення нормативних (оп-

тимальних для підприємства) співвідношення таких показників;  
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2) збереження персоналу через виявлення потреб співробітників в процесі трудової діяльності та забез-

печення таких потреб;  

3) залучення персоналу через дослідження вимог здобувачів вакансій до якості робочих місць; 

4) оцінка компетенцій персоналу та виявлення резерву їхнього розвитку;  

5) підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства; 

6) створення сприятливого робочого середовища та корпоративної культури;  

6) формування позитивного іміджу підприємства на ринку праці.     

Аналіз даних, отриманих під час дослідження, дав змогу вивити дуальний характер проблеми забезпе-

чення стійкості персоналу: з одного боку, це – забезпечення оптимального співвідношення кількісних характе-

ристик персоналу підприємства, а з іншого – створення конкурентних умов його розвитку завдяки забезпечен-

ню якісних складових його розвитку. Це є певним внеском в науковий дискурс щодо забезпечення стійкості 

персоналу завдяки створенню конкурентних умов розвитку персоналу (а саме, особистісних характеристик (ко-

мунікабельність, лідерство, емоційний інтелект, навички роботи в команді) та професійних компетенцій в умо-

вах сучасного розвитку ринку праці (коли ринок праці стає глобальним, ринок перетворюється на ринок здобу-

вача, а на ринок виходять міленіали).  
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПАТ «УКРТАТНАФТА» 

Булка А. О., магістрант 

Науковий керівник Хоменко Л. М., к.е.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла  Остроградського 

 
У рамках Енергетичної стратегії України важливого значення набуває питання енергетичної незалежнос-

ті. Перш за все, реалізація такої мети можлива шляхом забезпечення сталого розвитку підприємств паливної 

промисловості та встановлення стабільності на паливному ринку. Зокрема, важливе значення для України має 

ПАТ «Укртатнафта» – єдине джерело створення та зберігання вітчизняних нафтопродуктів, що відповідають 

європейським стандартам. Стабільність внутрішнього ринку та задоволення національних інтересів України 

перебувають у певній залежності від забезпечення економічного розвитку ПАТ «Укртатнафта». 

Зважаючи на те, що дана мета є доволі масштабною, її досягнення потребує реалізації окремих цілей в 

основних напрямках діяльності підприємства: виробничій, збутовій, фінансовій та інвестиційно-інноваційній. 

Отже, доцільно використати комплексний підхід, тобто створити систему цілей, яка б відбивала потреби 

підприємства для реалізації головної мети – забезпечення економічного розвитку. Взаємозв’язок цілей та їх 

підпорядкованість головній меті підприємства проілюстровано рис. 1. 

http://3metrix.ru/we/about/
http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/1/NBIC_report.pdf
https://news.finance.ua/ua/news/-/383342/7-prychyn-zvilnennya-za-vlasnym-bazhannyam-navit-najkrashhyh-pratsivnykiv
https://news.finance.ua/ua/news/-/383342/7-prychyn-zvilnennya-za-vlasnym-bazhannyam-navit-najkrashhyh-pratsivnykiv
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Рисунок  1 − Система цілей ПАТ «Укртатнафта» 

 

Отже, основними чинниками економічного зростання ПАТ «Укртатнафта» є: 

1) нарощування обсягів виробництва; 

2) підвищення якості та екологічності продукції; 

3) орієнтація на українську сировину та українського споживача; 

4) удосконалення маркетингової політики; 

5) оптимізація структури капіталу; 

6) підвищення ефективності використання капіталу підприємством; 

7) забезпечення високого рівня інноваційного розвитку шляхом залучення  інвестицій; 
8) зменшення монопольної залежності України в енергоресурсах та розширення кількості маршрутів і 

джерел поставок цих ресурсів. 
Зокрема, нарощування обсягів виробництва можливе за рахунок переробки як української, так і азер-

байджанської нафти. За прогнозами, зазначеними на офіційному сайті підприємства [1], завантаження Кремен-

чуцького НПЗ, на базі якого знаходиться ПАТ «Укртатнафта», може зрости з 2,5 до 7 млн. т нафти на рік. 
Орієнтація на внутрішнє споживання нафтопродуктів є запорукою забезпечення економічного зростан-

ня підприємства. Це зумовлене актуальною на сьогодні проблемою домінування та неконтрольованого зростан-

ня частки імпортних нафтопродуктів на паливному ринку України (останніми роками – 60-80%). Така ситуація 

спричинює зниження конкурентоспроможності продукції ПАТ «Укртатнафта», причому не за рахунок нижчих 

якісних характеристик, порівняно з аналогічним імпортним продуктом, а за рахунок вищої ціни. Підприємство 

потребує державної підтримки у контексті зміни схеми ціноутворення на вітчизняні нафтопродукти, оскільки 

необхідною є підтримка, перш за все, вітчизняного виробництва. 

Суттєві перспективи має використання кластерного підходу для підвищення ефективності виробничої 

діяльності. Даний підхід полягає у кооперації ПАТ «Укртатнафта» із вітчизняними територіально наближеними 

підприємствами (наприклад, ПрАТ «Кредмаш», ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», 

ПрАТ КВТФ «Кремтекс» та ін.), що дозволить раціоналізувати використання капіталу шляхом скорочення ви-

трат на виробництво. 

Також важливим чинником є удосконалення процедури реалізації продукції: електронні аукціони, дов-

гострокові договори, нарощування реалізації продукції власникам АЗС та кінцевим споживачам, орієнтація на 

методи поставки та ціноутворення, аналогічні імпортерам. 

Отже, найбільш потенційні можливості забезпечення економічного розвитку ПАТ «Укртатнафта» ста-

ють результатом сукупної дії держави, самого підприємства та інших учасників паливного ринку. Реалізація 

Головна мета ПАТ «Укртатнафта»: 

забезпечення економічного розвитку 
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перелічених цілей має важливе значення не тільки на мікрорівні, а й на макрорівні, оскільки вони узгоджені із 

стратегічними цілями України. 
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СЕКЦІЯ № ІХ 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА В ТУРИЗМЕ 

 

Аннамурадов Мерген Тореевич, старший  преподаватель транспортного факультета 

Туркменский государственный институт транспорта и связи 

 
Туризм достаточно сильно зависит от транспорта, его безопасности, доступности, скорости и удобств, 

предоставляемых туристу во время путешествия. Все больше людей каждый год совершают путешествия за 

пределы своих стран. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию транспортных и туристических 

компаний, а также благодаря оптимизации транспортно - логистических схем туристических маршрутов. Акту-

альным на сегодня является изучение вопросов логистической организации и управления в туризме, логистиче-

ских основ устойчивого развития туризма, проблем гостиничного, информационного, финансового и транспор-

тного обслуживания, в частности в контексте развития сети международных транспортных коридоров. 

Анализ предыдущих исследований и публикаций [1, c.15, 2 c. 34, 3 c. 22, 4 c. 46] показал, что логистика 

в туризме - прикладное направление логистической теории и практики, иллюстрирующее значительный потен-

циал логистики для повышения эффективности каждого отдельного вида предпринимательства независимо от 

того, связан он со сферой материального производства (промышленность, агробизнес, строительство) или со 

сферой услуг (торговля, банковское дело, транспорт, туризм, и т.д.). 

По нашему мнению, логистика туризма - новейшее научно-практическое направление, исследующее 

логистические особенности туристической отрасли, в частности накладывает логистические принципы к ее ге-

опространственной организации и управления.  

Туризм, как  одна  из  самых  активно  развивающихся  сфер  экономики,  использует транспортную ло-

гистику для обеспечения безопасного, комфортного,  быстрого  путешествия  туристов.  Авиа-  или  авто-,  же-

лезнодорожные  или  морские  транспортные  пути  способствуют  более  быстрому  передвижению  человека  

от  пункта  отправления  до  пункта  его  назначения. Кроме  этого,  параллельно  транспорт  является  

средством  быстрой  доставки  локальных  и  международных сообщений, что в свою очередь предоставляет 

возможности для  развития бизнеса, организации гуманитарных перевозок и прочего [5, c. 8]. 

Взаимоотношения туристических и транспортных компаний, правила взаимодействия в вопросах обес-

печения безопасности туристов, обслуживания, использования скидок и льгот при продаже транспортных услуг 

имеют важное значение как для туристов, так и для организаторов путешествий. Развитие туризма в Ашхабаде 

существенно сдерживает несоответствие транспортных систем мировым стандартам удобства, эффективности и 

безопасности, невозможность масштабных инвестиций в объекты транспортной инфраструктуры. 

В туризме при оптимизации схемы маршрута тура необходимо учитывать объективные и субъективные 

ограничения. Первые определяются условиями сегментации рынка, вторые - возможностями туроператора. В 

частности, к ним относятся: временные ограничения (сроки путешествия), экономические (конкурентность ры-

нка и стоимость тура), юридические (регламентация перевозок). При планировании программ туров акцент до-

лжен быть именно на потребностях туристов. Туристические маршруты для организованных групп рассчитаны 

на массового потребителя, поэтому стоит уделить особое внимание доступной стоимости тура при минимиза-

ции транспортних затрат. 

Разработка тура включает следующие этапы: выбор пунктов маршрута, иерархизация этих пунктов, 

выбор пунктов начала и окончания маршрута, после чего производится разработка схемы маршрута и его оп-

тимизация. 

Таким образом, туризм достаточно сильно зависит от выбора вида транспорта, его безопасности, дос-

тупности, скорости и удобств, предоставляемых туристу во время путешествия. Понимание необходимости 

изучения транспортно-логистических схем и оптимизации туристических маршрутов трансформирует традици-

онные подходы к организации транспортных туров. Эффективные транспортно-логистические схемы новых 

туристических маршрутов и оптимизация уже существующих позволят улучшить качество транспортного об-

служивания туристов. 
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Тарне господарство є важливою і невід’ємною частиною кожного підприємства, а також самостійним 

підрозділом допоміжного господарства. Тара – це товарна упаковка, застосовувана при перевезенні та зберіган-

ні товарів.  

Тара призначена для забезпечення збереження кількості, якості товарів, охороняє їх від зовнішніх 

впливів, втрат і псування. Всі товари і продукти, які переробляються або реалізуються підприємствами громад-

ського харчування, доставляються в тарі. Різні фізико-хімічні властивості сировини, продуктів, готових виробів 

визначають необхідність використання різноманітних видів тари. Особливістю використання тари є маркування 

з вказанням виду вантажу, його кількості, вимог до перевезення, відправника вантажу і отримувача, спеціаль-

них вимог до зберігання [1]. 

Класифікація тари проводиться за чотирма основними ознаками:  

 за видом матеріалу тара поділяється на дерев’яну, скляну, металеву, тканинну, картонно-

паперову, пластмасову, різну;  

 за ступенем жорсткості, тобто здатності чинити опір механічним впливам, на жорстку, напів-

жорстку, м’яку;  

 за ступенем спеціалізації – на універсальну і спеціалізовану; універсальна тара використову-

ється для кількох видів товарів; 

 за кратністю використання тара буває однообортної і багатооборотної (використовуваної неод-

норазово) 

До тари висуваються такі вимоги: технічні, експлуатаційні, санітарно-гігієнічні, екологічні [1]. 

При встановленні переваги виду або типу тари враховують: 

 абсолютну масу (різницю між масою брутто і нетто); 

 відносну масу (відношення власної маси тари до маси продукту, який підлягає затарюванню. 

Цей показник характеризує технічний рівень виробництва тари); 

 коефіцієнт власної маси (відношення маси тари до утворюваного нею об’єму, який завантажу-

ється); 

 об’ємну масу тари (відношення маси тари до її власного об’єму). 

При впровадженні нового виду і типів тари необхідно прагнути до зниження абсолютного значення пе-

рерахованих показників тари, чим досягаються вивільнення транспортних засобів, зменшення вартості самого 

продукту і його перевезення. Організація тарного господарства включає облік і планування потреби в тарі, її 

оборот, виготовлення, ремонт і зберігання. 

Потреба в тарі і пакувальних матеріалах планується на основі виробничої програми випуску продукції 

підприємства за кількістю видів і нормами витрат тарних і пакувальних матеріалів на одиницю продукції. 

Склад і організація тарного господарства залежать від виду продукції підприємства, вимоги споживача 

до її розфасовки, упаковки і тари, а також від кооперації з підприємствами – постачальниками тари і пакуваль-

них матеріалів. Зазвичай частину тари і засобів упаковки підприємства виробляють самостійно, для чого ство-

рюються спеціальні підрозділи (цехи, ділянки). Основну частину тари підприємства отримують від спеціалізо-

ваних підприємств – бочки, скляні банки, металеві контейнери [1]. 

Нині все ширшого застосування в ресторанних закладах набуває багатооборотна тара – тарообладнан-

ня, що являє собою як тару, так і обладнання. Це спеціальні конструкції, що виконують одночасно роль зовніш-

ньої тари, транспортного засобу й обладнання складів. 

 Найбільш розповсюджений на підприємствах ресторанного господарства уніфікований контейнер у 

вигляді ємностей і засобів їх переміщення. Ці ємності призначені для зберігання, приготування, транспортуван-

ня напівфабрикатів від заготівельних і промислових підприємств на підприємства ресторанного господарства, 

короткочасного зберігання, приготування і роздачі страв [1].  

Отже, організація тарного господарства залежать від виду продукції підприємства, вимоги споживача 

до її розфасовки, упаковки і тари, а також від кооперації з підприємствами – постачальниками тари і пакуваль-

них матеріалів. Зазвичай частину тари і засобів упаковки підприємства виробляють самостійно, для чого ство-

рюються спеціальні підрозділи (цехи, ділянки). Основну частину тари підприємства отримують від спеціалізо-

ваних підприємств. Наявність різних видів тари дозволяє поліпшити організацію тарного господарства і забез-

печити максимально можливий збір і повернення тари. 
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Волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку громадянського суспільства. Волонтерство 

сприяє покращенню якості життя, особистому процвітанню й поглибленню солідарності, реалізації основних 

потреб на шляху будівництва більш справедливого і мирного суспільства, більш збалансованому економічному 

і соціальному розвитку, створенню нових робочих місць і нових професій. 

На даний час мільйони туристів по всьому світу захоплюються дещо іншим підходом до подорожей, 

під час яких, вони матимуть можливість зануритися в місцеві культури та побут, а також зробити власний вне-

сок у здійснення соціальних змін в громадах країн, що розвивається. Ця тенденція отримала назву волонтерсь-

кого туризму або «волонтуризму». 

Сучасний стан та особливості статусу волонтерського руху досліджували вчені  різних країн: М. Боста-

нджогло, Р. Колосова, М. Фурлан, К. Хаджи-Міцева, Г. Чейнен, О. Щекова та інші. В узагальненні вітчизняного 

досвіду волонтерства можна виокремити праці О. Главник, О. Карпенко, Т. Лях, І. Пінчук та ін. До визначення 

змісту понять «волонтуризм» долучалися такі науковці як С.Н. Кобзова, В. П. Андрущенко, та ін. З’ясуванням 

причин, які спонукають людей до виконання волонтерської роботи, займались такі дослідники як L. Conway, S. 

Ellis та А. Маслоу. 

Волонтерський туризм  – це індустрія, що розвивається швидкими темпами, унікальне поєднання між 

двома окремими сферами діяльності: туризмом і волонтерством. Масштаби подорожуючих по всьому світу, 

поступово призводять  до змін не лише стереотипів про способи подорожування, що склалися протягом років, а 

й причин і цілей поїздок мандрівників. 

Найбільш повно поняття волонтерського туризму відображає трактування, наведена в статті Кобзова С. 

Н.: «Волонтерський туризм - це участь осіб будь-якого віку в волонтерських проектах туристичної спрямовано-

сті в різних країнах світу » [1]. 

Концепція волонтерського туризму – надання короткотривалих волонтерських послуг, які передбача-

ють високу заповненість програми перебування пригодницькими та сприяючими набуттю різнопланового дос-

віду активностями – протягом останніх кількох років набула величезного значення [2]. 

Особливості волонтерського туризму: добровільна основа, всесезонність, інтерактивність, масовий ха-

рактер, можливість участі осіб різних вікових категорій. Волонтерський туризм  має деякі переваги в порівнян-

ні з іншими видами туризму, серед яких можна виділити наступні: залучення значної кількості туристів шляхом 

створення волонтерський турів в регіоні; волонтерський туризм не обмежує волонтуристів у виборі сезону; у 

разі, якщо захід є довгостроковим, час перебування туристів-волонтерів збільшується. волонтерські тури зазви-

чай призначені для різних вікових груп; даний вид туризму не вимагає наявності на території природних ресур-

сів. 

Одним з найбільш вивчених компонентів волонтерської діяльності є мотивація, а також і психологічні 

бар’єри, що перешкоджають участі особи в цій діяльності. Успішність формування мотивації волонтуристів 

полягає у тому, що добровольча діяльність представляє унікальну можливість для людини поєднати задоволен-

ня своїх особистих потреб до потреб суспільства. Чинники мотивації волонтуристів можна розділити на такі  

підгрупи: 

 альтруїстичні: бажання допомогти іншим, потреба бути корисним, культурний  обмін, відчуття 

суспільного змісту роботи, потреба в почутті єдності з людьми, вираження солідарності до інших; 

 прагматичні: освітньо-професійні мотиви, розширення соціальних зв’язків, розвиток комуніка-

тивних навичок, гедоністичні мотиви, психологічні та духовні мотиви. 

Варто зазначити, що мотиви волонтерів бувають різними і в однієї людини їх може бути одразу декіль-

ка. Тому на рішення людини стати волонтером чи залишитися ним може впливати один мотив, який є доміную-

чим. Після задоволення одного мотиву/потреби, людина може переключитися на інший мотив, який стане до-

мінуючим [3]. 

Таким чином, волонтерський рух в Україні поступово розвивається, до волонтерства залучається все 

більша кількість українців – молодих людей, які знаходять вільний час для занять волонтерською діяльністю.  

Щодо волонтерського туризму в  Україні наразі не є самостійним напрямом туризму. Проте, волонтерський рух 

і діяльність волонтерських організацій формують теоретичну і практичну базу для розвитку таких подорожей у 

майбутньому [2]. 
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Суспільство як цілісне утворення характеризується складною системою відносин - економічних, соціа-

льних, політичних, етичних, духовних тощо. В основі цих відносин лежать потреби й інтереси людей. Виник-

нення перепон на шляху реалізації цих потреб і інтересів, цілей і очікувань призводить до загострення супереч-

ностей між людьми та соціальними групами, породжує напруженість і кризові ситуації, що веде до відкритої 

конфронтації та конфліктів. Проблема конфліктів є досить актуальною, люди на протязі свого життя завжди 

стикаються з конфліктами. 

Особливе місце в цих кризових ситуаціях займають конфлікти на підприємствах туристичної галузі та 

готельно-ресторанних закладів. 

У суспільстві функціонують різні типи організацій: підприємства й установи, університети й інститути, 

фінансові структури й громадські організації, асоціативні організації (наприклад, сім'я). Ці утворення виступа-

ють як первинні групи, тобто є соціальним середовищем, в якому людина безпосередньо контактує з іншими 

людьми. 

Взаємні зв'язки й відносини формуються не тільки на основі виробничої діяльності, а й під впливом ре-

альних умов життя: політичних, психологічних, етичних. Людей об'єднують загальні інтереси, ідеї, цілі, етичні 

норми та принципи. Проте разом із солідарними діями в трудових колективах виникають і конфліктні ситуації. 

Окрім конфліктів між працівниками, можуть бути конфлікти з клієнтами, які досить часто виникають на підп-

риємствах, які працюють у сфері обслуговування. 

Конфлікти зазвичай породжуються певною конфліктною ситуацією, яка може існувати задовго до пря-

мого зіткнення її учасників. Поняття конфліктної ситуації не співпадає з поняттям конфлікту, позаяк лише 

створює підґрунтя для виникнення реального конфлікту, а також реальних дій протидіючих сторін щодо відс-

тоювання своїх інтересів.[1] 

Найбільш характерними ознаками конфліктних ситуацій в організаціях сфери обслуговування можуть 

бути: 

 приниження гідності особи в офіційних і неофіційних відносинах; 

 ухилення від виконання вказівок і розпоряджень безпосередніх керівників; 

 негативні висловлювання на адресу окремих членів колективу, словесні або фізичні образи; 

 замкнутість, байдужість, усамітнення та психологічна пригніченість окремих працівників 

Але крім конфліктів між працівниками, можуть виникати конфлікти працівників підприємства з клієн-

тами. Ці проблеми більш усього зустрічаються сфері діяльності, що пов'язана з роботою з людьми. Наприклад 

на роботах готельно-ресторанного комплексу. Розглянемо цю проблему на прикладі ресторану американської 

кухні ‘’RockVille’’. Клієнти які відвідували заклад були люди середнього та вищого достатку, тому за час про-

ведення дослідження виникали конфліктиз клієнтами. Більша частина конфліктних ситуацій виникали з таких 

причин: 

 Конфлікт, щодо якості та смаку страв у ресторані. Незважаючи на те, що ця проблема цілком 

залежить від професійності кухара закладу, під удар першим завжди попадав офіціант, який повинний був ви-

рішувати цю проблему.  

 Довге очікування страв. Інколи, деякі страви доводилось чекати досить довго. Причинами цьо-

го було декілька чинників: завантаженість ресторану у вечірній час; складність приготування конкретної страви 

та тривалий час на приготування цієї страви; непрофесіоналізм кухарів та іноді відсутність їх на місці роботи. 

 Вимогливість клієнтів. Деякі клієнти були досить вимогливими. Вони вимагали швидкого при-

готування якоїсь конкретної страви, не завжди розуміючи, що з огляду на її технологічний процес приготуван-

ня,  її неможливо подати до столу, так швидко, як це хоче клієнт. У такі моменти виникали завжди питання до 

офіціанта. Також значну роль грає і сам характер клієнтів, є досить ‘’важкі’’ люди, з якими треба було шукати 

шляхи до компромісу у вирішенні проблеми. 

 Непрофесіоналізм офіціантів. Інколи напружена робота та відсутність досвіду роботи, приво-

дило до невеличких конфліктів з клієнтами (наприклад: неправильно зрозумів заказ клієнта, пролив чай на стіл, 

переплутав столик, і виніс клієнтам не те, що вони заказали) 

Вирішити ці проблеми можна такими шляхами: 

Уміння слухати.  

При вирішенні конфліктної ситуації потрібно вислухати гостя спокійно, ні в якому разі не перебиваючи 

його. Від того, як персонал сприймає ситуацію, залежить усе вирішення проблеми. Тому потрібно слухати гостя 

уважно, не перебиваючи і не сперечаючись. Перш ніж вирішувати проблему, її потрібно почути. 

Приносити вибачення. 

Іноді гостю достатньо знати, що його проблему зрозуміли. Почувши від персоналу вибачення, конфлікт 

нерідко вирішується. Тому цей метод є одним із найважливішим у роботі з людьми. 

Бути ввічливим та урівноваженим. 
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Завжди потрібно бути ввічливим з клієнтом. Спокійний тон голосу, набагато більше вирішить, чим не-

рвовий. Завжди потрібно поводити себе спокійно, навіть якщо гість, дуже сильно кричить та нервує, але і не 

дозволяти ‘’сідати йому вам на голову’’, і завжди запропонувати йому мирне вирішення конфлікту. Зазвичай 

спокійна атмосфера вирішує більше, ніж атмосфера напруги. 

Вирішення проблеми. 

Спочатку треба запропонувати гостю свій варіант вирішення конфлікту. Якщо гість не погоджується, 

необхідно запитати, як ми можемо вирішити цю проблему. Вирішити конфлікт цілком може будь який співро-

бітник, якщо це в його компетенції. А також, дуже важливо враховувати різні фактори: і психологічний тип 

гостя, і менталітет, національні та культурні традиції. 

Робота над помилками 

Після вирішення конфлікту. Треба проаналізувати цю проблему, щоб у майбутньому персонал міг уни-

кати схожих конфліктних ситуацій в майбутньому, як з гостями, так і між собою.[2] 

Таким чином, проаналізувавши проблематику конфліктів на підприємстві туристичної галузі, можна 

зазначити, що головне завдання керівника полягає в тому, щоб уміти регулювати - визначити і «увійти» в кон-

флікт на початковій стадії. І якщо конфлікт не розв'язано в наступному періоді, він розростається з новою си-

лою, тому що в період спаду може бути притягнуто для боротьби нові способи та сили. Також, зазначимо, що 

розв'язання конфлікту сприяє стабілізації соціальної системи, оскільки при цьому ліквідуються джерела незадо-

волення. Сторони конфлікту, навчені «гірким досвідом», у майбутньому будуть більше налаштованими на спів-

робітництво між собою, та у роботі з клієнтами, ніж до конфлікту. Та будуть більш підготовлені у майбутньому 

з клієнтами з різноманітними рисами характеру. 

 Крім цього, розв'язання конфлікту може запобігти виникненню більш серйозних конфліктів, що могли 

б виникнути, якби не було цього.  
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Small volumes of tourist payments, slow development of tourist infrastructure, as well as the adaptation of le-

gal acts of Ukraine to the legislation of the European Union forced to change the collection mechanism in the Tax Code 

of Ukraine, in terms of expanding the tax base, differentiation of tax rates and increase the list of payers. 

Tourist tax – a local fee, the funds from which are credited to the local budget [1]. 

Since January 1, 2019, for each day of temporary accommodation of a person (citizens of Ukraine, foreigners, 

as well as stateless persons) in places of residence (overnight), must pay a fixed rate of tourist tax, which is calculated 

from the Ukrainian minimum wage and is established by the decision of the relevant village, town, city Council or the 

Council of the United territorial community for the current year. 

Taxation shall be subject to all accommodation facilities (hotels, hostels, hotels, pensions, campgrounds, hos-

tels, etc.), sanatorium-and-Spa institutions and private premises (homes, additions to a house, apartment, room) that 

accommodate tourists on lease and owned by natural or legal persons. 

Changes in the Tax code of Ukraine provide for differentiation of the tourist tax rate for domestic and inbound 

tourism in accordance with the provisions that will be valid in the territory of the administrative-territorial unit for one 

person for one day of temporary residence. 

Tourist tax from citizens of Ukraine can’t exceed 0.5% of the minimum wage in the country – 20.86 UAH and 

from foreigners can reach 5% – 208.65 UAH per person per night accommodation [2]. 

The following persons are exempt from paying the tourist tax: war veterans, participants in the liquidation of 

the consequences of the Chernobyl nuclear power plant accident, disabled persons, persons who permanently reside in 

the territory of the relevant administrative-territorial unit, the Council of which established such a fee, or who arrived at 

vouchers (courses) for treatment, rehabilitation, rehabilitation in medical-preventive, sports-health and sanatorium insti-

tutions, children under the age of 18, family members of the first or second degree of kinship of the host country. 

However, the new system of administration of a tourist tax carried a number of disadvantages. So the system 

has discriminatory character. For example, now the statutory minimum wage is 4 173 UAH [3]. The local city Council 

alln  the approves. The new rates of tourist tax for domestic tourism as  0.4% of the minimum wage in Ukraine (16.69 

UAH)  and for inbound tourism as 2%  (83.46 UAH). In this case Ukrainians, with the cost of a room in a hostel 70 

UAH per day, will pay (70 + (16,69 ⋅ 1 ⋅ 1)) a little more than 86 UAH, and a foreigner (70 + (83,46 ⋅ 1 ⋅ 1)) more than 

153 UAH. So, for a foreign tourist this tax will be more than the cost of the accommodation. In addition, the minimum 

wage will gradually increase, and therefore this will increase the tourist tax. 
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It can be argued that the increase in the tax for tourists, combined with the inevitable rise in the cost of rooms, 

through the planned increase in energy prices, will lead to the shading of business. 

Taking into account the fact that all the funds received from this tax will go to the local budget and will not 

have a purpose, and therefore will be sent exclusively at the discretion of the local Council, which does not guarantee 

their involvement in the development of tourist and transport infrastructure (installation of tourist signs of type 5.53), 

tourist routes (marking tourist routes) and promotion of tourist product (holding a tourist-international fair). Given that 

the issue of control over the receipt of tourist tax has not yet been determined. 

Thus, it is necessary to determine a single flexible rate of tourist tax according to the local situation, which will 

be calculated from the average cost of living and tourist services rendered per day of stay in institutions of a certain cat-

egory of accommodation of tourists minus value added tax; create local tourism development funds and report monthly 

on the funds spent to the public. 
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На сьогодні система безпеки готелю відіграє ключову роль при виборі закладів розміщення.  

Щоб забезпечити належний рівень безпеки і комфорту своїм клієнтам кожний готель має організовува-

ти та впроваджувати сучасні системи безпеки на підприємствах готельного господарства, але реалізація цих 

завдань ускладнюється у зв’язку з обмеженістю власних ресурсів і відсутності прийнятного довгострокового 

банківського кредитування, що спонукає до пошуку альтернативного фінансового інструменту. 

На думку українських вчених, зокрема О. Васильчишина, Н. Внукової, О. Галущака, І. Костирка, Н. 

Рязанової, О. Тулай та ін, які займалися дослідженням методологічних та концептуальних проблем економічної 

теорії управління,один з найбільш надійних та гнучких механізмів інвестуванняє укладання договору лізингу, 

який дозволяє використовувати попередньо застраховане обладнання, що купується протягом певного терміну 

за певну щомісячну плату. [1] 

Лізинг – це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових 

коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування 

другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається 

ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного 

постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. [2] 

Ефективність лізингу полягає не тільки у тому, що лізингоодержувач суттєво заощаджує на податках, а 

й має можливість викупити орендоване майно на більш вигідних умовах порівняно з банківським кредитом, 

тим паче процедура отримання кредиту на обладнання є досить трудомісткою операцією для українських 

підприємств, оскільки діяльність банків чітко регламентована нормативно-правовими актами НБУ. 

Для того, щоб з’ясувати, який з двох варіантів є найбільш прийнятним, необхідно прорахувати 

економічну ефективність лізингу на прикладі обладнання, що планує експлуатувати готельне підприємство та 

забезпечувати безпеку своїм клієнтам. 

До таблиці 1 зведено обладнання, якенеобхідне для створення системи безпеки готельного підприємст-

ва. 

 

№ Назва Кількість Вартість 

1. Дверний доводчик Iseo IS 115 зі слайдовою тягою 180 1 021 680 грн 

2. Сейф вогневзломостійкий Griffon F. 30C LI.30.E 130 1 684 020 грн 

3. Комплект камерCoVi Security NVK-4002 POE 50 1 980 000 грн 

4. Комплект сигналізації DSC WP-8010-Kit 135 1 431 945 грн 

5. Сповіщувач Tyco Security Products PG-8912 138 561 384 грн 

6. Датчик диму і чадного газу Ajax FireProtect Plus 150 307 350 грн 

7. Замок ETUUD LS9 біометричний дверний 130 803 010 грн 

8. Комплект радіозв’язку Puxing PX-820_UHF_9 55 2 714 745 грн 

9. Всього:  10 504 134 грн 
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Сумарний дисконтований фінансовий потік при використанні лізингу склав суму рівну -7 189 010 грн, 

що виявилося нижче ніж сумарний дисконтований потік по кредиту. Сумарний дисконтований фінансовий по-

тік для кредиту склав суму рівну -8 294 052 грн, що виявилося важче ніж сумарний дисконтований потік по лі-

зингу. 

Оплата лізингоодержувачем початкового внеску лізингодавцю, складає 30 % (3 315 124 грн) від повної 

вартості предмету лізингу за лізинговим договором.Розміри платежів за використання аналогічного обладнання 

при кредитному договорі складає 20% (2 210 082 грн) і це нижче на 10% (331 512грн) ніж при оперативному 

лізингу, але використовуючи кредит всі види ремонту і технічне обслуговування обладнання здійснюєпозича-

льник за свій рахунок, що може перевищувати оплату лізингоодержувачем початкового внеску лізингодавцю. 

Таким чином, договір лізингу є найбільш прийнятним та ефективним інвестиційним механізмом в сфе-

рі туристичного ринку, що сприяє організації та впровадженню сучасних систем безпеки на підприємствах го-

тельного господарства, а також не потребує великого обсягу фінансових вкладень. 
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В сучасних умовах туризм є перспективною галуззю економіки країни, одним із пріоритетних напрям-

ків її розвитку. Туризм як унікальне явище доступний широким верствам населення, він є засобом оздоровлен-

ня, забезпечення душевного комфорту людей, їх екологічної безпеки. Інтенсивному розвитку туризму в Україні 

сприяють її географічне положення, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного 

потенціалів. Актуальність дослідження сталого розвитку туризму на Полтавщині пояснюється тим, що в світі 

зберігається тенденція підвищення попиту на туристичні послуги у тих регіонах, де зберігається культурна, 

соціальна, побутова самобутність нації або держави. 

На сьогодні, дослідженням сталого розвитку країни та її окремих регіонів присвячені роботи таких 

вчених, як: М. Борущак, Л. Лук'янова Ю. Волков, Г. Михайліченко В. Федорченко,  І. Зорін, В. Квартальнов та 

ін. 

Сталий розвиток туризму базується на доктрині сталого розвитку, яка спрямована на зміну стосунків 

людини і природи задля розширення можливостей економічного зростання, та на створення скоординованої 

глобальної стратегії виживання людства, орієнтованої на збереження і відновлення природних спільнот у мас-

штабах, необхідних для повернення до меж господарської місткості біосфери [1].  

Туризм як галузь економіки знаходиться у складній взаємодії з навколишнім середовищем і тому сьо-

годні, завдання подальшого розвитку туризму в Україні полягає у зменшенні його негативного впливу на на-

вколишнє середовище. 

Полтавська область розташована на перехресті важливих економічних, історично-обумовлених шляхів 

між Сходом і Заходом, Північчю і Півднем, вона має м’які кліматичні умови, густу мережу річок (Псел, Ворск-

ла, Сула), пов’язаних з головною суднохідною артерією України - Дніпром. Природне багатство доповнюють 

бальнеологічні і грязьові курорти м. Миргороду, м. Гадячу, Великої Багачки, Нових Санжар (в області діє 12 

санаторіїв), пам’ятки садово-паркового мистецтва та регіональні ландшафтні парки. В Полтавській області на-

лічується 337 територій та об'єктів природо-заповідного фонду; 151 заповідник (18 державного значення), 117 

пам'яток природи (1 державного значення), Устимівський дендропарк, 18 парків - пам'яток садово-паркового 

мистецтва (4 державного значення), 3 регіональних ландшафтних парки, 49 заповідних урочи [2]. 

Майже всі райони області є перспективними для розвитку різних типів туризму: оздоровчий (санаторії, 

профілакторії, турбази), кваліфікований, з активним способом пересування (кінний, водний, велосипедний, гір-

ськолижний), культурно-пізнавальний та культурно-етнографічний, релігійний паломницький. 

На Полтавщині є значний потенціал розвитку екотуризму (загальноознайомчі екскурсії з природою да-

ного регіону, де залишились рідкісні та цікаві види фауни, ландшафтні парки, заповідні території).  

Перспективним також є сільський зелений туризм - специфічна форма відпочинку в селі з використан-

ням природного, матеріального та культурного потенціалу місцевості, пов’язаного з використанням селянсько-

го або фермерського господарства, коли проживання, харчування та обслуговування туристів забезпечує сіль-

ська родина. 

До розвитку галузі туризмі дедалі більше долучається громадськість області. У 2002 році утворено 

Полтавське регіональне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, основни-

ми завданнями якого є: сприяння розвитку сільської інфраструктури; виховання поваги до краси рідного краю, 
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гостинних мешканців сільської місцевості, збереження існуючого культурного та історичного надбання україн-

ського народу; сприяння підвищенню зайнятості сільського населення; популяризація сільського зеленого ту-

ризму, як виду відпочинку [3]. 

Для подоланнях негативних явищ, які впливають на довкілля на Полтавщині розроблено Стратегію 

сталого розвитку туризму і курортів в Полтавський області на 2019 -2029 р.  

Пріоритетами сталого розвитку туризму області є:  

- формування конкурентоспроможного національного туристичного продукту;  

- збереження ресурсного потенціалу туризму, формування простору високої туристичної привабливості 

з метою забезпечення раціонального та ефективного використання туристичних ресурсів;  

- формування інформаційного простору сфери туризму;  

- поглиблення міжнародного співробітництва з метою забезпечення сталого розвитку туризму. 

Узагальнюючи результати дослідження, треба відзначити, що реалізація Стратегії сталого розвитку ту-

ризму в Полтавській області допоможе посприяти вирішенню екологічних питань регіону, які є актуальними на 

сьогодні та мінімізувати вплив туризму на навколишнє середовище. Розвиток зеленого та екотуризму допоможе 

вирішити питання залучення населення до екологічних проблем. 
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Transit potential of Kazakhstan is one of powerful tools for implementation of country’s capacity in provision 

and support of traffic flows as between country regions, between different countries as well.  

There are some countries in the world, where incomes of transit procedures are important in budget incomes and 

thus they play a significant role in the development of economics of these countries. They include Austria, Holland, 

Singapore. 

Our country has a very profitable geographical location at the junction of two parts of the world: Europe and 

Asia.  

Kazakhstan is the largest country that does not have access to the world ocean and the implementation of transit 

potential is one of prior directions of economic policy of the country. Its efficiency has a positive influence on invest-

ment attractiveness of Kazakhstan. For example, dynamically developing economics of China and its trade partner Eur-

asian Union create for Kazakhstan opportunities to develop transit and export-import activities. Besides, active trade 

economic partnership between countries of Southeast, South and East Asia with countries of Europe enable to use 

transport communications of countries of Central Asia and to create alternative overland route in contrast with the 

Trans-Siberian Railway and the Southern Sea Route. Transit flows in the Southeast and East Asia - Europe directions 

are estimated at about 330-400 billion USD, up to 20% of these flows can go through Kazakhstan [1].  

Many state programs have been accepted for creation of efficient ways of usage of transit potential of the coun-

try. These include:  

- Strategic Development Plan of the Republic of Kazakhstan until 2020 

- The state program of development and integration of the infrastructure of the transport system of the Republic 

of Kazakhstan until 2020; 

- Transport strategy of the Republic of Kazakhstan until 2020, etc. 

The project of the new Silk Road in the future is considered as a competitor to the sea route from the countries of 

Southeast Asia to Europe. 

Perspective directions of realization of transit potential for Kazakhstan: 

- through Russia to the countries of the European Union 
- to China, Japan, the countries of Southeast Asia; 

- through the countries of Central Asia and the Caucasus to Iran and Turkey; 

- the railway pass Dostyk-Alashankou (east of Kazakhstan); 

- Aktau seaport (west of Kazakhstan). 
For each of these directions there are transport corridors, both on land and on waterways. 

Due to its geographical location, transit through Kazakhstan reduces speed and distances from producer to con-

sumer from Asian countries to European countries by 2-3 times, unlike the sea route, where the cargo is in transit for 

35-40 days. 

In the future, an increase in the transit of oil and gas in the Chinese direction is expected. Basically, gas transit 

through Kazakhstan is carried out through four main pipelines: 

1. "Central Asia - Center" in the direction of Uzbekistan Kazakhstan ̶ Russia (Turkmen and Uzbek gas is trans-

ported); 

2. “Bukhara gas-bearing region - Tashkent - Bishkek ̶ Almaty” in the direction of Uzbekistan Kazakhstan (Uzbek 

gas is transported);  

3. "Orenburg - Novopskov" and MG "Union" in the direction of Russia (Russian gas); 

4. "Bukhara - Ural" in the direction of Russia (Turkmen gas) [2]. 

As for the transit of oil through the territory of Kazakhstan, it is carried out via two pipelines: 

-  Atasu-Alashankou pipeline; 

-  pipeline "Tuymazy - Omsk - Novosibirsk-2" [3]. 

Today five established international transport corridors pass through the territory of Kazakhstan: 

1. The Northern Corridor of the Trans-Asian Railway (TARA): Western Europe - China, the Korean Peninsula 

and Japan through Russia and Kazakhstan; 

2. Southern corridor TARA: Southeast Europe - China and Southeast Asia through Turkey, Iran, Central Asian 

countries and Kazakhstan; 

3. TRASECA: Eastern Europe - Central Asia through the Black Sea, the Caucasus and the Caspian Sea; 

4. North-South: Northern Europe - the countries of the Persian Gulf through Russia and Iran with the participa-

tion of Kazakhstan. 

5. Central corridor TAZHM, which is most in demand for regional transit [4]. 

Land transport corridors can reduce the time of cargo delivery by reducing the distance in the East-West traffic. 
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At present, 5 international automobile routes with a total length of 23 thousand km pass through Kazakhstan.  
Let us dwell on the automobile corridor "Western Europe - Western China". This project originated in 2008, 

when a memorandum was signed between the Ministry of Transport and Communications of the Republic of Kazakh-

stan and the Ministry of Transport of the Russian Federation on cooperation and development of highways along the St. 

Petersburg-Kazan-Orenburg-Aktobe-Almaty-China border. Five years later, construction work on the territory of the 

PRC was completed (it is 3,425 kilometers). At present, traffic is open in Kazakhstan along the entire length of the in-

ternational transit corridor, a length of 2,787 kilometers, with the exception of the construction of a tunnel. Construction 

work on the Russian side is currently being carried out in the following sections: St. Petersburg - Moscow - Kazan - 

Orenburg - border of the Republic of Kazakhstan. 

The length of the entire section is 2233 kilometers. As a result of agreements with the Russian side, Russia 

pledged to complete construction this year [5]. 

Currently, the entire transit in the direction of Moscow and further to Europe passes through St. Petersburg. Af-

ter the project is completed, the cargo transportation will be carried out in three main areas: 

- China-Kazakhstan (25 percent); 

-  China-Central Asia (35 percent); 

- China-Kazakhstan-Russia-Western Europe (40 percent). 

According to expectations, by 2020 the volume of freight traffic along the route will increase by 2.5 times - from 

13 million to 33 million tons per year. 

The road in Kazakhstan will cover 240 settlements with a total population of about 5.5 million people: 

- Almaty region - 53 settlements; 

- Zhambyl region - 41; 

- South Kazakhstan region - 54; 

- Kyzylorda region - 33; 

- Aktobe region - 19. 
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Предотвращение угроз экономической безопасности государства предполагает решение стратегических 

и тактических задач.  

Выделяются основные направления по укреплению экономической безопасности в государстве: безо-

пасность личности, военная безопасность, безопасность в международной сфере, экономическая безопасность,  

политическая безопасность, социальная безопасность, правовая безопасность, информационная безопасность, 

духовно-нравственная безопасность, безопасность в экологической сфере, безопасность в энергетической сфе-

ре, безопасность в криминологической сфере, безопасность в демографической сфере, безопасность в интеллек-

туальной сфере, безопасность в научно-технологической сфере, безопасность в культурологической сфере, 

продовольственная безопасность.  

Экономическая безопасность способствует развитию и нормальному функционированию экономики 

страны и её хозяйственного механизма, а также её различных сегментов - финансового, банковского, инвести-

ционного, налоговой системы и др. В этом аспекте важны политика государства обеспечивающая развитие вы-

сокоэффективной национальной финансовой системы, а также создание стимулов для развития приоритетных 

отраслей и равномерного распределение экономической активности по территории государства. 

Этот тип безопасности предполагает способность государства и общества обеспечивать минимально 

достаточный объем национального продукта необходимого для самостоятельного выживания и развития стра-

ны.  

Финансовая безопасность является частью экономической и в целом национальной безопасности. Это 

такое состояние финансово-банковской системы, при котором государство может в определенных пределах 

гарантировать экономические условия функционирования государственных учреждений власти и рыночных 

институтов. 

http://vlast.kz/article/skolko_kazahstan_%20zarabatyvaet_na_tranzite_gaza%20_i_%20nefti-7306.htm
https://ffin.kz/
https://www/
https://www.zakon.kz/4505921-avtokoridor
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Финансовую безопасность без преувеличения можно считать основополагающим сегментом системы 

обеспечения экономической безопасности, основным условием способности государства осуществлять самос-

тоятельную финансово-экономическую политику в соответствии со своими интересами. 

Для оценки финансовой безопасности Республики Казахстан покажем сравнительный анализ за три го-

да, в результате которого выявим слабые места в финансовой сфере. Основные показатели республиканского 

бюджета представлены в таблице 1[1]. 

 

Таблица 1 − Динамика основных показателей республиканского бюджета Республики Казахстан за пе-

риод за 2016-2018 годы 

 

 

Показатели 

годы, млрд. тенге Абсолютное от-

клонение, млрд 

тенге 

Темп роста, % 

2016 2017 2018 

Доходы, всего  7759,6 9691,5 8789,0 1029,4 13,3 

Налоговые поступле-

ния, всего 

4275,9 4848,0 5694,9 1419 33,2 

Неналоговые поступ-

ления, всего 

298,2 159,9 151,3 -146,9 -49,2 

Расходы, всего 8500,7 11156,3 9636,3 1136,3 13,4 

Дефицит 741,2 1357,0 729,2 -12 -1,6 

 

Данные таблицы 1 показывают превышение расходов над доходами, что порождает дефицит бюджета. 

Резкое увеличение дефицита произошло в 2017 году. В Республике Казахстан главным источником средств ре-

спубликанского бюджета является корпоративный подоходный налог, который за анализируемый период пос-

тупил в сумме 4510,1 млрд тенге. В целом налоговые поступления превышают неналоговые в 14 раз. Это пока-

зывает, что государство зависит в основном от налоговых платежей с юридических лиц. 

Важную роль в финансовой безопасности играет налогово-бюджетная сфера. Данные представлены в 

таблице 2 [1]. 

Таблица 2 − Динамика показателей, характеризующих безопасность в налогово-бюджетной сфере в Ре-

спублике Казахстан 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отношение дефицита бюджета к 

доходам 

9,6 14,0 8,3 

Соотношение налоговых и ненало-

говых поступлений 

14,3 30,3 37,6 

Доля поступлений в бюджет от 

малого и среднего бизнеса 

0,40 0,40 0,45 

Уровень налоговой нагрузки 0,37 0,26 0,4 

Степень зависимости бюджета от 

финансовой помощи 

0,2 0,2 0,2 

Обеспеченность бюджета собст-

венными средствами 

98 98 98 

 

В налогово-бюджетной сфере по данным таблицы выделяются следующие негативные тенденции: 

 - превышение дефицита республиканского бюджета над доходами бюджета, что приводит к росту внут-

реннего и внешнего госдолга; 

 - рост долговой нагрузки на бюджет из-за ростов расходов, которые доходы не в состоянии покрыть;  

- чрезмерная зависимость федерального бюджета от налоговых поступлений свидетельствует о том, что 

основным источником доходов являются налоговые доходы, а значит любое изменение их количества напря-

мую влияет на количество доходов;  

- высокая обеспеченность бюджета собственными средствами, однако увеличилась и степень зависимос-

ти бюджета от финансовой помощи, что свидетельствует о неспособности выполнять свои полномочия без по-

мощи со стороны субъектов. Финансовая система должна иметь определенный запас прочности на случай не-

предвиденных и чрезвычайных обстоятельств, для того, чтобы государственные органы могли оперативно и 

своевременно отреагировать на возникновение угроз и нейтрализовывать факторы, способствующие их разви-

тию и предотвращать возможные экономические потери. 

Показателями, определяющими финансовую устойчивость государства являются: 

- уровень дефицита бюджета. Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2018 году 

предусмотрены в размере 5 528 млрд тенге, расходы – 9 218 млрд тенге, дефицит – 639,6 млрд тенге (1,1% 

ВВП). В 2018 году сумма гарантированного трансферта составит 2,6 трлн тенге, в 2019 году – 2,3 трлн тенге. С 

2020 года размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет будет зафиксирован и составит два 
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триллиона тенге. Активы Национального фонда Республики Казахстан в 2017 году сократились на 758,15 млрд 

тенге или на 3,2% – с 23,87 трлн тенге до 23,11 трлн тенге [3]. 

-Стабильность цен. Основным приоритетом Национального Банка остается обеспечение стабильности 

цен и поддержание годовой инфляции в рамках целевого диапазона 5-7% на 2018 год и 4-6% на 2019 год с да-

льнейшим ее понижением до 4% [4]. 

-Устойчивость банковской системы и национальной валюты. Национальным Банком Республики Казах-

стан принята программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан. 

Программа предусматривает три направления по обеспечению финансовой устойчивости банковского сектора: 

- изменение регуляторной и надзорной среды для повышения качества и оперативности надзорного реа-

гирования; 

- повышение финансовой устойчивости системообразующего банка; 

- повышение финансовой устойчивости крупных банков. 

Так как система обеспечения финансовой безопасности достаточно сложна, устранение угроз в отдель-

ных сегментах должно решаться в совокупности с взаимосвязанными мерами в других сегментах. Диспропор-

ции в движении финансовых ресурсов вызывают и усугубляют критические ситуации в экономике, нарушая 

нормальное функционирование жизнедеятельности общества.  

В настоящее время перед экономикой нашего государства стоит проблема стратегии финансовой безо-

пасности, которая способна обеспечить безопасное действие всех элементов финансово-экономического меха-

низма страны.  

Главное условие выхода казахстанской экономики на путь активного развития состоит в финансовом 

оздоровлении хозяйствующих субъектов. Для этого необходимо замкнуть кругооборот финансовых ресурсов в 

экономике, прекратить утечку капиталов, развернуть финансовые потоки в сторону реального сектора эхконо-

мики. 
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Современный этап реализации экономической стратегии Казахстана обусловлен преодолением послед-

ствий глобального экономического кризиса. В посткризисном периоде усилия были направлены на углубление 

диверсификации экономики, укрепление производственной инфраструктуры, совершенствование государст-

венной поддержки деловой активности. Такая устойчивая основа позволила более эффективно противостоять 

потенциальным внешним вызовам, развивать конкурентоспособность экономики и государства. 

В настоящее время базовым условием поступательного развития экономики является благоприятная 

макроэкономическая среда. Безусловно, среда сама по себе не может повысить производительность и конкуре-

нтоспособность нации. Однако, поддержание макроэкономических параметров на оптимальном уровне, сущес-

твенно важно для развития бизнеса, обеспечения благоприятного инвестиционного климата и доступности ка-

питала. 

О благоприятной макроэкономической среде в Казахстане говорят основные показатели развития. В 

2018 году на фоне глобальной рецессии ВВП Казахстана в реальном выражении вырос на 4,1 %. Рост объема 

инвестиций в основной капитал составил 17,2% по сравнению с 2017 годом,  объема промышленного производ-

ства 4,1%. Внешнеторговый оборот Казахстана за 2018 год  вырос на 20,5% и составил 84 344,6 миллиона дол-

ларов, в том числе экспорт – 54 673,5 миллиона долларов, импорт — 29 671,1 миллиона долларов. Индекс пот-

ребительских цен в декабре 2018 к 2017 году составил 105,3%. 

В целях на создания  предпосылок для дальнейшего устойчивого социально-экономического развития  

страны в посткризисный  период особое внимание в антикризисных мероприятиях было уделено вопросам фо-

рмирования эффективной бюджетной политики.  

Бюджетная политика  предшествующих лет позволила заблаговременно создать ряд инструментов и 

резервов, необходимых для того, чтобы существенно смягчить воздействие на казахстанскую экономику миро-

вого финансового кризиса. Была заложена и хорошая основа для позитивных структурных изменений в эконо-

мической и социальной сфере. Основными направлениями бюджетной политики являются: 

1. Развитие стратегического планирования в государственных органах, взаимоувязанного с приорите-

тами развития на среднесрочный период. В условиях перехода к управлению экономическим ростом будет обе-
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спечена тесная увязка расходов бюджета с прогнозируемыми параметрами развития отраслей, обеспечивающих 

выполнение целевых установок по росту экономики. 

2. Эффективное использование фискальных инструментов (расходы бюджета, регулирование налого-

вой нагрузки, размера гарантированного трансферта из Национального фонда и дефицита бюджета и др.) с це-

лью достижения заданных параметров развития страны, а также оперативного реагирования на изменения ситу-

ации. 

3. Снижение размеров бюджетного дефицита в целях сохранения макроэкономической стабильности и 

устойчивости выполнения социальных обязательств в последующие годы. Фундаментом успешной бюджетной 

политики должно быть не просто формальное устранение бюджетного дефицита, а разрешение порождающих 

его проблем посредством формирования благоприятной инвестиционной и конкурентной среды, снятия пре-

пятствий для повышения экономической активности хозяйствующих субъектов. Необходимо осуществлять 

комплекс мероприятий, которые, с одной стороны, стимулировали бы приток денежных ресурсов в государст-

венный бюджет, а с другой – создавали бы предпосылки для постепенного сокращения государственных расхо-

дов путем передачи рынку тех секторов национального хозяйства, которые могут функционировать более эф-

фективно без государственного вмешательства. 

4. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств на решение основных задач государствен-

ной социально-экономической политики. При этом необходимо установление четких приоритетов бюджетных 

расходов по основным социально-экономическим направлениям. При принятии решений о финансировании 

должен быть ясно определен ожидаемый эффект и установлены индикаторы, позволяющие отслеживать его 

достижение. Контроль за целевым расходованием  бюджетных средств должен сопровождаться содержатель-

ным  анализом достигнутых результатов. 

5. Определение оптимальных форм поддержки реального сектора экономики и финансовой системы, 

исключающие иждивенчество и создающие стимулы для внедрения и развития современных технологий, по-

вышения энергоэффективности экономики и производительности труда.   Выполнение требований повышения 

эффективности должно быть обязательным условием оказания государственной поддержки. 

6. Обеспечение кардинального повышения качества предоставления гражданам государственных услуг, 

модернизацию сети оказания услуг гражданам за счет бюджетных средств. Требуется развитие, в том числе в 

рамках приоритетных национальных проектов и государственных программ, современных форм организации 

предоставления образовательных, медицинских, социальных услуг в государственном секторе, обеспечение их 

оплаты за реальный результат.  

Основой обеспечения макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе являет-

ся проведение налогово-бюджетной политики, направленной на эффективную реализацию выработанных мер 

государственной политики и обеспечение сбалансированного роста экономики. Налоговая нагрузка в РК по 

сравнению с другими странами является низкой и благоприятной для привлечения инвесторов и развития биз-

неса. Применяемая в Казахстане ставка НДС (12%) является одной из самых низких в мире среди стандартных 

ставок и по итогам исследования «Налоговые платежи», проводимого Всемирным Банком и Прайсуотерхаус-

Куперс, Казахстан по легкости уплаты налогов занимает 17 место из 183 стран мира, и 11 место по количеству 

налоговых платежей. Налоговая система Казахстана становится эффективным механизмом стимулирования 

развития несырьевого сектора экономики и привлечения инвестиций. 

Бюджетная политика будет исходить из принципа контрцикличности, предусматривающего сдержива-

ние роста расходов государства на уровне, не превышающем рост номинального ВВП, в период роста экономи-

ки, и их увеличение в период экономического спада.  

Инструментами проведения фискальной политики будут регулирование дефицита бюджета и эффекти-

вное управление активами Национального фонда. При сохранении благоприятных внешних условий развития и 

прогнозируемом увеличении ненефтяных доходов предлагается политика снижения дефицита.  

Бюджетная политика Республики Казахстан, в настоящий момент,  направлена на укрепление устойчи-

вости государственных финансов и поддержание дальнейшего роста экономики. Основными задачами бюджет-

ной политики на 2019 – 2021 годы станут: – снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов; – стабили-

зация и сохранение активов Национального фонда; – повышение эффективности и результативности бюджет-

ных расходов; – продолжение фискальной децентрализации и повышение самостоятельности местных испол-

нительных органов. 16 В целях снижения зависимости бюджета от нефтяных доходов бюджетная политика бу-

дет формироваться на основе постепенного снижения ненефтяного дефицита по отношению к ВВП и увеличе-

ния ненефтяных доходов 

В среднесрочном периоде ориентиром станет снижение уровня ненефтяного дефицита до 6,3 % к ВВП 

в 2020 году. При этом дефицит бюджета планируется поддерживать с 2019 года на уровне 1,5 % к ВВП, что 

позволит сохранить долг Правительства на уровне не более 20,0 % к ВВП. Снижение ненефтяного дефицита 

будет обеспечено за счет сокращения использования средств Национального фонда, стимулирования роста до-

ходов от ненефтяного сектора, а также рационализации бюджетных расходов. В целях повышения эффективно-

сти бюджетных расходов средства будут перераспределены с неэффективных программ на бюджетные програ-

ммы, обеспечивающие реализацию приоритетов социально-экономического развития. Приватизация и передача 

предприятий с государственным участием в конкурентную среду также будет способствовать снижению нагру-

зки на расходную часть бюджета и повышению эффективности средств. 
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Кроме того, предусмотрена политика формирования и использования средств Национального фонда в 

среднесрочной перспективе, которая будет направлена на недопущение сокращения валютных активов и возо-

бновления их накопления для будущих поколений в соответствии с ограничениями и дополнениями, установ-

ленными Концепцией формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан:  

1) определение размера гарантированного трансферта из Национального фонда с 2020 года в размере 

2000 млрд. тенге и зафиксировать в тенге;  

2) выделение целевых трансфертов только по решению Президента Республики Казахстан для финан-

сирования: – антикризисных программ в периоды спада экономики или замедления темпов роста экономики; – 

неокупаемых социально-значимых проектов национального масштаба, стратегически важных инфраструктур-

ных проектов при отсутствии альтернативных источников их финансирования;  

3) введение запрета на приобретение финансовых инструментов субъектов квазигосударственного сек-

тора;  

4) определение дополнительного источника пополнения Национального фонда, в виде поступлений от 

передачи в конкурентную среду активов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, 

национальных компаний.  

 В целом, можно утверждать, что бюджетная политика  Республики Казахстан будет направлена на  

крепление устойчивости государственных финансов и поддержание дальнейшего роста экономики. 
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В умовах діяльності  комерційного банку важливим є управління його фінансовими ресурсами. Для 

цього необхідно створити конкурентні умови стабільного функціонування [2]. Забезпечення прибутковості – 

основне завдання діяльності банківської установи.  
Фінансовий результат залежить від доходу банка, обсягу власного капіталу та залучених ресурсів. У 

процесі його діяльності визначну роль займає капітал банку, оскільки він виступає гарантією довіри клієнтів, 

фінансової стійкості та забезпечує здатність виконувати свої зобов’язання. В зв’язку з економічною ситуацією в 

країні виникає проблема у нарощуванні капіталу, що забезпечує стабільність діяльності комерційного банку на 

ринку. З цією метою проводиться аналіз його основних фінансових показників та оцінка фінансового стану, для 

побудови стратегії функціонування на наступний період.  

Одним із основних методів є моделювання, на основі залежності між обсягом залучених коштів банку 

та його фінансовим результатом (прибутком) [1]. Побудова економетричної моделі дасть можливість дослідити 

та спрогнозувати на наступний період обсяг капіталу, а також спрогнозувати термін за який ми зможемо його 

отримати. Проведемо аналіз основних показників діяльності банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», які представ-

лені у табл. 1 [3]. 

 

Таблиця 1− Динаміка економічних показників АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Показник 2015 2016 2017 
Відхилення 

Абс., млн.грн. Відн., % 

Чистий прибуток, млн. грн. -1833,27 3717,43 5319,02 7152,29 390,0 

Зобов’язання, млн. грн. 48253,34 48343,96 56176,26 7922,92 16,5 

Протягом 2015-2017 рр. обсяг чистого прибутку зріс на 390%, а зобов’язань – на 16,5%. 

Застосуємо кореляційно-регресійний аналіз для капіталу, за допомогою якого, отримаємо інформацію 

про фінансово-майновий стан та спрогнозуємо основні напрями збільшення рентабельності власного капіталу 

для ефективної діяльності банку [1, 2]. Він передбачає такі етапи (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Етапи кореляційно-регресійного аналізу капіталу банку 

 

Використовуючи дані рис. 1 проведемо кореляційно-регресійний аналіз капіталу АТ «Райффайзен Банк 

Аваль». 

Першим етапом є розрахунок коефіцієнта кореляції і він становить 0,680586 та свідчить про міцний 

взаємозв’язок  між показниками чистого прибутку та зобов’язань. [1].  

Для того, щоб побудувати модель внесемо змінні розрахунку в табл. 2. 

 

Таблиця 2 − Показники визначення нелінійної регресії 

t 2015 2016 2017 ∑ 

х -0,33 0 0,33 0 

П -1833,27 3717,43 5319,02 7203,18 

у -42343,3 13163,7 29179,6 0 

х*у 13973,29 0 9629,29 23602,56 

х
2 

0,1089 0 0,1089 0,219 

х
2  

*у 4611,19 0 3177,66 7788,85 

х
3
 -0,0359 0 0,0359 0 

х
4
 0,0118 0 0,0118 0,0236 

Використовуючи дані таблиці 2 та формулу 3 складаємо систему рівнянь (формула 4): 

                                                       (4) 

Розв’язавши систему рівнянь отримаємо: 

a= -14362,95; 

b= 107774,25; 

c= 196752,72. 

Останнім етапом  є побудова економетричної моделі (формула 5): 

                                                (5) 

Підставивши замість прибутку необхідний параметр, ми зможемо дізнатися за який період отримаємо 

це значення. Наприклад, задамо значення чистого прибутку 6000 млн. грн. і визначимо дату його отримання. 

Розв’язавши дане рівняння отримаємо – t=0,121. Таким чином, прибуток у розмірі 6000 млн. грн. буде досягну-

то в січні 2021 року. 

Отже, використовуючи метод економіко-математичного моделювання ми можемо зробити прогноз 

прибутку на майбутній період та побудувати політику формування та управління банківським капіталом. Це 

значно вплине на діяльність банку на внутрішньому та зовнішньому ринку України. 
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(1) 

Побудуємо математичну модель, яка дозволить спрогнозувати подальші результати діяльності банку 

та досягнення необхідного рівня прибутку. Вона матиме вигляд (формула 2): 

                                                         (2) 

 

Щоб побудувати модель розв’яжемо систему рівнянь, яка матиме вигляд (формула 3): 

                                         (3)                            

 

Розв’язавши систему рівнянь отримаємо економетричну модель (формула 2). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ 
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На сьогодні введення фінансового обліку ототожнюється та пов’язується з поняттями стандартизова-

ність та регламентованість. Однак, для ефективного відстеження результатів діяльності підприємств керівники 

та менеджери використовують управлінський та стратегічний облік, який включає в собі різні методи аналізу. У 

зв’язку з цим з’являється нова форма обліку – креативний облік.  

Креативний облік, його позитивні та негативні прояви вивчали багато вчених та дослідників такі як: 

Мельник З. Ю. [1], Голов С.Ф. [2], Пушкар М.С. [3], Олійник С. О. [4] та інші. Наприклад, Мельник З. Ю. зро-

била висновок, що маніпулювання показниками фінансової звітності є достатньо дієвим механізмом зловжи-

вань в бухгалтерському обліку, які дуже складно виявити, оскільки всі маніпуляції проводяться в межах чинно-

го законодавства. Зважаючи на це, активізація креативних підходів до облікового відображення фактів господа-

рювання призводить до зменшення довіри користувачів фінансової звітності. Проте, Пушкар М.С зазначив, що 

креативний облік не потрібно пов’язувати з підсистемою фінансового обліку, втручання в цю систему – табу, а 

з підсистемами управлінського і стратегічного обліку – обов’язок облікових працівників, оскільки це благо для 

менеджерів, суспільства і науки. 

Креативний облік – це творчий облік, який вимагає від облікових працівників організації фактів та пра-

вил їх групування, виходячи з інтересів менеджменту з метою отримання знань про нові об’єкти спостереження 

Пушкар М.С [3]. На сьогодні поняття креативного обліку викликає багато протиріч. З одного боку, багато вче-

них притримується думки, що креативний облік у будь-якому його прояві – це протизаконно, тому його бути не 

повинно. З іншого боку, така форма обліку дає змогу керівникам по-новому оцінити можливості певного 

об’єкта дослідження і у майбутньому знайти можливість втілення законодавчо внормованого рішення. Пробле-

ма ефективності системи обліку лежить у переосмисленні її ролі як обліковим персоналом, так і корпусом ме-

неджерів. Фінансовий облік контролюється на державному рівні, використовуючи міжнародні стандарти, зако-

нодавчі акти та кодекси України. Креативний облік є ініціативою менеджерів підприємств. Саме тому варто 

розрізняти поняття фінансового і креативного обліку (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Відмінні риси фінансового і креативного обліку 

Показники Фінансовий облік Креативний облік 

Призначення Зібрання та  обробка облікової 

інформації для складання фінан-

сової звітності 

Пошук шляхів зниження витрат за рахунок 

раціоналізації процесів, які здійснюються під 

час функціонування підприємства 

Стандартизованість Так Ні 

Регламентованість Обов’язкова Не регламентований 

Методи ведення Стандартні Творчі 

Користувачі Зовнішні Внутрішні 

Відтворення дійсності Точне Прикрашене 

  

Отже, мета креативного обліку полягає не в отриманні даних для складання обов’язкової регламенто-

ваної звітності, а для знаходження нової інформації, прогнозуванні зміни процесів функціонування підприємст-

ва за заданих умов і встановлення певної тенденції та закономірностей розвитку. Креативний облік може бути 

доповненням до управлінського, адже саме на базі отриманих даних менеджери можуть робити прогнози щодо 

розвитку підприємства та знаходити шляхи втілення їх в реальність. Для бізнесу креативний облік дає можли-

вість знайти рішення, спрямовані на досягнення конкурентних переваг за рахунок діагностування сильних і 

слабких сторін своєї діяльності, поглибленого вивчення тих об'єктів, що не розглядаються у фінансовому та 

управлінському обліку. Проте, варто наголосити, що застосовування креативних методів в фінансовому обліку 

граничить зі фальсифікацією та є протизаконним. 

Таким чином,  креативний облік має право на  існування як новий прояв обробки інформації для внут-

рішніх потреб керівників, але використання його методів під час складання фінансової звітності є абсолютно 

забороненим та несе за собою адміністративну відповідальність.  

 

http://www.aval.ua/about/bank_reports/
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На сьогодні банківська система в Україні є основою сучасної економіки. Збільшення кількості банків з 

кожним роком сприяє зростанню рівня забезпечення банківськими продуктами користувачів.   Комерційні бан-

ки відіграють значну роль на внутрішньому ринку та впливають на стабільність фінансово-економічної ситуа-

ції. У сучасних умовах для збільшення конкурентоспроможності на ринку праці комерційні банки використо-

вують сучасні методи інформаційного забезпечення, вдосконалюють методи і принципи управління діяльністю 

та збільшують попит на банківську продукцію. Для ефективного управління банківськими установами, необ-

хідне правильне ведення управлінського обліку, що забезпечить об’єктивну інформаційну базу з метою контро-

лю, оцінки та аналізу. У зв’язку з цим організація управлінського обліку в комерційних банках набуває особли-

вої актуальності для виявлення і пошуку шляхів збільшення прибутковості та зменшення банківських ризиків.  

Істотний внесок у вирішення проблем, пов’язаних з організацією ведення управлінського обліку в ко-

мерційних банках внесли такі видатні вчені як, Р. М. Іванчук [2 ], Т.М. Корпанюк [3], Л. І. Семенчук [4 ] та ін-

ші. В своїх дослідженнях вони розглядали роль управлінського обліку в діяльності та управлінні комерційними 

банками, шляхи подальшого розвитку та характерні його особливості.  

Метою даної теми є виявлення та дослідження особливостей ведення управлінського обліку в комер-

ційних банках як основи ефективного забезпечення користувачів правдивою та достовірною інформацією для 

прийняття управлінських рішень.  

Розвиток банківської системи та конкурентні позиції на ринку залежать від правильності та якості ве-

дення управлінського обліку. Відповідно до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї-

ні”, управлінський облік – це система збору, обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для 

внутрішніх користувачів у процесі управління [1].  Він здійснюється з метою дослідження стану та діяльності 

банківських установ, контролю за основними об’єктами обліку, оцінки й аналізу результатів діяльності та ви-

значення основних шляхів підвищення результативності та ефективності діяльності. Адже метою комерційного 

банку є максимізація прибутку, зміцнення позицій на вітчизняному ринку, оптимізація використаних ресурсів, 

збільшення попиту на банківський продукт, реалізація правильних управлінських рішень та пошук шляхів вдо-

сконалення управління діяльністю банків. Для прийняття управлінських рішень необхідною умовою є оцінка 

можливостей комерційного банку та прогнозування майбутніх наслідків за допомогою поточних результатів 

діяльності. Тому управлінським обліком вважається частина системи бухгалтерського обліку, яка задовольняє 

потреби управління в оперативній, змістовній інформації, що сприяє формуванню реальних умов для аналізу 

окремих об’єктів і процесів, обґрунтування управлінських рішень та контролю за їх виконанням [3, с. 155]. Ко-

жен банк самостійно визначає принципи та методи ведення обліку, строки подання звітності в залежності від 

структури та управлінської ланки. На сучасному етапі розвитку, банківські установи використовують новітні 

інформаційні методи та технології для забезпечення зручного користування та регулювання управлінських рі-

шень. Тому управлінський облік в комерційних банках має характерні особливості для ведення та застосування 

(рис. 1).  

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1502/15mzjfjs.pdf
http://mrkt.mim.kiev.ua/ftp/t_articles/G_EcN_7_2010.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/16096/1/36-39.pdf
http://oaji.net/articles/2017/797-1537549073.pdf
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Рисунок 1− Характерні особливості управлінського обліку в комерційних банках 

 (узагальнено автором за джерелами [2-4]). 

 

Управлінський облік являє собою систему інформаційно-облікових принципів та методів управління, 

який відрізняється від інших видів обліку. Він є невід’ємною складовою в діяльності комерційних банків, за-

безпечуючи внутрішню інформацію про минулий та поточний стан діяльності. Особливості управлінського 

обліку показують, що застосування його в комерційних банках призводить до деталізації об’єктів обліку на ко-

жному рівні управління, в першу чергу, для користувачів інформації та керівників банків з метою виявлення 

недоліків системи управління та складання майбутніх наслідків.  

На основі загальної інформації про діяльність банків за допомогою ведення управлінського обліку 

складають стратегію комерційних банків. Для складання та правильного визначення стратегії як основи пода-

льшої діяльності, необхідно чітко проаналізувати фінансово-економічні показники діяльності комерційних бан-

ків та визначити існуючі шляхи покращення та збільшення банківських послуг на вітчизняному ринку. Адже 

управлінський облік показує деталізовані відомості про наявність та стан ресурсів, можливості комерційних 

банків, фінансові показники, які необхідно правильно проаналізувати і визначити способи досягнення найкра-

щих результатів.  

 Таким чином, на підставі проведеного дослідження можемо зробити висновок, що управлінський облік 

в комерційних банках є необхідною умовою подальшого розвитку та підвищення результативності їх роботи. В 

сучасних умовах розвитку комерційні банки все більше запроваджують нові технології, поповнюють інформа-

ційну базу та створюють нові банківські продукти та послуги. Ведення правильного та раціонального управлін-

ського обліку є підґрунтям для прийняття управлінських рішень для внутрішніх користувачів інформації. Адже 

керівники банків можуть проаналізувати можливості своєї діяльності та знайти ефективні шляхи підвищення 

якості наданих послуг та  конкурентоспроможності на ринку. Тому особливостями управлінського обліку в ко-

мерційних банках є ведення детального обліку на кожному рівні управління для задоволення внутрішніх корис-

тувачів та прийняття правильних та ефективних рішень.  
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Ведення виключно для задоволення внутрішніх інформаційних потреб 

банку  

Використання даних на всіх рівнях управління підприємством, що пот-

ребують бухгалтерської інформації 

Інтегрованість його складових елементів: планування, обліку, аналізу, 

контролю та регулювання 

Розширення внутрішнього плану рахунків з метою деталізації обліку 

доходів і витрат, резервів, активів та зобов’язань  

Доступність керівників усіх рівнів до даних, потрібних для прийняття 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Бараник Ю.В., студ. 

Науковий керівник Циган Р.М., старш. викладач 

Кременчуцький університет імені Михайла Остроградського 

 

На сьогоднішній день в організації господарства важливу роль відіграє його доцільна облікова політи-

ка. Саме від її складових елементів залежить достовірне відображення господарських операцій, а відповідно й 

інформація у фінансовій звітності, тому вона впливає як на бухгалтерський облік, так і на управлінський, відпо-

відно. Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облікова політика - 

це сукупність принципів, методів і процедур, що  використовуються  підприємством  для  ведення  бухгалтер-

ського обліку, складання та подання фінансової звітності [1]. 

Питання формування облікової політики підприємства розглядало багатьма вітчизняними вченими, та-

кими як: Г.П. Машталяр, Т. Бойчук, С.С. Нестеренко, С.О. Олійник, В.Д. Кубік, А.М. Савченко, Л.О. Тарасенко, 

Ф.Ф. Бутинець, М.С. Пушкар та інші. Так, Г.П. Машталяр [2] вивчав підходи до удосконалення облікової полі-

тики для потреб бухгалтерського обліку та менеджменту, Т. Бойчук [3] вирішувала питання формування облі-

кової політики підприємства та запропонувала заходи щодо побудови раціональної системи організації обліко-

вого процесу. 

Будь-яке підприємство із самого початку здійснення господарських операцій обов’язково самостійно 

обирає та розробляє облікову політику, тобто організацію діяльності підприємства. У сучасних умовах форму-

вання облікової політики являється трудомістким та відповідальним процесом, який повинен передбачати вибір 

з декількох можливих альтернативних варіантів обліку згідно з діючими нормативними документами, тому не-

обхідно враховувати принципи та керуватися факторами, зазначеними в Законі України «Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність», але деякі автори (І. Назарова, Ф.Ф. Бутинець та інші) виокремлюють більше. Фак-

тори, які мають прямий вплив на облікову політику (рис.1).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 − Фактори прямого впливу на облікову політику підприємства 

 

Фактори, що прямо впливають на вибір та обґрунтованість облікової політики підприємства являються 

дуже значущими, але не менш важливими також є  фактори, що впливають опосередковано (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 − Фактори опосередкованого впливу на облікову політику підприємства 

 

Такі фактори також необхідно враховувати при створенні облікової політики підприємства з метою ор-

ганізації ефективного та своєчасного обліково-інформаційного забезпечення діяльності підприємства. 

Отже, від того наскільки якісно та раціонально сформована облікова політика в певній мірі залежить 

результативність управління господарською діяльністю підприємства, упорядкованість облікового процесу, 

уміння пристосовуватись до змін у виробничому процесі, а також стратегія та тактика його подальшого розвит-

ку. Тому головною умовою прийняття облікової політики являється врахування усіх факторів впливу, як пря-

мих так й опосередкованих. 
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У ринковій системі господарювання категорія доходів (прибутків) посідає одне з центральних місць. 

Одержання доходів є головною метою підприємницької діяльності, основним спонукальним мотивом будь-

якого бізнесу. 

Сутність доходів та їх економічна природа постійно знаходяться в полі зору спеціалістів, оскільки кате-

горія «дохід» лежить в основі Системи національних рахунків, яка відображає результати функціонування на-

ціональної економіки та обґрунтування економічної політики держави.  

Економічна наука розрізняє два види доходів: дохід від економічної діяльності суб’єктів, що господа-

рюють в суспільстві; доходи населення та їх перерозподіл між різними соціальними групами. 

 В ринковому середовищі серед найбільш вживаних та базових не тільки для бухгалтерського обліку, 

аналізу і аудиту, але для багатьох інших економічних наук є поняття «доходи». 

Економічну сутність поняття «доход» досліджують протягом багатьох століть у тісному взаємозв’язку 

з такими термінами, як «економічна діяльність», «прибуток» у працях Ф. Кене, А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. Мілля, 

Дж. Хікса, Ф. Найта, А. Маршалла, Л. Вальраса та інших. З точки зору економічної теорії поняття «доход» не є 

простим. На складність цієї категорії вказували багато економістів. Одну із перших спроб обчислити націона-

льний доход зробив Ф. Кене в «Економічній таблиці». На його думку, основною сферою діяльності є сільське 

господарство й лише землеробська праця здатна створити «чистий продукт» – багатство, яке формує дохід нації 

і є продуктом, який залишається після сплати всіх видатків з доходу, що отримується із земельних володінь» 

[1]. Отже, Кене вперше намагався збагнути економічну природу доходу.  

До середини XIX століття в політичній економії була поширена теорія доходів, яка випливала з функ-

ціональної ролі факторів виробництва в створенні та розподілі доходів. Так, Уільям Петті дохід і багатство кра-

їни ототожнював з працею. Теорія доходів А. Сміта сформувалася через трактування вартості як суми доходів, 

а також з того, що вартість розпадається на доходи. Відповідно до факторів виробництва доходи складають: 

праця – заробітна плата; капітал – прибуток; земля – рента. Ж. Б. Сей в своїй факторній концепції вартості роз-

глядав підприємницький дохід (від реалізації товару) і відсоток як джерела утворення доходу.  

Представники класичної школи (А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Сісмонді, Д.С. Мілль та ін.) створили теорію 

заробітної плати, яка була першою теорією засобів існування. На їхню думку, первинними джерелами доходу є 

заробітна плата, земельна рента і прибуток, які визначають вартість товару.  

На думку марксистів, лише праця створює національний дохід, а усі інші фактори виробництва беруть 

участь у привласненні того, що створили наймані працівники. Якщо земля і капітал перебувають у приватній 

власності, то в суспільстві неминуче існує експлуатація. Прихильники класичної школи та марксистського під-

ходу, розглядаючи поняття «дохід», робили акцент на джерелах доходу. 

Представники нової історичної школи розглядали проблему диференціації доходів. Зокрема, Г. Шмол-

лер наполягав на здійсненні реформ, які б усунули надмірну майнову нерівність. Прихильників соціального 

напряму (Р. Штольцман, Р. Штаммлер), який є продовженням історичної школи, об’єднував соціальний підхід – 

підвищена увага до проблем соціальної справедливості, «достойне існування усіх членів суспільства». 

М. Туган-Барановський запропонув соціальну теорію розподілу доходів, яка найповніше викладена в 

його праці «Соціальна теорія розподілу». Учений назвав свою теорію «соціальною», оскільки її відмінною ри-

сою було надання особливого значення соціальним факторам суспільного доходу [2]. Розглядаючи поняття 

«дохід», Туган-Барановський зосередив увагу на його історичному та соціальному аспектах та глибоко дослі-

джував такі джерела доходу, як прибуток і заробітна плата. Вчений детально аналізував проблему розподілу 

доходів та наголошував, що нерівність є соціальним злом, але і рівність сама по собі не є позитивним фактом. 

Представники маржинального напряму (Й. Г. Тюнен, В. С. Джевонс, Л. Вальрас, А. Маршалл та ін.) за-

ймались проблемою диференціації доходів. Зокрема, А. Маршалл був проти зрівняльного розподілу національ-

ного доходу, але й не схвалював нерівномірності у розподілі багатства суспільства. Вчений вважав, що немає 

жодної реальної потреби й морального виправдання для існування крайньої бідності поряд із величезним багат-

ством; нерівномірність багатства – серйозний дефект в економічному устрої.  

Прихильники кейнсіанства зробили великий внесок у дослідження проблем зайнятості та перерозподі-

лу доходів. Дж. М. Кейнс вважав, що немає соціальних виправдань великій нерівності в розподілі багатств. 

Водночас він не підтримує зрівняльного розподілу. У розумінні сутності доходу Дж. М. Кейнсом важливу роль 

відігравала різниця в мікро- й макроекономічному підходах. Залежно від цих підходів він розрізняв поняття 
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«доход підприємця» й «сукупний доход». На його думку, факторіальні витрати й підприємницький прибуток 

разом утворюють сукупний доход, одержаний за даного рівня зайнятості. Для вираження доходу на рівні мак-

роекономіки Дж. М. Кейнс застосовував термін «сукупний доход», а для позначення результату підприємниць-

кої діяльності на рівні мікроекономіки – поняття «підприємницький прибуток» і «доходи підприємця» як сино-

німи [3]. 

Незважаючи на розгляд суті, економічної природи, джерел, структури та диференціації доходів, вище 

перелічені вчені не дали чіткого визначення категорії «дохід». На нашу думку, вперше класичне визначення цієї 

категорії ввів Дж. Р. Хікс в роботі «Вартість і капітал», оскільки вчений детально спробував проаналізувати 

суть доходу на мікрорівні. Автор дає декілька визначень доходу. У результаті Хікс доходить висновку, що «до-

хід у відомому ракурсі характеризується невизначеністю» [4]. Отже, на думку Хікса, існують різні визначення 

доходу, але конкретного і універсального серед них немає. 

Сучасні вітчизняні науковці термін «доход» розглядають у всіх його аспектах, хоча трактуванню тер-

міна приділяють мало уваги. Серед економістів, які дали чітке визначення поняттю «доход», відзначимо Ф. Бу-

тинця, О. Соколова, Т. Лінейка, С. Панчишина, Н. Холода, О. Савенка та інших. 

Так, Ф. Бутинець визначає дохід як економічну категорію, поток грошових коштів та інших надхо-

джень за певний період, отриманий від продажу продукції (товарів, робіт, послуг). О. Соколов зазначає, що до-

ход – це всі надходження, що виникають на основі процесу ціноутворення, за винятком виручки від продажу 

майна. На думку Т. Лінейко, доходи населення – це сукупність коштів і витрат у натуральному вираженні для 

підтримання фізичного, морального, економічного й інтелектуального стану людини. Визначення С. Панчиши-

на: доходи населення – це сукупність грошових коштів і натуральних надходжень, які домогосподарства отри-

мали за певний період. О. Савенко зазначає, що доходи населення як соціально-економічна категорія характе-

ризують стосунки в суспільстві з приводу присвоєння, використання та розподілу створеного продукту. 

Бухгалтерське трактування поняття доходу підприємства викладено в П(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності [5]. Відповідно до Податкового кодексу України доходи – загальна сума доходу платника 

податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріаль-

ній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) 

економічній зоні, так і за їх межами [6]. 

Таким чином, узагальнюючи наведені визначення і думки авторів, схиляємося до думки, що доход – це 

максимальна кількість засобів, як у грошовому, так і натуральному вираженні, отриманих або вироблених інди-

відом за певний проміжок часу для підтримання його фізичного, морального, економічного та інтелектуального 

стану, які він може витратити за умови, що очікувана вартість у грошовому вираженні майбутніх надходжень 

залишиться попередньою. 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Дослідження щодо фінансування освіти завжди є актуальним протягом всієї історії незалежної України. 

Вітчизняні науковці та дослідники постійно аналізують та пропонують оновлені механізми фінансування се-

редньої освіти. Відомими дослідниками цього питання є : В.Бахрушин, Т. Єфіменко, Ж. Таланова, Т. Боголіб, 

О. Співаковський, А. Касич, В. Малишко, О. Откаленко, Є. Стадний та ін. 

В той самий час актуальним є наукове обґрунтування побудови такої системи фінансування, що зможе 

забезпечити потрібну якість середньої освіти як чинника розвитку економіки знань. 

Основні питання, які потребують вирішення : недостатньо коштів, які виділяються; недоцільні пріори-

тети, які визначені владою та розподілу профінансованих коштів; не пропорційність у бюджетному фінансу-

ванні закладу. 
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У сучасних умовах, що характеризуються посиленням уваги до ролі освіти та діяльності загально-

освітніх навчальних закладів (ЗНЗ), фінансування яких здійснюється переважно з місцевих бюджетів, надзви-

чайно важливим є визначення оптимальних обсягів фінансових ресурсів, які б забезпечували не лише поточне 

утримання закладів, але й максимальну ефективність функціонування та високу результативність упровадження 

освітньої діяльності та надання якісних освітніх послуг для їх споживачів.  

Ключовою реформою освіти та науки є - нова українська школа (далі НУШ). Головна мета – створити 

школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вмін-

ня застосовувати їх у житті. НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням  [2]. Тут прислухаються до їхньої 

думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.  

З огляду статистичних даних, можемо спостерігати на рис. 1 зменшення кількості загальноосвітніх 

навчальних закладів за період з 2014-2015 по 2017-2018 навчальні роки 2 [1]. На даний момент відбувається 

тенденція до трансформації мережі ЗНЗ у бік зменшення їх кількості за рахунок малокомплектних та неконку-

рентоспроможних. 

 

*- без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО  

Рисунок 1 − Динаміка зміни загальної кількості ЗНЗ освіти, підпорядкованих МОН України (2014/2015 

– 2017/2018н. рр.) 

 

 Щодо кількості учнів, то за останні п'ять років спостерігається стабільність, не зважаючи на негативну 

демографію в Україні (рис.2) [1]. Поступово збільшується чисельність дітей у закладах загальної середньої 

освіти ( зростання на 4,1%).  

 

 

*- без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО  

Рисунок 2 −Динаміка змін кількості учнів, що отримують освіту в ЗНЗ, підпорядкованих МОН України 

(2014/2015 – 2017/2018н. рр.) 

 

Педагогічні працівники є основою освітнього процесу, на них покладена велика відповідальність. У 

2017-2018 н. р. в освітньому процесі ЗНЗ  було задіяно 437 471 особи, у 2016-2017 н. р. кількість викладачів 

становила 437 509 особо, у 2015-2016 н. р. – 444 089 особи, у 2014-2015 р. н. – 453 557 особи. Таким чином, як-

що порівнювати кількість працівників, то спостерігається тенденція до зменшення охочих працювати в освітній 

галузі 

Щодо фінансування освіти, то законодавчо закріплено, що держава має забезпечити загальні асигну-

вання на освіту в розмірі не менше 7% ВВП з державного та місцевих бюджетів. Дослідження статистичних 

даних Державної казначейської служби України показало, що найбільша частка зведеного бюджету у 2014-2018 

рр. припадала на загальну середню освіту (рис. 3).  Спостерігається тенденція збільшення частки видатків на 

загальну середню освіту ( з 42,2% у 2014 р. до 48,2% у 2017 р.) [3]. 

Стосовно напряму навчання та реформ,  на сьогоднішній день у кожній четвертій школі запроваджено 

інклюзивну освіту, що надає змогу дітям з індивідуальністю навчатися разом з однолітками  [4].   
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Рисунок  3−  Видатки Зведеного бюджету України на загальну середню освіту та на інші напрями, % 

 

Отже, на сьогоднішній день держава інтенсивно реформує освіту в Україні. Найбільше приділяється 

уваги у реформуванні Новій українській школі. Для реалізації освітніх реформ із Зведеного бюджету України 

були значно збільшені видатки.  

Загалом реформування змісту освіти відбувається на компетентній основі, що передбачає модернізацію 

її змісту, створення нових стандартів середньої освіти, які ґрунтуються на досвідченості та особливості підходу 

до навчання, врахування вікових особливостей психофізичного розвитку дитини. Тому разом з типовими про-

грамами, які рекомендовані МОН, розширюється автономність навчального закладу для формування власної 

освітньої програми. 
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Надання клієнтоорієнтованих роздрібних банківських послуг можна тлумачити як інструмент регулю-

вання розвитком комерційного банку, підвищення конкурентоспроможності та прибутковості банківської уста-

нови, а також контролю за ефективним використанням фінансових ресурсів. При цьому ефективність застосу-

вання концепцій надання клієнтоорієнтованих роздрібних банківських послуг залежить від рівня довіри, як клі-

єнтів, так і інших зацікавлених сторін (персоналу, партнерів, ЗМІ, суспільства тощо) [1]. 

Основні показники ринку роздрібних банківських послуг України, наведені у табл. 1, свідчать, що про-

тягом 2014-2018 років відбувалось постійне коливання показників. Так, валові кредити фізичним особам зрос-

тали лише до 2014 року, значно зменшились у 2016 році. Кошти фізичних осіб зростали лише до 2013 року, у 

2014-2015 рр. відбулось значне зменшення, проте показник почав зростати з 2016 року. Однак загальною тен-

денцією є значне перевищення обсягів коштів над кредитами. 

 

Таблиця 1 – Основні показники ринку роздрібних банківських послуг України* 

Показник  2014 2015 2016 2017 2018 

Кількість діючих банків 145 117 96 82 77 

Загальні активи 1 477  1 571 1 737 1 848 1 911 

- у т.ч. в іноземній валюті 667  800 788 755 779 

Загальні балансові показники (млрд. грн.) 

Валові кредити фізичним особам 208 176 157 171 197 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
http://treasury.gov.ua/main/uk/index
http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/pedagogika/part1/007.htm
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- у т.ч. в іноземній валюті 101 97 83 68 61 

Чисті кредити фізичним особам 144 96 76 92 114 

Кошти фізичних осіб 403 402 437 479 509 

- у т.ч. в іноземній валюті 214 215 239 243 241 

Рівень проникнення (%) 

Валові кредити фізичним особам/ 

ВВП 

13.1 8.8 6.6 5,7 5,5 

Чисті кредити фізичним особам/ ВВП 9.1 4.8 3.2 3,1 3,2 

Кошти фізичних осіб/ ВВП 25.4 20.2 18.3 16,1 14,3 

* складено автором з джерел [2] 

 

Вважається, що діяльність комерційних банків на ринку роздрібних послуг вимагає дотримання таких 

принципів: 

- принципу стандартизації, відповідно до якого необхідно дотримуватись визначеної технології здійс-

нення банківських процесів, зафіксованої у внутрішньобанківських документах; 

- принципу однорідності, відповідно до якого необхідно сегментувати роздрібних клієнтів банківської 

установи у групи за однорідними характеристиками з урахуванням їх індивідуальних вимог до окремих банків-

ських продуктів. 

Розвиток ринку роздрібних банківських послуг в Україні потребує вирішення питань, пов’язаних зі знач-

ними коштами розробки і впровадження нових роздрібних послуг, пошуком висококваліфікованого персоналу, 

розвитком ринкової інфраструктури, а також з низьким рівнем доходів населення країни та несприятливою 

економічною ситуацією. 

Для посилення клієнтоорієнтованості послуг та налагодження відносин із клієнтами банківські установи 

можуть використовувати наступні засоби маркетингу: 

– матеріальні стимули (знижки / пільг для окремих груп клієнтів); 

– моральні стимули (вивчення інтересів та потреб клієнтів для розробки індивідуалізованих пропозицій, 

орієнтованих на конкретних груп клієнтів); 

– формування структурних зв’язків для полегшення взаємодію банківської установи з клієнтами (комфо-

ртні відділення, он-лайн обслуговування тощо). 

Узагальнюючи все вище сказане, комунікацію з клієнтами доцільно розглядати як комплексний підхід до 

управління банківською діяльністю, спрямований на ефективне задоволення потреб клієнтів та суспільства 

шляхом цілеспрямованого використання маркетингових інструментів. 
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В сучасній світовій та вітчизняній фінансово-економічній літературі приділяється значна увага розк-

риттю питань історії розвитку фінансової науки. Дослідники відмічають глибинні коріння фінансової науки, які 

сягають далекого минулого, коли тільки починали формуватися передумови виникнення та становлення фінан-

сів. Кожному новому етапу цивілізаційного розвитку в сфері фінансів притаманне розширення наукових знань 

про фінансовий світ, методів і технологій їх аналізу, формування різноманітних концепцій і теорій їх економіч-

ної природи, сутності, ролі і розвитку (табл.1). 

 

Таблиця 1− Основні етапи розвитку фінансової науки 

Хронологія етапу розвитку фінансової 

науки 

Характеристика етапу розвитку 

фінансової науки 

Сутнісні ознаки етапу розвитку 

фінансової науки 
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І етап: 

ХVІ ст. до н.е.– ХІІ ст.н.е. 

Донауковий стан генези і розвитку 

фінансів та фінансової думки. Ви-

токи першого класичного періоду 

Виникнення передумов станов-

лення і розвитку фінансів, від-

сутність 

наукового пояснення явищ і 

процесів фінансового життя, 

розуміння їх на рівні «здорово-

го глузду» 
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ІІ етап: 

ХІІІ ст.– перша половина 

XVІІІ ст. 

 

  

Перехід до наукової обробки 

і аналізу фінансових явищ і про-

цесів. 

Продовження першого класичного 

періоду, створення передумов для 

першої класичної ситуації 

Дослідження фінансової діяль-

ності держави на макрорівні по 

накопиченню і 

перерозподілу грошових засо-

бів; формування системного 

наукового знання про фінансо-

вий світ 

ІІІ етап: 

Друга половина XVІІІ– початок ХХ ст. 

Науковий (раціональний) період 

розвитку фінансової думки. Заве-

ршення першого класичного пері-

оду, перша класична ситуація. 

Другий і третій класичні періоди    

та відповідні класичні ситуації 

Становлення і розвиток класи-

чного та неокласичного напря-

мів фінансової науки. Плюра-

лізм економічних і фінансових 

концепцій. Ортодоксія та гете-

родоксія у фінансовій науці 

ІV етап: 

друга половина 30-х-перша половина 

70-х рр. ХХ ст. 

Четвертий класичний період і чет-

верта класична ситуація у фінан-

совій науці 

Становлення, розвиток і ево-

люція кейнсіанської економіч-

ної та фінансової теорій. Кейн-

сіансько-неокласичний синтез. 

Монетаризм 

V етап: 

друга половина 70-х рр. ХХ ст. – поча-

ток ХХI ст. 

Новітній період розвитку фінансо-

вої науки в сукупності її основних 

напрямів (неокласичного, інсти-

туціонально- 

інформаційного, неоінституціона-

льного, нового кейнсіанства, пост-

кейнсіанства та ін.) 

Розвиток новітніх варіантів 

неокласичної та пост кейнсіан-

ської теорії фінансів. 

Становлення і розвиток неоінс-

титуціональної та інших неор-

тодоксальних теорій фінансів 

Джерело: [1] 

Становленню національної фінансової думки, формуванню фінансів як самостійної сфери наукових до-

сліджень із власним предметом і методом регулювання сприяли не лише об’єктивні умови зародження і розви-

тку ринкових соціально-економічних відносин, а й наукові розробки багатьох видатних вчених економічного та 

правового напрямів. Тому актуальним є аналіз наукових витоків становлення і розвитку фінансової науки на 

теренах України. 

Українська фінансова наукова доктрина пройшла певні етапи становлення й розвитку. Перший етап 

(від початку до 60-х рр. ХІХ ст). характеризується зародженням фінансової науки в Україні. Одним із перших 

курс політекономії в дусі А. Сміта почав читати Т. Степанов (1795–1847), котрий викладав у Харківському уні-

верситеті. Його двотомна праця «Записки про політичну економію» (1844) на той час була єдиним у російській 

літературі оригінальним курсом політичної економії [2]. Т. Степанова по праву вважають одним із засновників і 

популяризаторів економічної й фінансової науки в Україні та Росії. Він був активним прихильником окремої, 

самостійної фінансової науки, вважав, що фінанси – це економічна дисципліна, котра має свій специфічний 

предмет, об’єкт та яку в університетах треба викладати окремо від політичної економії й статистики [3]. 

Другий етап (від 1860-х рр. до подій жовтня 1917 р.) характеризується підвищенням інтересу до фінан-

сів, розширенням кола їх дослідників і наукових публікацій. У цей період свої перші курси з фінансового права 

майже одночасно підготували в Росії – В. Лебедєв8, в Україні – І. Патлаєвський [4]. І. Патлаєвський одним із 

перших серед вітчизняних учених-фінансистів відкрито підтримав ідею Т. Степанова й В. Лебедєва щодо само-

стійності нового напряму. Останній доводив, що політична економія не поглинає фінансової науки – в кожної 

свої завдання: політична економія вивчає загальні закони народного господарства; фінансова наука, спираю-

чись на неї, – устрій державного фінансового господарства, його засоби та методи задоволення державних пот-

реб [2]. 

В цілому, центрами розвитку фінансової науки в Україні були переважно університети. Видатними 

представниками Харківського університету є М. Алексєєнко, О. Анциферов, К. Гаттенбергер, П. Мігулін, М. 

Соболєв, М. Туган-Барановський. Вони здійснили значний внесок у становлення та розвиток економічної, фі-

нансової і фінансово-правової науки, розвивали ідеї київської школи та сприяли забезпеченню суспільного про-

гресу країни в період переходу від традиційного до індустріального типу соціально-економічного розвитку [5]  

Київський університет у другій половині ХІХ ст. стає центром фінансової науки Наддніпрянської Укра-

їни [6]. Формується так звана економічна і фінансова «київська школа», фундатором якої був економіст, фінан-

сист, державний діяч, міністр фінансів Росії М. Бунге. Найбільш відомими науковцями Імператорського універ-

ситету св. Володимира, розробки яких сприяли становленню і розвитку фінансової науки, були М. Балудянсь-

кий, М. Бунге, Д. Піхно, Г. Сидоренко, Г. Цехановецький, М. Цитович, М. Яснопольський, Л. Яснопольський та 

ін. Основною рисою української наукової школи було те, що вони, з одного боку, приймають точку зору німе-

цької історичної школи, згідно з котрою економічні закономірності не повинні розглядатися незалежно від міс-

ця й часу, з другого – відстоюють політичний лібералізм із допомогою аргументів, що в кінцевому підсумку 

ґрунтуються на вірі в «природний порядок». [3] 
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Викладачі Новоросійського університету С. Іловайський, І. Патлаєвський, В. Твердохлєбов, Л. Федоро-

вич та ін. зробили істотний внесок у розвиток економічної науки та своїми розробками сприяли становленню 

фінансової науки як самостійної сфери наукових досліджень. Відомими представниками одеської школи є С. 

Іловайський, І. Патлаєвський, В. Твердохлєбов, Г. Тіктін, Л. Федорович, П. Цитович та ін. Вони започаткували 

один із центрів розвитку української фінансової науки. Вони вплинули на відомого реформатора С. Вітте, чия 

грошова реформа вплинула на фінансовий стан Росії. 

Україна також є батьківщиною відомого фінансиста І. Янжула, чиє вчення «Основні засади фінансової 

науки. Вчення про державні доходи» є актуальним і понині. У своїх дослідженнях І. Янжул велику увагу приді-

ляє вивченню економічних і політичних інтересів держави та класів суспільства. 

Отже, теоретичні здобутки представників української наукової школи фінансів мали надзвичайне зна-

чення як для економічної політики Росії 1880–1890-х рр., так і для світової фінансової думки. Їхні праці були на 

рівні найкращих досліджень західної фінансової науки, а деякі наукові ідеї набагато випередили час. Українські 

вчені й далі працювали над удосконаленням своєї версії класичного фінансового вчення з урахуванням істори-

чних елементів. 

Прискорення світових глобалізаційних економічних процесів, дедалі більша трансформація вітчизня-

ного господарства у фінансову економіку ставлять перед українською фінансовою наукою нові складні завдан-

ня. Вона має здійснити якісний ривок, сформулювати наукові засади структурних та інституційних перетворень 

у фінансовій сфері, які відповідатимуть новітнім вимогам соціально-економічного розвитку країни та викликам 

європейського геофінансового середовища. [3]. 
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Скрабут А.М., студ. 

Науковий керівник Глухова В.І., к.е.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Медичне страхування є одним із видів особистого страхування, що здійснюється на випадок втрати 

здоров’я людини та забезпечує одержання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів, а також фінан-

сування профілактичних медичних заходів у разі настання страхового випадку. 

Законом України «Про страхування», визначено, що медичне є добровільним і обов’язковим видом 

страхування, хоча не визначено його суті та механізмів реалізації. За попередніми підсумками 2017 року зага-

льний обсяг валових страхових премій за медичним страхування, що включає безперервне страхування здо-

ров’я, страхування здоров’я на випадок хвороби та страхування медичних витрат, склав 3416 млн. грн., воно 

збільшилось на 27% порівнянні з попереднім роком. На рис. 1 наведено місце ринку медичного страхування у 

загальній структурі страхового ринку України за 2015-2018 роки [1]. 
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Рисунок 1−  Ринок медичного страхування  у структурі страхового ринку України за 2015-2018 роки 

 

Наведені дані свідчать про те, що валові страхові премії, зібрані на страховому ринку України за періо-

ди з 2015 по 2018 роки збільшилися на 7042,5 млн. грн., що в відсотковому виразі становить 31% і за підсумка-

ми останнього звітного року склали 31575,4 млн. грн.[2] 

В свою чергу валові страхові премії за медичним страхуванням за аналогічний період збільшились на 

1450,8 млн. грн., або на 73,8% і склали у 2018 році 4156,1 млн. грн. Тобто ринок медичного страхування пока-

зав відносно кращу динаміку розвитку у порівнянні зі середніми показниками вітчизняного страхового ринку. 

За рахунок відповідних змін частка медичного страхування на страховому ринку України збільшилися 

за п’ять років з 8,7% у 2013 році, до 11,5% у 2017 році, що може свідчити про збільшення рівня популярності 

цього виду страхування. 

Оскільки добровільне медичне страхування здійснюється згідно із Законом України «Про страхування» 

у вигляді «медичного страхування (безперервне страхування здоров’я)» 2страхування здоров’я на випадок хво-

роби» і «страхування медичних витрат», розглянемо структуру ринку відповідно до цих видів страхування на 

основі показників валових надходжень страхових премій (рис. 2). [1] 
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Рисунок 2 − Структура ринку медичного страхування в Україні у 2015-2018 рр. 

 

У структурі медичного страхування найбільша частка за підсумками 2018 року припадає на безперерв-

не страхування здоров’я. Зокрема, в 2018 р. його частка становила 69,1%. В свою черг, найменше частку на ри-

нку медичного страхування займає добровільне страхування на випадок хвороби, За підсумками 2018 року його 

частка склала 9,6%.  

На основі проведеного дослідження динаміки складових ринку медичного страхування в Україні можна 

зробити висновок, що за останні 5 років найбільші темпи зростання показав такий його сегмент як: безперервне 

страхування здоров`я , де темпи приросту склав за цей період 75,6%. 
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РОЗВИТОК ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 

 

Соломка О. С., Шаповал Л. П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Автомобільний транспорт на сьогодні залишається в Україні доступним, зручним, але й найбільш небе-

зпечним видом транспорту. Не зважаючи на законодавче підвищення безпеки автомобілів, встановлення жорс-

тких вимог до учасників дорожнього руху, кількість дорожньо-транспортних пригод має негативну динаміку 

(рис. 1). Тому виникає питання необхідності страхування цивільно-правової відповідальності власників назем-

них транспортних засобів як виду захисту життя, здоров’я людей, захисту автомобіля, який в більшості випад-

ків стає об’єктом ушкодження. 

https://www.nfp.gov.ua/
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Рисунок 1 −Динаміка ДТП по Україні за 2013-2018 рр. (осіб) 

 

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів має на меті забез-

печити відшкодування збитків, завданих дорожньо-транспортною пригодою. Розмір страхової суми за шкоду, 
заподіяну майну потерпілих, становить 100 тис. грн. на одного потерпілого, але сумарно не більше                
500 тис. грн. на всіх потерпілих. Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпі-
лих, становить 200 тис. грн. на одного потерпілого. 

На сьогодні умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспор-

тних засобів визначено Законом «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів» від 1 липня 2004 р. 

Єдиним об’єднанням страховиків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відпові-

дальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам, є Моторне (транспорт-

не) страхове бюро України (МТСБУ). Кожна страхова компанія, одержавши ліцензію на право займатися стра-

хуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів повинна вступити до МТСБ України. 

МТСБУ є безприбутковим об’єднанням страховиків, основними задачами якого є: 

- виконання страхових зобов’язань у разі неплатоспроможності страховиків його членів; 

- здійснення виплат якщо засіб, що спричинить ДТП не застрахований або не встановлений; 

- здійснення виплат, коли страховий випадок заподіяний викраденим транспортним засобом; 

- здійснення виплат по ДТП, які відбулися в разі передачі транспортного засобу працівникам міліції, 

медицини для виконання їх обов’язків; 

- здійснення виплат, якщо водій винуватиць аварії загинув, але не мав полісу цивільної відповідальнос-

ті; 

- розробка пільгового страхування для окремих категорій автовласників; 

- здійснення виплат, коли страховий випадок був спричинений власником транспортного засобу, який 

мав страхове свідоцтво «Зелена картка». 

Як бачимо з табл. 1, страхові компанії у 2018 році уклали 7,7 млн. договорів ОСЦПВ, за якими було 

отримано 4,4 млрд. грн. страхових платежів. Протягом звітного періоду врегульовано 132 888 вимоги про стра-

хове відшкодування. Розмір нарахованої шкоди за цими зверненнями склав 2,1 млрд. грн., що на 33,5% більше, 

ніж у 2016 році. Середній розмір збитку протягом року зріс на 25% і склав 15 909 грн. 

 

Таблиця 1 − Основні показники ОСЦПВВНТЗ протягом 2016-2018 років 

Основні показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Приріст, 

% 

Кількість договорів, що розпочали дію, шт. 7049462 7408257 7720277 8,69 

Сума нарахованих страхових платежів, грн. 3406938863 3737904765 4485983891 24,05 

Кількість врегульованих вимог, шт., 

в т.ч. з використанням «європротоколу», шт. 

119186 133394 132888 10,31 

20976 30483 37057 43,4 

Сума здійснених страхових відшкодувань, грн., 

в т.ч. з використанням «європротоколу», грн. 

1405420765 1887502798 2114142130 33,5 

151052722 240417212 330834838 54,34 
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Відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг №3631 від 31.08.2017 р. «Про затвердження змін до 

Положення про особливості укладання ОСЦПВВНТЗ», з  7 лютого 2018 року договори внутрішнього 

обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності  можуть укладатись в електронній формі. 

Для страхувальника основними перевагами електронного договору страхування у порівнянні з  паперо-

вим полісом є: 

- можливість укласти договір страхування самостійно, через Інтернет-сайт страховика, у зручний для 

себе час. Разом з тим, електронний договір може укладатися також і за допомогою представників страховика; 

- електронний договір формується  безпосередньо в базі даних МТСБУ. Таким чином, клієнт уникає 

ризиків отримати  фальшивий чи фальсифікований поліс, а інформація про новий договір гарантовано є зафік-

сованим в централізованій базі даних МТСБУ. Клієнт також отримує підтвердження факту укладання договору 

страхування  на свою скриньку електронної пошти у вигляді візуальної форми полісу; 

- можливість здійснювати оплату договору ОСЦПВ із застосуванням інструментів Інтернет розрахунків 

без ризиків оплатити, але не отримати поліс; 

- нема ризику забути, зіпсувати або загубити поліс та звертатися до страховика за його відновленням; 

- у випадку виключення страховика з МТСБУ, укладання договорів  ОСЦПВ припиняється автоматич-

но. Тому нівелюється ризик укладання договору з компанією, що втратила членство МТСБУ. 

З часу запровадження електронного полісу станом на 01 березня 2019 року згідно відкритих даних було 

укладено більш ніж 230 тисяч електронних договорів обов’язкового страхування. 

Проте до цього часу у відповідності п 2.1. Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабіне-

ту Міністрів України №1306 від 10 жовтня 2001 року було передбачено, що водій механічного транспортного 

засобу повинен мати при собі поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів. На практиці це означало, що при перевірці наявності договору 

ОСЦПВВНТЗ працівники Національної Поліції України вимагали у водіїв транспортних засобів виключно па-

перові поліси, а наявність у водіїв електронних договорів призводила зазвичай до штрафів та судових справ. У 

зв’язку з цим Національна асоціація страховиків України, як об’єднання страховиків, з метою забезпечення 

прав  водіїв механічних транспортних засобів, які у відповідності до законодавства України зобов’язані мати 

застраховану цивільно-правову відповідальність, та можливості реалізації ними свого права на укладення «еле-

ктронних договорів», зверталася двічі у березні 2018 р. та у вересні 2018 р. до Кабінету Міністрів України та 

Міністерства внутрішніх справ України із пропозицією внесення змін до п 2.1. Правил дорожнього руху та уз-

годження положень ПДР із фактом законного існування на території України електронного полісу протягом 

вже більш, ніж року. 

 27 березня 2019 року Кабінетом Міністрів України було внесено відповідні зміни до п 2.1. Правил до-

рожнього руху. Це означитиме, що з дня набрання чинності Постановою КМУ водіям, що придбали електрон-

ний поліс обов’язкового страхування, достатньо буде пред’явити його візуальну форму представникам Націо-

нальної Поліції України з екрану телефона, смартфона, планшета чи іншого електронного пристрою, а переві-

ряючі у свою чергу матимуть змогу здійснити перевірку у Централізованій базі даних МТСБУ. 

Отже, обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників автотранспортних засобів 

або «АВТОЦИВІЛКА», – це механізм створення надійної системи соціального захисту як третіх осіб – потерпі-

лих, так і власників транспортних засобів. 

Суть обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів (ОСЦПВВНТЗ) полягає у захисті майнових інтересів осіб, постраждалих у дорожньотранспортних при-

годах, які сталися з вини страхувальників. Проведений аналіз основних показників діяльності страхових компа-

ній показує, що в Україні за останні роки спостерігається позитивна тенденція росту страхових премій та ви-

плат за договорами, що доводить дієвість цього виду страхування. 
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Невід’ємною частиною регіональних стратегій збалансованого розвитку повинна бути побудова бренду 

та підтримка іміджу регіону. Успішний бренд, на думку британських вчених [1, с. 51], це продукт, послуга, 

особа або місце, створений таким чином, що покупець або користувач сприймає його унікальні властивості як 

максимально відповідні власним потребам. Ряд країн, регіонів та міст вже активно застосовують концепцію 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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побудови власних брендів. Адже нова парадигма амбітного розвитку міст та регіонів вимагає проактивної по-

зиції у побудові бренду [2]. Важливо, що існує прямий зв'язок між брендом регіону та його привабливістю як 

території для туризму, проживання, інвестування та навчання. При цьому створення потужного бренду регіону 

має базуватися на співпраці між центральною та місцевою владою, представниками бізнесу, академічного сере-

довища та громади. Створення потужного бренду регіону дозволить досягнути низку цілей: 

- зміцнення людського капіталу регіону (втримання існуючих регіональних талантів та залучення нових 

висококваліфікованих фахівців); 

- посилення інвестиційної привабливості регіону (як для українських, так і для закордонних інвесторів); 

- створення сприятливого бізнес-клімату (розвиток підприємництва, у тому числі соціального, збіль-

шення експорту товарів і послуг, розвиток інфраструктури); 

- вирівнювання соціально-економічного рівня розвитку в регіоні шляхом реалізації економічних, куль-

турних та освітніх ініціатив; 

- посилення туристичної привабливості регіону. 

Процес формування бренду регіону відбувається поетапно (рис. 1). Фундаментальну роль у процесі фо-

рмування бренду регіону відіграють такі визнані в світі фундаментальні цінності як [3, с. 116]: 

- свобода (гарантом є демократична система участі, яка базується на волі суспільства); 

- рівність (рівні права і можливості всім мешканцям регіону); 

- солідарність (управління регіональними процесами повинно здійснюватися таким чином, щоб забез-

печити справедливий розподіл витрат і навантажень, відповідно до основних принципів рівності та соціальної 

справедливості); 

- толерантність (взаємоповага мешканців регіону, незалежно від відмінностей у вірі, культурі або мові; 

відмінності є цінним досягненням людства; активна популяризація культури миру та діалог); 

- повага до природного середовища (поступова зміна існуючих моделей виробництва і споживання); 

- загальна відповідальність (відповідальність за управління регіональним економічним і соціальним ро-

звитком). 

 

 
Рисунок 1− Процес формування бренду регіону 

 

Зміцнення бренду регіону вимагає постійної злагодженої роботи в таких основних напрямах: 

- підтримка досліджень, спрямованих на збалансований розвиток регіону, та визначення на цій основі 

бачення співпраці та напрямів комунікації між різними стейкхолдерами; 

- визначення обмежень і недоліків окремих елементів регіонального бренду (на основі якісних дослі-

джень); 

- моніторинг та подолання бар’єрів і проблем, які виникають на етапі просування бренду регіону 

(SWOT, SNW, PEST, PESTEL-аналіз тощо). 

- візуалізація бренду регіону (створення логотипів), впорядковування офіційних інтернет-порталів регі-

ону з метою підвищення якості інформації. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
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В системі обліку інформація про витрати і доходи підприємства є надзвичайно цінною та швидкоплин-

ною. Для її користувачів вона займає місце поряд з інформацією про активи, зобов'язання та капітал підприємс-
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тва. Облік витрат і доходів постійно розвивається і поліпшується у зв'язку з удосконаленням комп'ютерної тех-

ніки і комунікаційного середовища, методології та організації бухгалтерського обліку як основного інформа-

ційного джерела про витрати і доходи підприємства.  

Метою дослыдження є узагальнення та подальший розвиток теоретико-методичних підходів щодо ви-

значення проблем обліку витрат і доходів, які нині існують на вітчизняних підприємствах. 

Над питаннями, пов'язаними з проблемами обліку витрат і доходів підприємств України та перспекти-

вами їх вирішення, працювали такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як В.О Білоусова[1], Гнилицька Л. [2], Пого-

сова А. В. [3], Н. Чумаченко [4],  Якубенко С.С. [5] та ін. Однак ці питання настільки глибокі, що вони були і 

залишаються об'єктом дослідження для вчених-економістів.  

До загальних проблем обліку доходів і витрат відносять теоретичні, методологічні, технологічні, орга-

нізаційні, кадрові, фінансові, масштабні, рівневі та інші проблеми (табл.1).   

 

Таблиця 1−Характеристика різних типів проблем обліку витрат і доходів 

№ Тип проблеми Характеристика 

1 Теоретичні проблеми обліку, які стосуються загально облікових питань, термінів, предмета і ме-

тоду бухгалтерського обліку, його основних елементів (прийомів і способів), обліку 

господарських процесів, плану рахунків та його побудови, облікових регістрів сучас-

них форм обліку, фінансової та іншої звітності, вітчизняних положень (стандартів) та 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових 

актів щодо обліку, його історії та перспектив розвитку в Україні, Європі та світі. 

2 Методологічні проблеми, пов'язані з розробкою, вибором і застосуванням методів бухгалтерського 

обліку. Йдеться про методи нарахування амортизації, оцінку інвестицій, оцінку ви-

буття запасів, обліку витрат, калькулювання, Порядку визначення курсових різниць 

тощо. 

3 Технологічні проблеми, що відносяться до сукупності способів і форм забезпечення щодо ведення 

бухгалтерського обліку та отримання його як цілісної функціональної системи. До 

технологічних проблем обліку відносяться форми бухгалтерського обліку, план раху-

нків, систему первинних носіїв інформації облікових регістрів і форм різних видів 

звітності, способи забезпечення документообігу, внутрішньогосподарського (внутрі-

шньофірмового) контролю, інвентаризації майна, зобов'язання та ін. 

 

4 Організаційні проблеми, які стосуються практичного втілення в діючу систему обліку теоретичних, 

методологічних і технологічних його досягнень, а також досягнень в області комп'ю-

терної техніки та зв'язку. До організаційних відносяться проблеми, пов'язані з форму-

ванням достатнього обсягу і своєчасністю отримання корисної для користувачів ін-

формації, управління документообігом, роботою бухгалтерів, послідовним розвитком 

та постійним поліпшенням діючої системи бухгалтерського обліку і т. д. 

5 Фінансові  проблеми пов'язані з фінансуванням для підтримки досягнутого рівня бухгалтерсько-

го обліку, його динамічного розвитку і поступового поліпшення. До них можна від-

нести проблеми величини, строків та джерел оплати за виконання обліково-звітних 

робіт, придбані бланки, форми первинних документів, облікових регістрів звітності, 

за підписку спеціалізованих бухгалтерських журналів, газет, придбану комп'ютерну 

та іншу оргтехніку, її встановлення, обслуговування та ремонт, за користування всес-

вітньою мережею Інтернет, поштові витрати та витрати на зв'язок, за виконання ауди-

торських, консультаційних робіт і т. п. Масштабні проблеми, які виникають в залеж-

ності від того, в яких масштабах (світових, континентальних, регіонально-

континентальних, державних, регіональних, галузевих груп підприємств, підпри-

ємств) ведуть облікову політику або здійснюють заходи по стандартизації облікових 

процесів. 

6 Рівневі проблеми, пов'язані з рівнями управління підприємством, групою підприємств (об'єд-

нанням), тобто облікові проблеми, які доводиться вирішувати вищого, середнього і 

нижчого ланкам управління 

Узагальнено автором на основі данх [1,2,5] 

Розглянемо найбільш розповсюджені проблеми обліку витрат і доходів підприємств.  

Однією з найважливіших проблем обліку витрат і доходів підприємства в Україні є проблема повноти і 

своєчасності їх відображення в обліку. Ця проблема досить складна і багатогранний. В даний час більшість 

українських підприємств відображає власні витрати і доходи не повністю. Рівень невідображення доходів варі-

юється від 30 – 70 %, а витрат – 10 – 50 %, тобто витрати відображають більш повно, ніж доходи. Це пов'язано з 

тим, що витрати складніше приховати, адже їх легше проконтролювати, ніж доходи [5]. 

Найбільший відсоток витрат, який залишається поза обліком, відноситься до витрат на оплату праці та 

витрат на придбання матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей. Основними причинами виникнення 

таких ситуацій, на думку автора, є: 
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1. Значний відсоток ПДВ та відрахувань до фондів оплати праці, до соціальних фондів, що, в свою чер-

гу, ускладнює нормальний і ефективний розвиток діяльності підприємства.  

2. Низька ефективність діючих форм і видів економічного контролю в Україні, що відповідно призво-

дить до порушення таких специфічних принципів контролю, як системність, безперервність, дієвість, всебіч-

ність і гласність інформації про результати контролю.  

3. Високий рівень корупції в державних і місцевих органах влади, відсутність дієвих нормативно-

правових актів, що регулюють дії вищих осіб [2]. 

Наступною є проблема забезпечення максимальної оперативності та аналітии вихідної інформації про 

доходи та витрати. Інформація необхідна індивідуальному користувачеві в певний момент для вирішення конк-

ретної управлінської задачі. Якщо споживач інформації протягом короткого періоду часу, отримує необхідну 

йому інформацію в достатньому обсязі, то проблема забезпечення максимальної оперативності для нього буде 

вирішена. Якщо необхідну інформацію відповідно затримують або не надають взагалі, то виникають труднощі 

як для самого підприємства (фінансові втрати), так і для його клієнтів, державних органів. 

Не менш важливою проблемою обліку витрат і доходів підприємства є проблема встановлення оптима-

льного співвідношення обсягів автоматизованих та неавтоматизованих обліково-контрольних робіт , а отже, 

визначення того, яку роль вони відіграють у скороченні необґрунтованих витрат і зростанні доходів підприємс-

тва. 

Поряд з перерахованими вище проблемами обліку витрат і доходів особливе місце займає проблема ві-

дповідності обліково-контрольної системи підприємства вимогам чинного законодавства обліку і контролю, 

цілям і завданням самого підприємства. В сучасних умовах господарювання дії головного бухгалтера підприєм-

ства і є головним рішенням проблеми в силу його інформативності, умінь аналізувати, здатності оперативно 

реагувати на зміни в нормативно-правових актах, оцінювати і правильно застосовувати законодавчу базу на 

практиці з урахуванням специфіки діяльності підприємства, що, в свою чергу, дозволить забезпечити ефектив-

ність і якість обліково-контрольної системи промислового підприємство. 

Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що на сучасному етапі 

розвитку підприємств в Україні існують значні проблеми обліку витрат і доходів, які потребують вирішення 

шляхом удосконалення форм звітності підприємства, створення єдиної загальнодержавної інформаційної (між-

галузевої) бази норм і нормативів для обліку і контролю за витратами та доходами підприємства, розробки і 

впровадження сучасної обліково-контрольної системи підприємства, встановлення оптимального співвідно-

шення автоматизованих і неавтоматизованих обліково-контрольних робіт, розроблення послідовної стратегії 

розвитку підприємства як відокремленого суб'єкта господарської діяльності. 

Високі темпи розвитку економіки України, зміна податкового законодавства, а також законодавства, 

що регулює економічні взаємовідносини суб'єктів господарювання, орієнтація діяльності підприємств на світо-

вий ринок свідчать про перспективи подальшого дослідження проблем щодо вдосконалення обліку витрат і 

доходів підприємств, які, в свою чергу, протягом багатьох років викликатимуть інтерес у вчених-економістів 

залежно від розмірів і форм власності, специфіки діяльності підприємств, системи оподаткування та правових 

форм. 
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Головною роллю скептицизму в житті будь-якої людини є певна критика щодо своєї поведінки чи дія-

льності, а також якісь передчасні висновки щодо суспільства чи навколишнього середовища. 
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Скептицизм – це певні сумніви щодо явищ чи властивостей певних об’єктів або метод судження, що 

застосовується на неприйнятті передчасних висновків[1]. 

Професійний скептицизм означає, що аудитор критично оцінює, ставлячи під сумнів, обґрунтованість 

отриманих аудиторських доказів та очікує на виявлення аудиторських доказів, які суперечать (чи ставлять під 

сумнів) достовірність документів, відповіді на запити та іншу інформацію, отриману від управлінського та най-

вищого управлінського персоналу. 

Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) поняття професійного скептицизму – це став-

лення до можливої помилки чи шахрайства або оцінки діяльності аудитора, яке поєднує правильність та увагу 

до всіх обставин у його діях [2]. 

Згідно з МСА 200 професійний скептицизм передбачає необхідність підвищеної уваги до аудиторських 

доказів, які суперечать іншим доказам; інформації, що викликає сумнів щодо достовірності документів; умов, 

які можуть сприяти шахрайству. Водночас, ці загальні положення професійного скептицизму використовують-

ся і для зменшення ризику виникнення помилки аудитора, стандарти вимагають більш детального аналізу інфо-

рмації з метою зменшення таких ризиків. Таким чином, увага до деталей і перевірки на кожному етапі роботи 

дають можливість надати якісні аудиторські послуги. 

Професійний скептицизм потрібний аудиторові протягом всього процесу перевірки для зменшення ри-

зиків невиявлених обставин, узагальнень під час створення звітів з аудиторських спостережень. Не менш важ-

ливий професійний скептицизм при використанні помилкових припущень при визначенні обсягу чи характеру 

процедур та оцінці їх результатів аудитором [3]. 

Коли аудитор робить запити чи виконує аудиторські процедури, які засновані на чесності і правдивості 

керівництва чи управлінського персоналу, то аудитор може бути не задоволений отриманням недостовірних і 

непереконливих аудиторських доказів. 

Для формування достовірних висновків, якщо їх буде покладено в основу аудиторської думки не доста-

тньо буде тільки пояснення достовірності даних керівництва чи управлінського персоналу. 

Є також багато обставин, які можна вважати причиною для викривлень у фінансових звітах, тому ауди-

тор повинен робити та планувати свою перевірку з професійним скептицизмом. 

Для вдосконалення професійного скептицизму повинні застосовуватися певні передумови, а саме: 

- дотримання стандартів професії; 

- формування психологічного портрету керівництва підприємства; 

- вплив зовнішніх і внутрішніх умов на діяльність компанії; 

- глибокі аналітичні уміння аудитора; 

- розвинена ділова інтуїція. 

Комітет з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності інформації (International 

Auditing and Assurance Standards Board), Комітет з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (International 

Ethics Standards Board for Accountants) та Комітет з міжнародних стандартів освіти у сфері бухгалтерського об-

ліку (International Accounting Education Standards Board) спільними зусиллями дослідили питання важливості 

професійного скептицизму в роботі аудиторів і підготували звіт щодо необхідності його поглиблення та удо-

сконалення[4]. 

У даному звіті зазначалося, що потрібно зміцнити та посилити роль професійного скептицизму у діяль-

ності аудитора, адже фінансова звітність з кожним роком нараховує все більше різноманітної інформації. Всі 

розвинені бізнес-моделі і відповідно фінансова звітність зазнає змін за допомогою інноваційних технологій та 

відкритості фінансових показників підприємств до громадськості. Високий рівень професійного скептицизму – 

запорука аудитора до його діяльності. 

Дослідження показали, що професійний скептицизм відіграє важливу і одну з головних ролей у діяль-

ності аудитора, адже аудитор може сумніватися у правильності і достовірності фінансових звітів і тому аудитор 

повинен самостійно перевірити цю інформацію чесно і достовірно. Аудитор та суб’єкти аудиторської діяльнос-

ті повинні критично та із сумнівом підходити до застосованих юридичною особою оцінок справедливої вартос-

ті, зменшення (відновлення) корисності активів, забезпечень (резервів) та майбутнього руху грошових коштів, 

що впливають на оцінку здатності юридичної особи продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 
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 В сучасних умовах процесів євроінтеграції важливим є здійснення перетворень в українській теорії 

бухгалтерського обліку. Важливим фактором, який здатний вплинути на це, є вчення про логісмографію. 

 До середини ХХ ст. бухгалтерія на заході України мала у своїй основі німецьку школу рахівництва, а 

після приєднання до Радянського Союзу під тиском владних структур повністю змінила вектор в сторону ро-

сійської школи, яка панувала на сході. 

 Після розпаду Радянського Союзу країни СНД, змінюючи геополітичні погляди, поступово почали сут-

тєво змінювати і спрямованість системи бухгалтерського обліку. За останні роки Україна поступово йде до Єв-

ропейського Союзу та має вдосталь причин змінювати спрямованість власної системи обліку. Одним з векторів 

такої зміни є логісмографія. 

 Основоположником логісмографії є глава тосканської школи Джузеппе Чербоні. Він визначав логісмо-

графію, як класифікацію обліку, який має досить велику кількість ступенів, тому що кожен з них можна про-

аналізувати і визначити ступінь меншого порядку, при цьому кожен з рахунків має бути прив’язаний до певної 

особи або групи осіб [1]. 

 Основним методом логісмографії, який застосовується і на сьогоднішній день у всіх країнах світу, є 

диференціація рахунків. Цей метод характеризується застосуванням різних класів рахунків з наступним посту-

повим поділом кожного з класів на рахунки першого порядку, кожен з рахунків першого – на рахунки другого 

порядку і т. д. Таким чином формується план рахунків, основна мета якого – об’єднати аналітичні, субрахунки, 

синтетичні рахунки та їх класи у певну ієрархію. 

 На сьогодні в країнах ЄС застосовується структура планів рахунків [2,3], яка відрізняється від україн-

ської [4] (табл.1).  

  

Таблиця 1 – Порівняння структурних елементів планів рахунків України і деяких країн-членів ЄС
 

Країна Україна Франція Німеччина 

Назва 

плану 
ПРБО PCG SKR 03 SKR 04 

К
л

а
си

 с
и

н
т
ет

и
ч

н
и

х
 р

а
х

у
н

к
ів

 

1 Необоротні активи 1 Капітальні рахун-

ки  

0 Рахунки інвестицій 

та капіталу 

0 Основні засоби 

2 Запаси 2 Необоротні акти-

ви 

1 Фінансові та осо-

бисті рахунки 

1 Поточні рахунки 

3 Кoшти, розрахунки 

та ін. активи 

3 Запаси і виробни-

цтво 

2 Нарахування раху-

нків 

2 Рахунки власного 

капіталу 

4 Власний капітал тa 

забезпечення зо-

бов’язaнь 

4 Рахунки третіх 

сторін 

3 Облік надходжень 

і запасів товарів 

3 Рахунки боргово-

го капіталу 

5 Довгострокові зо-

бов’язaння 

5 Фінансові рахун-

ки 

4 Операційні витра-

ти 

4 Операційний до-

хід 

6 Поточні зо-

бов’язання 

6 Рахунки витрат   5 Операційні витра-

ти 

7 Доходи і результа-

ти діяльностi 

7 Облікові записи 

продуктів 

  6  

8 Витрати за 

елeментами 

8 Спеціальні рахун-

ки 

7 Запаси продуктів 7 Інші доходи та 

витрати 

9 Витрати діяльностi   8 Рахунки доходів   

0 Позабалансові ра-

хунки 

  9 Презентаційні та 

статистичні звіти 

9 Презентаційні та 

статистичні звіти 

  

 Як видно з таблиці, між планами рахунків бухгалтерського обліку країн ЄС (Plan comptable general 

(PCG) Франції і Standardkontenrahmen (SKR 03 та SKR 04) Німеччини) та планом рахунків бухгалтерського об-

ліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (ПРБО) України є певні 

відмінності. 

 По-перше, на відміну від французького плану рахунків Plan comptable general (PCG), план рахунків бу-

хгалтерського обліку України (ПРБО) є більш деталізованим, тобто має більшу кількість класів синтетичних 

рахунків.  

 Наприклад, клас синтетичних рахунків 6 «Рахунки витрат» PCG представлений у ПРБО класами синте-

тичних рахунків 8 «Витрати за елeментами» та 9 «Витрати діяльностi». З одного боку, це ускладнює процес 
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роботи з рахунками, оскільки для рахунків, що пов’язані з витратами, використовується різна початкова цифра, 

але об’єднавши їх, з’явилася б інша проблема – велика кількість синтетичних рахунків в об’єднаному класі.  

 По-друге, в Україні існують окремо 3 різних плани рахунків бухгалтерського обліку:  

 - план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підпри-

ємств і організацій; 

 - план рахунків бухгалтерського обліку банків; 

 - план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. 

 У Франції ж використовується один загальний план рахунків бухгалтерського обліку PCG, і його вико-

ристання більш практичне у застосуванні. 

 Наприклад, у PCG існує клас синтетичних рахунків 8 «Спеціальні рахунки», який використовується для 

інформаційних вимог, що стосуються сумарних документів і складається з таких синтетичних рахунків і субра-

хунків: 

 80. Зобов'язання: 

 - 801. Зобов'язання, надані суб'єктом господарювання (авалі, облігації, гарантії, додаткові витрати на 

лізинг, та ін.); 

 - 802. Зобов'язання, отримані суб'єктом господарювання (авалі, облігації, гарантії, очікувана дебіторсь-

ка заборгованість ще не сплачена, зобов'язання, отримані для використання в оренду та ін.); 

 - 809. Виконання контрагентських зобов'язань. 

 88. Призначення результату очікування (Цей рахунок може бути використаний для розподілу результа-

ту минулого року); 

 89. Баланс (Рахунок використовують у разі повторного відкриття та закриття фінансової звітності за 

фінансовий рік). 

 В Україні частково цей клас рахунків використовується лише у плані рахунків бухгалтерського обліку 

банків [5]. 

 З іншого боку, в Німеччині використовується 2 основних плани рахунків бухгалтерського обліку для 

підприємств (SKR 03 та SKR 04), а також 10 додаткових планів рахунків бухгалтерського обліку для торгівлі, 

банків, страхових компаній та інших галузей (SKR 07, SKR 14, SKR 30, SKR 45, SKR 49, SKR 51, SKR 70, SKR 

80, SKR 81, SKR 99). 

 По-третє, в Україні використовується один основний план рахунків бухгалтерського обліку для підпри-

ємств, в той час як в Німеччині використовується два основних плани рахунків бухгалтерського обліку Німеч-

чини SKR 03 та SKR 04. Їх співіснування полягає у різниці класифікації рахунків в кожному з них. У SKR 03 

рахунки класифікуються відповідно до операцій, а порядок індивідуальних рахунків повинен відповідати пос-

лідовності процесів у компанії (принцип технологічної структури). У SKR 04 рахунки класифікуються відпові-

дно до структури річної фінансової звітності (остаточний принцип класифікації). Це значно спрощує їх викори-

стання бухгалтерами. 

 На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що одним з найактуальніших векторів роз-

витку української системи бухгалтерського обліку є застосування логісмографічного методу диференціації ра-

хунків. 
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
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Ukraine is currently taking active steps to improve and reform its legislation and other areas of social activity. 

The expert service reform of the Ministry of Internal Affairs (henceforth MIA) was carried out, which separated the 

experts from the pre-trial investigation agencies more strongly, that together with the law enforcement reforms contrib-

uted the changes and updating of expert, forensic institutions, becoming similar to European models of expertunits. In 

turn, this requires greater accuracy of the expertises, using the latest technologies and new research methods to ensure 

equity. 

The main goal of the reforms was to create an expert service subordinated to the MIA, and not to the police, 

when the leadership of the investigative units have administrative levers to influence on experts, this structure was sup-

posed to counteract this phenomenon and create an open-to-public control of an expert institution that was protected 

from all kinds corruption schemes. 

In general, the concept of expertise is covered by the instruction of the Ministry of Justice "On the production 

of expert evidence" [1], this is the actions of a qualified person who is included in register of the Ukraine experts di-

rected at the study of certain objects or phenomena, which are necessary to confirm, or refute certain facts, that have a 

meaning. There are numerous types of expertise, such as: forensic, psychiatric, linguistic, land-technical, computer, 

military, etc.. With the help of expertise, litigation takes place, property is assessed, the actions of the suspect are as-

sessed and its responsibility is ascertained, which is indicated in the decision of the Plenum of the Supreme Court of 

Ukraine "On Judicial Examination in Criminal and Civil Matters" [2] or referred to in Article 81 of The Code of Ad-

ministrative Proceedings of Ukraine [3 ]. It follows that expert institutions are an integral part of justice in Ukraine, and 

require special attention from the legislator. 

Despite the dramatic changes and innovations, expert institutions need further development and improvement, 

since against the background of reforms, the need for conducting various types of expertise is growing due to the tense 

situation in the country, and the need for qualified specialists is increasing. However, one of the pressing problems is 

the need to improve the legislation itself, which regulates expert activity, adopting the relevant regulatory acts should 

strengthen state and public control over the activities of expert institutions and encourage experts to conscientiously and 

efficiently carry out expertise and give truthfull conclusions. 

 The expert's liability in case of false conclusions and the factors of corruption should be subject to improve-

ment, the guilty persons should be punished, corresponding to the damage caused and the possible consequences that 

were caused by their actions in a special order, because their illegal activities undermine the basic principles of law, and 

the case of judicial proceedings deprives citizens of the right to a fair Court. 

 The problems mentioned above will remain relevant despite the broad tendency towards the expert activities 

and expert institutions developing and improving nowadays. They need more in-depth analysis and research based on 

European practical experience of scientists and experts that together with legal expert will shed light on solving gaps in 

the legislation on the activities of expert institutions in Ukraine. 
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Розпочинати аналіз стратегічних проблем теорії та практики діяльності кримінально-виконавчої стсте-

ми (далі – КВС) України видається потрібним із визначення поняття та місця кримінально-виконавчої політики 

в системі правничої політики держави в цілому та політики протидії кримінальній активності населення зокре-

ма. Термін «правнича політика» перебуває в ряду таких суміжних понять, як «економічна», «демографічна», 

«фінансова», «соціальна», «наукова політика» і т.ін. 

Під правничою політикою розуміються ті засади й основні напрями, які держава проводить в життєдія-

льність соціуму при створенні та застосуванні норм, інститутів і окремих галузей права, в діяльності юридич-

них установ, в формуванні та перспективі правосвідомості населення [1, с. 12]. Правнича політика завжди пе-

редбачає використання методів правової регуляції, вона містить планування законотворчості, визначення за-

вдань та методів діяльності юридичних установ, головні напрями правничого виховання населення. Отже, ця 

політика держави проводиться в таких основних напрямах: правотворчість, правозастосування, перспектива 

правосвідомості та правничої культури людини. 

Правнича політика держави, що проводиться свідомо, повинна мати таку мету, яка конкретизується 

щодо різних галузей права: визначення видів суспільних відносин, що підлягають правовій регуляції; обрання 

методів правової регуляції певних видів суспільних відносин; розроблення оптимальних систем правотворчості 

та правозастосування органів держави; планування основних напрямів правотворчості та правозастосування на 

перспективу; визначення змісту та методів правничого виховання населення та підвищення рівня його правни-

чої культури. У науковому аспекті питання про правничу політику в спеціальній літературі зосереджувалося 

здебільшого навколо окремих її складових, до яких слід віднести проблеми судової, кримінально-правової та 

кримінально-виконавчої політики. Складнощі зустрічаються при встановленні назви та змісту певної галузі 

правничої політики держави. 

Політикою в широкому змісті вказаного слова є загальним напрямом, характером діяльності держави, 

політичної партії чи певного класу [2, с. 490]. Поклавши в основу дефініцію в теорії функцій держави 3, с. 89–

91], можна виокремити зовнішню та внутрішню політики. Особливе місце у внутрішній політиці держави посі-

дає правнича політика, складовою частиною якої є політика в сфері протидії злочинності, яка є виробленою 

державою України генеральна лінія, що визначає основні концепції, стратегію, напрями, мету та засоби впливу 

на кримінальну активність населення через формування матеріального, процесуального та виконавчого кримі-

нального законодавства, регуляція практики їх застосування, а також розроблення та реалізація заходів, спря-

мованих на запобігання кримінальним правопорушенням [4, с. 32]. Системоутворюючим компонентом указаної 

політики є кримінально-правова політика [5, с. 5]. Отже, кримінально-виконавча політика є похідною та взає-

модіє із такими напрямами правової політики держави, як кримінологічна та кримінально-правова, оскільки 

первинним об’єктом впливу КВС є специфічний статус особи злочинця – особа засудженого [6, с. 31]. 

Подібні висловлювання містяться і в інших наукових джерелах. Кримінально-виконавча політика Укра-

їни, як і будь-якої демократичної країни, має бути невід’ємною складовою загальної правничої політики держа-

ви. Вона покликана вагомо впливати на забезпечення прав і свобод людини в КВС, входження України до сис-

теми міжнародного права, гармонізації системи національного законодавства із міжнародними нормами права 

та стандартами, що побудовані на демократичних засадах і загальновизнаних цінностях. Інакше кажучи, кримі-

нально-виконавча політика, виступаючи як складова правничої політики держави, визначає стратегію та такти-

ку діяльності всієї КВС держави. Знаходячись в правничому полі правоохоронної діяльності органів і відповід-

них інституцій держави, що злочинністю, КВС посідає одне із провідних місць в правничій політиці держави 

відносно протидії кримінальній активності населення й її попередженням. 

Отже, цілком логічним є формулювання вченими модернової пенітенціарної доктрини України в ХХІ 

столітті дефініції правоохоронної функції в пенітенціарній системі – діяльності органів і установ пенітенціарної 

системи України із захисту прав і інтересів особи, соціуму та держави через створення умов для виправлення та 

ресоціалізації засуджених, виконання інших рішень суду (щодо осіб, які тримаються під вартою), запобігання 

вчиненню нових кримінально караних деліктів і засудженими, й іншими особами, а також запобігання тортурам 

і нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню із особами, які тримаються під вартою, та засу-

дженими 
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На сьогодні перед науковцями, суб’єктами законодавчої ініціативи, а також зацікавленими особами 

постає завдання з удосконалення норм законодавства України у сфері спадкування, переорієнтації наукових 

досліджень на нові підходи щодо розв’язання актуальних проблем у сфері забезпечення ефективних 

механізмів охорони та захисту спадкових відносин в нотаріальному процесі, цивільному процесі та 

виконавчому процесі тощо. Актуальність теми також підтверджується збільшенням щороку в Україні 

цивільних справ з питань спадкування та різним застосуванням судами норм законодавства для 

врегулювання спору щодо однотипних спадкових відносин. Це вказує на деяку неврегульованість окремих 

питань в законодавстві. 

Проблемам спадкового права присвячені численні дослідження науковців зокрма: М. М. Агаркова, 

С. С. Алексєєва, С. М. Братуся, К. О. Граве, В. П. Грибанова, О. В. Дзери, Ю. О. Заіки, І. В. Жилінкової, О. С. 

Іоффе, В. М. Коссака, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика, Є. О. Рябоконя, С. Я. Фурси, Є. І. Фурси, Р. О. 

Халфіної, Я. М. Шевченко, К. Б. Ярошенко та ін. 

Сучасні українські наукові праці останніх років переважно орієнтовані на проблеми захисту 

спадкових прав окремо в цивільному праві, у нотаріальному процесі чи в цивільному процесі тощо. Однак 

комплексного підходу до питань захисту та здійснення охорони спадкових прав не висвітлено. 

Метою є дослідження питань розмежування судової та нотаріальної компетенції щодо охорони 

спадкових прав, а також аналіз змісту такої охорони за законодавством України.  

Здійснення права на спадкування за законодавством України здійснюється за допомогою судових та 

нотаріальних органів. В Україні передбачені досить чіткі межі розмежування юрисдикції нотаріальних та 

судових органів щодо реалізації особами права на спадщину після її відкриття.  

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про нотаріат» юрисдикція нотаріальних органів поширюється 

на наступні дії: вжиття заходів щодо охорони спадкового майна; видача свідоцтва про право на спадщину 

(або в її межах - прийняття відмови від прийняття спадщини); посвідчення факту, що фізична чи юридична 

особа є виконавцем заповіту; оголошення секретного заповіту [2].  

При цьому роль нотаріуса виявляється насамперед у тому, щоб у випадках, встановлених чинним 

законодавством України, забезпечити перехід прав та обов’язків спадкодавця, які не припинилися з його 

смертю і можуть бути об’єктом спадкування, до спадкоємців. Вчиняючи нотаріальні дії щодо оформлення 

спадкових прав, нотаріус унеможливлює будь-яке порушення прав спадкоємців [6, с. 118; 3, с. 140].  

У межах судової діяльності розглядаються та вирішуються такі спадкові справи, як розгляд заяв про 

визнання спадщини відумерлою (ч. 1 ст. 1277 ЦК), перерозподіл спадщини (ст. 1280 ЦК), визначення 

додаткового строку для прийняття спадщини (ч. 3 ст. 1272 ЦК), зменшення розміру неустойки (штрафу, 

пені), розміру відшкодування майнової шкоди (збитків) та моральної шкоди, якщо вони є непомірно 

великими порівняно з вартістю рухомого чи нерухомого майна, яке було одержане спадкоємцем у спадщину 

(ч. 5 ст. 1231 ЦК); тлумачення заповіту (ст. 1256 ЦК), визнання заповіту недійсним (ст. 1257 ЦК) тощо [1]. 

Отже, розмежування судової та нотаріальної юрисдикції щодо розгляду спадкових справ ґрунтується 

на загальних правилах визначення співвідношення судової та нотаріальної юрисдикції у спадквих справах: 

нотаріальна діяльність в якості свого предмета має безспірні справи щодо реалізації цивільних прав, а судова 

спори про право [5, с. 41]. 

Нотаріальною формою захисту прав можна вважати «комплекс внутрішніх погоджених 

організаційних заходів із захисту суб’єктивних прав, які протікають у рамках єдиного правового режиму». 

Таким чином, вчиняючи нотаріальну дію, яка полягає у вжитті заходів щодо охорони спадкового майна, 

нотаріус тим самим перешкоджає будь-якому зазіханню чи порушенню меж здійснення спадкових прав 

спадкоємцями, які прийняли спадщину. Охороняючи майно, нотаріус сприяє реальному здійсненню прав на 

нього спадкоємцями спадкодавця. 

Нотаріальна охорона і захист не є єдиною формою охорони і захисту спадкових прав. Так, суб’єкти 

спадкових правовідносин можуть звернутись до суду. Проте деякі принципові для здійснення права на 

спадкування питання виникають лише після відкриття спадщини. Саме тому чинне цивільне та спадкове 

законодавство містить положення зорієнтовані саме на таку охорону і захист суб’єктивних прав як 

забезпечення здійснення, сприяння у реалізації прав і свобод учасника цивільних правовідносин без 

звернення у судові органи, а саме шляхом вчинення нотаріальних дій.  
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Таким чином, нотаріальну діяльність логічно розглядають як спосіб охорони і захисту цивільних 

прав, зокрема спадкових, включаючи до функцій нотаріату не лише захист як відновлення або визнання 

порушених або оспорених прав, але й забезпечення виконання цих прав шляхом охорони від їх порушення 

чи оспорювання [3, с. 136–140]. 

Справи про спадкування розглядаються судами в порядку позовного та окремого провадження. 

Вимоги про визнання спадкових прав пов’язані із встановленням судом підстав спадкування як визначених 

законом юридичних фактів. Це породжує проблему колізійності позовного та окремого провадження в 

спадкових справах, для усунення якої та уникнення судових помилок необхідне, зокрема, визначення 

особливостей захисту спадкових прав судом у порядку окремого провадження [4, с. 74-82]. 

Отже, захист спадкових справ, відповідно до українського законодавства, відбувається за допомогою 

нотаріальних та судових органів, компетенція та юрисдикція, яких чітко регламентована законами.  

Необхідно констатувати деякі проблеми в процесі вирішення спадкових справ як у нотаріальному, 

так й в судовому порядках, які мають однотипний характер та збільшуються щороку. Це дає підґрунтя для 

подальших досліджень у цьому напрямі та пошук шляхів їх вирішення, зокрема, за допомогою світового та 

іноземного досвіду. 
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Етап в історії кримінального законодавства, який зумовлений основною подією – прийняттям нового 

Кримінального процесуального кодексу України, а саме з 2012 року, викликав численні суперечки між різними 

правниками в державі. Так, аналізуючи функції кримінального обвинувачення, первиною з-поміж інших фор-

мою є повідомлення особі про підозру. Під час дослідження процесуального порядку повідомлення про підозру 

як у вчених, так і у практиків викликає низка питань, що належним чином не врегульовані на законодавчому 

рівні або є дискусійними. 

Зазначимо, що вказане питання розглядалося у роботах багатьох науковців, зокрема: О. А. Банчука, 

Ю. М. Грошевого, В. О. Гринюка О. П. Кучинська, В. Я. Тацій, В. Н. Кубальського, О. Б. Комарницької, 

О. В. Капліної та інших. 

Однак, як вже було вказано, що процесуальний порядок повідомлення особі про підозру є досить акту-

альним предметом для обговорення. Саме у пред’явленій підозрі формулюється первинне обвинувачення конк-

ретної особи. Відповідно до ч. 5 ст. 28 КПК України [3] кожен має право, щоб обвинувачення до нього в найко-

ротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо ньо-

го було закрите. Не можливо не погодитись з думкою В. О. Гринюка про те, що обвинувачення, як твердження 

про вчинення кримінального правопорушення певною особою, формулюється на початку в повідомлені особі 

про підозру, а згодом – в обвинувальному акті, який є підсумком процесу [1, c. 22] згідно з     ч. 4 ст. 110 КПК 

України [3]. 

Дане процесуальне рішення має низку правових наслідків, які виграють визначну роль у кримінально-

му провадженні, а саме: набуття особою, яка підозрюється у вчиненні злочину, статусу підозрюваного, а отже 

виникнення для такої особи відповідних прав та обов’язків, також виникнення між підозрюваним та особою, 

яка повідомила про підозру, кримінально-процесуальних правовідносин. Як зазначає В. О. Гринюк, акт повідо-

млення про підозру дає можливість слідчому, прокурору визначитися із подальшими напрямами розслідування, 

висунути можливі версії та спланувати необхідні слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, які бу-

дуть спрямовані на встановлення об’єктивної істини по справі [1, c. 21]. Саме тому вважається, що дотримання 

всіх процесуальних вимог щодо повідомлення особи про підозру є найважливішим елементом обвинувачення.  
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Оцінюючи судову практику, ми дійшли висновку про те, що є чимало випадків, коли завдяки недбалос-

ті з боку слідчого чи прокурора скасовується повідомлення про підозру особи. Так, цей юридичний документ є, 

по суті, поєднанням процесуального рішення у вигляді письмового повідомлення та процесуальної дії у формі 

здійснення повідомлення шляхом його вручення. Доречною є думка В. Н. Кубальського про те, що аналіз зміс-

ту положень ст. 42 та 277 КПК України [3] вказує на те, що процесуального статусу підозрюваного особа набу-

ває не після складання відповідного тексту, а лише після вручення повідомлення про підозру [4, c. 62]. Саме із 

цим моментом пов’язується набуття особою відповідних процесуальних прав.  

Нами було досліджено на основі судової практики, що відповідно до КПК України існує дві підстави 

оскарження повідомлення особі про підозру: 1) відсутність підстав та пропущення строків повідомлення особі 

про підозру ( п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК) [3]; 2) порушення самої процедури повідомлення особі про підозру (п.1 ч. 1 

ст. 303 КПК). Від так, зустрічається чимало кримінальних справ, де сторона захисту оспорювала відповідні дії 

слідчого чи прокурора та згідно з рішенням суду відповідні суб’єкти виключали з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань по кримінальному провадженню відомості про вручення повідомлення про підозру особи у вчи-

ненні кримінального правопорушення. 

У нашій темі предметом обговорення є саме процедурна невідповідність щодо вимог повідомлення 

особі про підозру. Вдалим прикладом вищевказаної нами тези є аналіз рішення по справі № 628/2720/17 

Куп’янського міськрайонного суду Харківської області [5], відповідно до суті справи якої слідчим було переда-

но повідомлення про підозру за місцем проживання особи, який там зареєстрований, але фактично не мешкає, а 

через його матір, яка за вказаною адресою проживає. При цьому, повідомлення про підозру було передано ма-

тері особи з якою останній не мешкає, та яка не є членом його сім’ї за визначенням, наведеним у ч. 2 ст. 3 СК 

України  – тому суд встановив, що такі дії є порушенням вимог ст. 111 та ст. 276 КПК України [3]; окрім цього, 

адреса фактичного місця проживання особи слідчому була відома; також були порушення вимог ч. 2 ст. 276 

КПК України [3], де у змісті повідомлення підозрюваному не роз'яснювалися його права, передбачені статтею 

42 цього Кодексу, що є порушенням права особи на захист. 

При цьому до процедури повідомлення особі про підозру розповсюджуються норми зазначені у части-

на 1 ст. 135 КПК України [3], яка визначає, що особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду 

шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, 

здійснення виклику по телефону або телеграмою. Частина 2 цієї ж статті вказує, що у разі тимчасової відсутно-

сті особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи 

чи іншій особі, яка з нею проживає, або адміністрації за місцем її роботи. Таке роз’яснення ніяким чином не 

може здійснити не уповноважена особа (дорослий член сім’ї, працівник ОСББ чи адміністрація місця роботи 

особи), а лише особа, що має певний процесуальний статус у кримінальному провадженні – слідчий, прокурор 

чи інша уповноважена особа. Також вручення повідомлення про підозру особі та роз’яснення її процесуальних 

прав технічно неможливо здійснити по телефону, телеграмою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком 

та буде вважатись таким, що не відповідає нормам КПК.  

Окрім цього судового рішення, роком раніше було вперше в Україні слідчим суддею Ореховською К.Е. 

скасовано підозру особі, посилаючись на право такого оскарження в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України – 

бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний 

вчинити у визначений цим Кодексом строк у відповідній справі № 569/81/16-к [2, с. 689]. Слідчий суддя обґру-

нтував своє рішення порушенням слідчим процесуальних норм щодо вручення повідомлення про підозру: пові-

домлення про підозру, яке вручено з порушенням вимог ст. 278 КПК України [3] брату підозрюваного не міс-

тить погодження прокурора та його підпису, повних анкетних даних підозрюваного, змісту підозри, а також 

інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру. Крім того, підозрюваному не 

роз’яснено його процесуальні права. 

Таким чином, ми можемо наголосити на тому, що стороні захисту (завдяки змінам до КПК України) 

надано можливість забезпечити свої процесуальні права шляхом оскарження повідомлення про підозру особи 

та забезпечення засад кримінального процесу, апелюючи на положення п. 1 ч. 1 ст. 303 та позиції Вищого спе-

ціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 12.01.2017 № 9-49/0/4-17 [6]. 

Юридичний акт повідомлення особі про підозру є одним із засобів забезпечення невідворотності кри-

мінальної відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Обґрунтована підозра, трансфор-

муючись в подальшому в остаточне обвинувачення, сприяє призначенню таким особам покарання, відповідного 

вчиненому кримінальному правопорушенню. Тому вважаємо за важливим дотримання всіх передбачених КПК 

України норм матеріального та процесуального характеру, щоб забезпечити принципи доведеності вини та за-

конності кримінального провадження в цілому. 
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Викладання іноземної мови повинно мати комунікативно-орієнтований характер. Головною метою на-

вчання є набуття студентами іншомовної комунікативної компетенції. Рівень компетенції на окремих етапах 

мовної підготовки дозволяє використовувати іноземну мову як у професійній діяльності, так і для самоосвіти, а 

чітка організація роботи студента і є запорукою його успішного навчання. Одним із найефективніших методів 

набуття студентами комунікативної компетенції професійного спрямування є рольова гра.  

У вітчизняній та зарубіжній практиці накопичено позитивний досвід використання рольових ігор на 

етапі формування та розвитку комунікативних навичок та вмінь (П.О. Бех, В.А. Губін, В.П. Давидов, Г.В. Селе-

вко, М.С. Кравчук, В.Д. Лопатка, І.А. Цатурова, О.Б. Тернопольський, О.В. Торічний, Л.Г. Димент та інші).  

Рольова гра – це метод організації колективної навчальної діяльності, яка має за мету формування і ро-

звиток мовних навичок та вмінь в умовах, максимально наближених до умов реального спілкування. Під час 

гри студенти-співрозмовники знаходяться у рівних умовах, зникає існуючий на заняттях традиційний бар’єр 

між викладачем та учнями. Найцікавішими співрозмовниками в грі є ті студенти, які максимально часто вико-

ристовують професійну лексику та активні граматичні структури, які найбільш чітко розпізнають задану ситуа-

цію і можуть вибрати ті лінгвістичні прийоми, які будуть влучними для даної теми спілкування. Основна підго-

товча робота викладача полягає у тому, щоб максимально раціонально і чітко підготувати порядок ведення гри, 

розподіляючи ролі серед студентів, ураховуючи їх рівень володіння розмовною іноземною мовою та їх знання 

достатньої кількості лексичних одиниць та граматичних структур [1, C.15]. 

Існують різноманітні рольові ігри, які модифікуються із урахуванням інтересів та можливостей студен-

тів. Додаткова професійна мотивація створюється шляхом уведення у гру ролей, які пов’язані з їх майбутньою 

професійною направленістю. Розглянемо приклади навчальних рольових ігор, які визвали найбільший інтерес у 

студентів. Так, наприклад, у методичному посібнику «Створення та проведення рольових ігор на англійській 

мові» (автори І.Б. Васильєва, В.М. Шафоростова) наведені приклади рольових ігор для майбутніх менеджерів 

та управлінців. Серед них пропонується проведення рольової гри «A job interview». Як правило, студенти поді-

ляються на дві підгрупи (кожна може включати від п’яти до восьми учнів). З кожної два студенти – топ-

менеджери, які помістили в газету об’яву про вільну вакансію. Кожна підгрупа отримує наступну інформацію: 

об’яву про вакансію, зразок CV, інформацію про проведення інтерв’ю. Кожний учасник отримує роль (person-

nel manager, sales manager, applicants), при чому претендентам видається їх характеристика. Поки одна підгрупа 

проводить інтерв’ю, іншій можна запропонувати створити «Shadow cabinet» і паралельно з топ-менеджерами 

обрати свою кандидатуру. Тоді й інша підгрупа буде задіяна [2, C.22]. 

Іншим прикладом рольової гри є «Управлінська бесіда». Тут є два активні учасники – керуючий мага-

зином та продавець. Першому необхідно провести мотиваційну бесіду іноземною мовою, використовуючи 

професійну тематичну лексику. Продавець регулярно спізнюється на роботу. І керуючий зацікавлений у даному 

робітнику. Проте, необхідно домогтися дотримання режиму роботи усіма співробітниками. Інструкція для про-

давця: У Вас є маленька дитина 3,5 років, яка не любить ходити у дитячий садок, у зв'язку з чим Ви спізнюєтеся 

на роботу. Ви сподіваєтеся, що керуючий магазином увійде у Ваше становище. Інструкція для групи: Зараз ви 

побачите бесіду керуючого магазином і продавця. Уважно стежте за ходом бесіди, відзначайте прийоми веден-

ня управлінської бесіди іноземною мовою, застосування активних граматичних структур [3, С.72]. 

Рольові ігри будуються на принципах колективної роботи, практичної корисності, суперництва і необ-

меженої перспективи творчої діяльності студента. У процесі рольової гри формується свідомість належності її 

учасників до колективу, розвивається логічне мислення, здатність до пошуку відповідей на поставлені питання, 

мовлення, етикет, уміння спілкуватися один з одним іноземною мовою. Саме тому використання рольової гри 

на заняттях з іноземної мови професійного спрямування підвищує ефективність навчального процесу, допома-
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гає зберегти інтерес студентів до мови, яку вони вивчають, на всіх етапах навчання. Рольова гра є надзвичайно 

мотивуючою, оскільки існує можливість застосування ситуації у реальному житті, що не можна отримати під 

час механічного тренування у вживанні лексичних одиниць та граматичних структур. 
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У рамках даного дослідження хотілося б звернути увагу на певні аспекти, що є дотичними до питань 

адміністративного права, що зумовлені публічним адмініструванням земельних правовідносин в Україні. 

Перш за все, варто зазначити, що відповідно до ст. 13 Конституції України Земля, її надра, атмосферне 

повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її конти-

нентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. 

Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самов-

рядування в межах, визначених цією Конституцією. 

Таким чином, можливість держави впливати на правовідносини, що виникають з приводу земельних 

ділянок може безпосередньо або дотично впливати на правомочності власників земельних ділянок щодо воло-

діння, користування та розпорядження об’єктами власності. Підтвердження такого та встановлення патерналі-

стського відношення держави до землі можна простежити, досліджуючи положення ст. 14 Конституції України, 

яка встановлює, що Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держа-

ви. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними 

особами та державою виключно відповідно до закону. 

Так, ст. 22 Конституції України передбачає, що права і свободи людини і громадянина гарантуються і 

звуження їх змісту не допускається при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. А ст. 41 

Конституції передбачає: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, резуль-

татами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. 

Право приватної власності є непорушним ...». 

Маючи теоретично протилежні центри інтересів, можна допустити, що органи публічної влади, які 

представляють собою державу, можуть приймати акти (як загального характеру, так й індивідуального), що 

прямо чи опосередковувано обмежуватимуть права власників земельних ділянок, що може спричиняти числен-

ні судові провадження, в рамках яких судові доведеться відшукувати розумний баланс як між конституційними 

нормами, так і між нормами спеціалізованого законодавства аби досягати справедливого результату шляхом 

постановлення вмотивованого рішення.  

Важливість правозастосовних актів для реалізації права власності на земельну ділянку є безсумнівною 

з точки зору правової визначеності, оскільки, навіть встановлюючи у Конституції правомочності власників, 

законодавець може обмежити їх власним нормативно-правовим актом Законом. 

Тому, на нашу думку, вкрай важливим є порівняльне правознавство, яке, дозволяючи порівнювати за-

конодавство та сталу юридичну практику країн (у значній частині країн-членів Ради Європи), дозволить нам 

більш ретельно відноситися до розроблення правового поля, яке б могло забезпечити розумний баланс між пу-

блічними та приватними інтересами, надаючи приватним інтересам розумні гарантії або альтернативні засоби 

захисту своїх прав. Так, певно що сталося із забороною на відчуження земель сільськогосподарського призна-

чення, яка існує у національному законодавстві, що стало предметом розгляду у Європейському суді з прав лю-

дини, та як результат, було постановлено рішення «Зеленчук і Цицюра проти України». 

Європейський суд з прав людини у своїй практиці постійно стверджує, що першою метою його діяль-

ності є створення певної правової визначеності у справах, які складно детермінувати виключно положеннями 

самої Конвенції. Для цього суддями здійснюється численний аналіз сталої практики, що мала місце в інших 

країнах (в основному країнах-членах Ради Європи). 

Так, Судом з наявних матеріалів щодо законодавства держав – членів Ради Європи вбачається, що в 

жодній з тридцяти двох досліджених держав-членів немає загальної заборони на продаж або будь-який інший 

спосіб відчуження землі сільськогосподарського призначення. Це ж можна сказати і про дві досліджені держа-
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ви, які не є членами Ради Європи, – Канаду та Сполучені Штати Америки. Хоча з 1990 року двадцять дві з три-

дцяти двох держав-членів пройшли програму земельної реформи з того часу жодна з цих держав не встановила 

таку загальну заборону, незважаючи на те, що деякі з них раніше встановлювали короткотривалі обмеження на 

перепродаж землі, отриманої в результаті приватизації. 

Порівняльний аналіз усталеної практики інших держав, inter alia, Суд доходить висновку, що держава-

відповідач вийшла за межі своєї широкої свободи розсуду у цій сфері та не забезпечила справедливого балансу 

між загальним інтересом суспільства та майновими правами заявників. Відповідно було порушення статті 1 

Першого протоколу до Конвенції, що встановлює новий поворот у питаннях скасування заборони на відчужен-

ня земель сільськогосподарського призначення. 

Тому для українських судів виникає величезна проблема: застосовувати положення національного за-

кону чи виходити з правової позиції Європейського суду з прав людини, що є обов’язковою для врахування. 

Отже, виходячи з наведеного, можна зробити висновок, що з метою перевірки національного законо-

давства на встановлення справедливого балансу публічних та приватних інтересів, встановлення правової ви-

значеності як складової верховенства права необхідно проводити порівняльний аналіз законодавства та устале-

ної практики інших держав. Можливо, питання мораторію знову постане перед Конституційним Судом Украї-

ни, якому доведеться враховувати і прецедентне право, і займатися компаративістикою на майбутнє, аби надати 

обґрунтоване судове рішення. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ ЕДГАРА АЛЛАНА ПО 

 

Веріч Б. В., студ. 

Науковий керівник Кожемяченко Н. В., старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Засоби виразності на синтаксичному рівні – це синтаксичні моделі речення, які несуть додаткову логіч-

ну й експресивну інформацію, сприяють підвищенню прагматичної ефективності висловлення в мові [3, с. 138]. 

Таким чином, стає очевидним, що висвітлення проблем експресивних синтаксичних конструкцій є актуальним 

для перекладачів, тому треба приділити увагу аналізу цих конструкцій. Структура прозового тексту визначаєть-

ся особливостями внутрішньої організації одиниць тексту і закономірностями взаємозв’язку саме цих одиниць 

у рамках цілісних повідомлень.  Основною одиницею синтаксичного рівня виступає модель речення. [5, с.117]. 

Синтаксис як частина форми художнього тексту є одним із визначальних факторів емоційно-експресивного 

впливу на читача. Таким чином, надзвичайно важливо дослідити особливості експресивного синтаксису для 

того, щоб у подальшому полегшити роботу перекладача. 

Поняття експресивного синтаксису сформулював Ш. Баллі (1955), наголосивши на тому, що будь-яке 

висловлювання містить експресивний (або афективний) фактор, який виражає ставлення мовця до описуваних 

ним подій та явищ  [2, с.20]. Також, варто згадати напрацювання, які присвячені загальним питанням експреси-

вного синтаксису й членованих конструкцій, Д. Е. Розенталь, А. П. Загнітка, Л. В. Щерби, О. П. Сковородніко-

ва, О. О. Шахматова та інших. Висвітлення проблем експресивних синтаксичних конструкцій в сучасній анг-

лійській мові знаходимо в працях І. В. Арнольд, Є. А. Іванчикової, Н.М. Разінкіної, Р. Р. Чайковського та ін. 

Загальноприйнятим є зарахування до арсеналу експресивного синтаксису таких фігур і тропів мови, які вира-

жають суб’єктивне ставлення мовця, посилюють прагматику комунікативного повідомлення. Зокрема, І. Р. Га-

льперін пропонує розрізняти засоби синтаксичної виразності (до яких належать інверсія, паралельні конструк-

ції, повтор, перелічування та антитеза) та прийоми організації синтаксичних структур (еліпсис, літота, ритори-

чне питання та ін.) [3, С. 202]. З іншого боку, у «Стилістиці англійської мови» А. Н. Мороховського, О. П. Во-

робьйової та ін.  подано більш детальну класифікацію засобів експресивного синтаксису, що основується на 

редукції (еліпсис, замовчування, номінативні речення), експансії (повтор, перелічення, тавтологія, вставні конс-

трукції) вихідної моделі або зміні порядку слів (інверсія, дистантне розміщення синтаксично зв’язаних одиниць 

речення та відокремленя), причому треба відзначити, що за вихідну модель обрано просте речення. Однак, тре-

ба зазначити, що такі засоби синтаксичної виразності можна спостерігати і у складних реченнях, особливо, ко-

ли саме такий тип речень переважає у творі Едгара По. Експресивність є ступенем інтенсивності емоцій автора 

в тексті [4, С. 107].  

Едгар Аллан По – один із найскладніших письменників США. Його творчість – це видатне явище аме-

риканської літератури ХІХ ст., воно викликає зацікавленість уже 150 років, тим самим доводячи свою актуаль-

ність.  Серед учених, які досліджували творчість По, такі дослідники, як О. П. Рихло, Ю. Ковальов, С. Г. Шур-

ма, Л. Н. Корольова. Едгар По розробив низку прийомів, які потім стали основними рисами науково-

фантастичного жанру. Ці прийоми сприяють створенню ефекту достовірності. Музикальність, а також неповто-

рна гама відчуттів, пейзажних фарб та ідеально побудована форма твору, є властивостями, завдяки яким читач 

безпомилково впізнає авторський стиль письменника. Також він вірив у те, що стислість форми потрібна для 

єдності враження. Мовна експресія у всьому її різноманітті властива не тільки звукам, словам і їх граматичним 

формам, але ще більшою мірою синтаксичній організації мови. [2, 137]. Тобто стиль будь-якого окремого авто-

ра у більшій мірі можна визначити саме за допомогою синтаксиса. Нерідко синтаксична організація мовлення 
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виявляється основним засобом художньої зображувальності як, на приклад, у прозовій творчості Едгара По. 

Можна зробити висновок, що переклад та робота з синтаксичними трансформаціями, при перекладі творів По, 

по праву є надзвичайно складним процесом. У творі «Падіння дому Ашерів» можна побачити усю специфіку 

власного стилю автора та особливості експресивного синтаксису. Цей твір вражає містичністю, яскравістю по-

дій, вмінням автора у стислому варіанті зберегти атмосферу та передати емоції героїв. Тож невипадково для 

аналізу було обрано саме це оповідання. 

Після проведених досліджень можна прийти до висновку, що у творі Едгара По «Падіння дому Аше-

рів» переважають такі синтаксичні конструкції:  

- повтори (англ. repetition) – стилiстичне повторення мовних одиниць у мовленнi (окремi слова, 

словосполучення або речення) є одним з найбiльш частих i потужних стилiстичних пристроїв. Повтори бувають 

прості та складні. Як зауважує І.В. Арнольд, повтори – це цілеспрямоване відхилення від нейтральної синтак-

сичної норми, для якої досить однократного вживання слова  [1].  Iснують такi структурнi типи повторень, якi 

зустрiчаються у прозових творах Едгара  По, як: послідовне повторення різних частин речення та окремих ре-

чень, обрамлення (початкова частина мовної одиниці повторюється в кінці цієї одиниці), перечислення (утво-

рюється завдяки повторенню однорідних синтаксичних одиниць – як окремих членів речення, так і словосполу-

чень) [1, 145]. І дійсно, досліджуючи твір американського автора, можна побачити часте використання повторів 

у тексті, оскільки для нього було важливо передати це відхилення від синтаксичних норм шляхом використання 

стилістичних повторень, щоб читач зміг пережити ті ж емоції, які переживають ліричні герої твору. 

- вставні речення; А.  Н.  Мороховський, О.  П.  Воробьйова та ін. пояснюють, що вставні речен-

ня оформленні як граматично незалежні від речень, у структуру яких вони вклинюються, а також, як правило, 

повинні виділятися на фонетичному рівні та можуть створювати різні стилістичні ефекти  [3, 148]. Ізольо-

ваність таких речень або конструкцій виражається дужками, тире, а також комами. Також, вставні речення 

уточнюють, характеризують деталі і створені для того, щоб надати жвавості та різноманіття кольорів до 

розповіді. Едгар По часто використовує ці конструкції у розглядованому творі для того, щоб додати свого пев-

ного коментару, оскільки часто-густо ліричним героєм є розповідач, і у такому випадку, усю історію ми 

дізнаємося саме від нього. 

- риторичні запитання використовуються у творі Едгара По для того, щоб показати внутрішній 

монолог як головного героя, так і його приятеля, через те, що події, які відбуваються у творі змушують зами-

слюватися цих персонажів, чи правильний вони обрали шлях своїх дій, оскільки багато що залежить саме від 

цього. О. М. Мороховський виділяє риторичні питання, як одну з груп стилістичного прийому на синтаксично-

му рівні. Іншими словами, риторичні питання утворюють транспозицію значень синтаксичних структур у кон-

тексті  [3]. Хоча, германісти (Б. Совінскі та Г. Уедінг)  вважають, що таке значення, зокрема риторичних пи-

тань, є неоднозначним. Одна і та сама виразна одиниця може відноситись до засобів, прийомів, фігур, хоча вона 

може виконувати функцію виразного маркування експресивного синтаксису. 

- інверсія – порушення звичайного фіксованого порядку слів у розповідному реченні [1]. Як не 

дивно, інверсія, як правило, частіше зустрічається у поезії, але Едгар По також використовує цю конструкцію у 

своєму прозовому творі для того, щоб створити невимушену атмосферу повсякденного життя, не зважаючи на 

статус головних героїв твору. Також, інверсія застосовується для більш яскравого викладу подій або заради 

того, щоб зробити акцент або емоційно виділити слово чи фразу. Оскільки ситуація у творі змінюється дуже 

швидко, а зміст набуває містичного характеру, для того, щоб яскравіше описати події, автор використовує ін-

версію. 

Таким чином, виділені особливості експресивного синтаксису, які простежуються у творі Едгара По 

«Падіння дому Ашерів» яскраво показують специфіку американського автора, та у подальшому дають мож-

ливість дослідити цей твір для того, щоб зрозуміти, як адекватно перекласти ці особливості та як можна більш 

точно передати всю інформацію, укладену в тексті оригіналу, у перекладі, і при цьому дотримуватися 

відповідних мовленнєвих норм.  
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У художній літературі, як у класичній, так і в сучасній, демонструються різні форми міжособистісного 

спілкування чоловіків та жінок, проте як відомо, гендерна картина характеризується полярними гендерними 

стереотипами. Наразі саме образ жінки посідає особливе місце в сьогоденній літературі, адже трансформаційні 

процеси, які відбуваються в нинішньому суспільстві впливають на гендерне світосприйняття, а пpoблeми, 

пoв’язaнi з гeндepнoю диференціацією cвiдoмocтi набувають все більшої актуальності щодо вибору стратегій і 

тактик жіночої мовленнєвої поведінки у площині гендерного літературознавства. 

Власне поняття гендер було введено в гуманітарні науки у 70-ті роки XX ст. соціологом Енн Оклей для 

визначення соціальних, а не біологічних відмінностей між чоловіками і жінками. У сучасній лінгвістиці існу-

ють певні розбіжності щодо тлумачення поняття гендеру. С. О. Філоненко й А. А. Денисова розглядають гендер 

з погляду культури та визначають його як сукупність соціальних і культурних норм, які суспільство приписує 

виконувати людям залежно від їхньої біологічної статі [2]. Доктор філологічних наук О. Л. Бєссонова у своїх 

дослідженнях підтверджує, що чинником, що детермінує гендер є введена в мову система соціальних ролей, за 

допомогою якої аналізуються різні прояви гендера в мові та відбивається структура суспільства [1, с. 20]. Згід-

но з точкою зору О. І. Горошко, у теорії, що розглядає гендер як стратифікаційну категорію, під гендерною 

стратифікацією розуміється процес, за допомогою якого гендер стає основою соціальної стратифікації, а 

сприймані гендерні відмінності стають систематично оцінюваними. Разом з гендером такими стратифікаційни-

ми категоріями виступають клас, раса, вік і таке інше. Отже, гендер – це  сутнісні вияви пізнання світу крізь 

призму чоловічого та жіночого бачення, які інтегрують універсальні та національно-специфічні ознаки, вияв-

ляють особливості номінативної і комунікативної діяльності обох статей, а також визначені статтю особливості 

вибору стратегій і тактик мовної діяльності і мовної поведінки. 

Гендерний підхід у вивченні літератури деконструює інтерпретаційні стереотипи, які вже склалися та 

змушує по-новому поглянути на художні тексти. Як правило, гендерний аспект розглядають в залежності від 

стратегій і тактик, але в художньому творі наявна загальна канва образу. Можна стверджувати, що у художніх 

творах жіночий образ створюється за допомогою опису героїні з точки зору зовнішності та характеру. Елементи 

опису героїні постійно з’являються у тексті та розкривають персонажа. Наприклад, у романі Д. Остен «Менс-

філд-парк» головна героїня Фанні зображується як гарненька, тиха, спокійна, скромна дівчинка. Фанні прита-

манні всі складові ідеальної жінки: затишок, комфорт, тепло, ласка, вірність, заспокоєння, м’якість та милосер-

дя. На відміну від Фанні, головна героїня С. Шелдона Дженніфер Паркер «Гнів янголів» є суперечливою та не-

ординарною особою. Дженніфер впевнена у собі, рішуча, цілеспрямована, але нещаслива у житті. 

Безперечно, задля досягнення комунікативних цілей у художньому творі користуються певними при-

йомами, які в залежності від рівня аналізу називають комунікативними стратегіями та комунікативними такти-

ками. Комунікативна стратегія – це частина комунікативної поведінки чи комунікативної взаємодії, в якій серія 

різноманітних вербальних та невербальних засобів використовується для досягнення певної комунікативної 

мети (жорстка/м’яка). Комунікативна тактика в порівнянні з комунікативною стратегією, співвідноситься не з 

комунікативною метою, а з набором окремих комунікативних намірів (пряма/непряма/приховування інформа-

ції). Наприклад, у творах С. Шелдона, сам світ жорсткий та порочний, тому героїні Дженніфер Паркер «Гнів 

янголів», щоб вижити в цьому світі, доводиться використовувати жорсткі стратегії поведінки. Використання 

м’якого варіанту стратегій притаманне героїні Д. Остен з Менсфілд-парку Фанні Прайс, бо цього вимагають 

традиції англійського суспільства, її виховання, норми поведінки, що диктуються англійським суспільством. До 

того ж, у героїні С. Шелдона поведінку можна прослідкувати, аналізуючи її мовлення, а образ та поведінка ге-

роїні Д. Остен більше розкриваються не в мовленні, а в описі її мовленнєвої поведінки. З цього випливає, що 

жіночий образ у літературі є комплексним та багатостороннім, і реалізується не тільки за допомогою опису зо-

внішності та характеру, а й досягається шляхом розкриття мовної поведінки персонажів твору. 

Таким чином, багатогранність феномену гендера як параметра характерних для певної культури соціа-

льних моделей поведінки, стратегій і тактик жіночої мовленнєвої поведінки в художніх творах є важливим 

oб’єктoм вивчeння у лiнгвicтицi, так як репрезентація фемінного й різноплановість стратегій і тактик мовленнє-

вої поведінки жінок є одним із найсуттєвіших елементів художньої літератури у гендерному аспекті. 
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В реаліях сьогодення державна політика України у сфері місцевого самоврядування спирається на інте-

реси жителів територіальних громад і передбачає децентралізацію влади – тобто передача, наділення від орга-

нів виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та відповіда-

льності, з метою вирішувати питання місцевого значення. Починаючи з 2014 року Кабінет Міністрів України 

розпочав реформу в межах чинної Конституції, відповідно до якої – вже сформований і діє основний пакет но-

вого законодавства, впроваджуються законодавчі ініціативи. Однією з ініціатив є передача повноваження у 

сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб на рівень місцевих громад. 

Реєстрація місця проживання – це внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, 

до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця пе-

ребування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в 

установленому Кабінетом Міністрів України порядку [3]. 

Правовий аспект понять «місце реєстрації» і «місце проживання/перебування» та їх порівняльно-

правовий аналіз є предметом досліджень багатьох науковців, зокрема: Давидова О. Н., Бойко І. Г., Дегтярьов О. 

Ф. та ін.  

У свою чергу, зауважимо, що нововведенням ініціатив передачі повноважень на місця стало віднесення 

до повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій надання адміністрати-

вних послуг, що мають найбільший попит серед жителів територіальних громад, а саме послуг повноваження у 

сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб [5]. Юридичною гарантією наділення даними повноваження-

ми є зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме доповнення статтею 37-1 «Пов-

новаження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб», відповідно до якої до відання виконавчих орга-

нів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження щодо формування та ведення реєстру 

територіальної громади відповідно до закону [2]. Вказана норма є бланкетною, адже відносини, пов’язані зі 

свободою пересування та вільним вибором місця проживання в Україні, що гарантуються Конституцією Украї-

ни і закріплені Загальною декларацією прав людини, а також визначає порядок реалізації свободи пересування 

та вільного вибору місця проживання і встановлює випадки їх обмеження, регулюються Законом України «Про 

свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» [3]. 

Зокрема, органам місцевого самоврядування надано повноваження щодо реєстрації місця проживання 

та зняття з реєстрації місця проживання особи, ведення відповідного реєстру територіальної громади, що в ре-

зультаті позбавило жителів необхідності збирати відповідні довідки про склад сім’ї та проживання, що необ-

хідні при наданні соціальних та інших послуг.  

Крім того, з метою оперативної реєстрації місця проживання громадянина переглянуто окремі проце-

дури реєстрації місця проживання. У зв’язку з цим, скасовано необхідність отримання талону зняття з реєстра-

ції, надано можливість відповідним посадовими особами виконавців послуг з управління (утримання) багаток-

вартирного будинку (гуртожитку), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного 

кооперативу подавати заяви про реєстрацію місця проживання особи тощо. 

Посадові особи, яким надано повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб, під час 

здійснення своєї діяльності керуються такими основними нормативно-правовими актами: Конституція України; 

Кодекс України про адміністративні правопорушення; закони України «Про місцеве самоврядування в Украї-

ні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство Укра-

їни, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про Державний реєстр виборців», «Про порядок виїзду з 

України і в’їзду в Україну громадян України», «Про адміністративні послуги»; Постанова Кабінету Міністрів 

України від 2 березня 2016 р. № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку пере-

дачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру». 

Враховуючи наведене вище, можна зробити висновок, що правове забезпечення діяльності посадових 

осіб органів місцевого самоврядування у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб на сьогодні перебу-

ває на досить високому рівні, що дозволяє громадянам реалізовувати своє право на свободу пересування та ві-

льний вибір місця проживання, гарантоване Основним Законом. Проте, на практиці досить часто неврегульова-

ними залишаються питання щодо обміну інформацією про реєстрацію місця проживання між органами вико-

навчої влади та органами місцевого самоврядування, щодо ведення реєстру територіальної громади та надання 

з нього інформації та ін. Дані проблеми потребують оперативного втручання законодавця шляхом прийняття 

підзаконних нормативно правових актів з метою деталізації та належного виконання чинного законодавства 

України. 
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Правова культура функціонує як єдність чуттєвого і раціонального у професійній діяльності, що й зу-

мовлює зміст і необхідний рівень правової компетентності фахівця, при цьому правове почуття є результатом 

правової свідомості або її дією, зовнішнім проявом.  

У контексті компетентнісних складників правової культури фахівців (знань, умінь, почуттів, цінностей) 

першочерговим вважаємо уточнення в межах нашого дослідження поняття «правова освіта». Зазвичай вітчиз-

няні науковці розглядають і розуміють правову освіту з позицій Національної програми правової освіти насе-

лення (2001 р.) та засновують на цьому документі відповідний категорійно-поняттєвий апарат. Це дає змогу 

з’ясувати значення поняття в педагогічному сенсі, проте досліджувані явища освітньої системи, трансформація 

правової реальності в умовах сьогодення (процеси глобалізації, європеїзації, інтеграції, стандартизації освіти), 

що призводять до постійного оновлення змісту, форм, методів і засобів професійної освіти, уможливлюють не-

обхідність конкретизації низки визначень.  

Аналіз науково-педагогічних та довідкових джерел дозволив усвідомити, що в правову освіту тлу-

мачать:  

1) як цілеспрямовану систематичну діяльність із формування й підвищення правосвідомості та правової 

культури молоді; 

2) як головний елемент формування правової культури і правової свідомості суспільства загалом; 

3) як компонент загальної і професійної освіти в Україні, процес набуття правових знань, навичок та 

вмінь, формування поваги до права, закону, прав та свобод людини, відповідних правових орієнтацій та оцінок, 

правових поведінкових установок і мотивів правомірної поведінки. 

За таких умов можливе тлумачення правової освіти як системи, що містить підсистеми: загальноправо-

ву (перша підсистема), юридичну спеціально-правову (друга підсистема), фахову правову (третя підсистема).  

Перша і третя підсистеми містять: допрофесійну загальноправову освіту в межах вивчення навчальних 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах; середню професійну загальноправову освіту для вивчення 

навчальних дисциплін у професійних навчальних закладах (ліцеї, гімназії, технікуми тощо); вищу професійну 

загальноправову освіту у юридичних ВНЗ; післядипломну освіту в межах підвищення кваліфікації. Відповідно 

до чинного законодавства, вітчизняна система правової освіти є сукупністю навчальних і навчально-виховних 

закладів, які, згідно закону, здійснюють непрофесійну правову (здійснюється в загальноосвітніх і вищих не-

юридичних навчальних закладах) та професійну юридичну освіту (здійснюється в профільних навчальних уста-

новах). 

Непрофесійна (загальноправова) правова освіта відповідно до структури освіти України може бути 

представленою так: дошкільна загальноправова освіта; загальноосвітня шкільна загальноправова освіта; позаш-

кільна загальноправова освіта; загальноправова освіта в професійно-технічних навчальних закладах; загальноп-

равова освіта у вищих навчальних закладах; загальноправова освіта в закладах підвищення кваліфікації та пе-

репідготовки кадрів (післядипломна освіта); загальноправова самоосвіта громадян. У рамках саме цієї підсис-

теми правової освіти відбувається формування правової культури і відповідної компетентності фахівців неюри-

дичних спеціальностей. 

Отже, звернення до державної законодавчої бази, освітніх документів та публікацій вітчизняних науко-

вців дозволило сформулювати універсальне визначення поняття: правова освіта – це складний педагогічний 

феномен, який може бути потрактований як діяльність органів влади, юстиції та освіти, спрямована на розроб-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF
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ку й запровадження напрямів, програм, рекомендацій, механізмів інформаційного та методологічного характе-

ру з приводу забезпечення правової освіченості населення; як комплекс заходів виховного, навчального та інфо-

рмаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття населенням правових знань та 

навичок; як процес засвоєння правових знань, умінь та навичок із метою формування правової культури і ком-

петентності особистості для реалізації правових поведінкових установок суспільства і завдань конкретної про-

фесійної сфери застосування права. Останнє визначення є значущим для нашого дослідження. Зазначаючи, що 

правове виховання є чинником правової культури, С. Соколова надає своє визначення аналізованого поняття: 

«Правова культура майбутнього інженера-педагога є динамічним особистісним утворенням, що інтегрується до 

змісту загальної, соціальної, професійної культури особистості, однак має особливу сутність щодо функцій 

професійної інженерно-педагогічної діяльності та структуру, яка поєднує інформаційно-ерудиційний, аксіоло-

гічний, регулятивно-поведінковий і особистісний компоненти». Такий підхід вважаємо важливим стосовно 

компетентнісного розуміння процесу формування правової компетентності фахівців неюридичних спеціальнос-

тей, адже він містить суттєві ознаки, що дають можливості врахування не лише правових знань у реалізації 

професійних функцій, а й системи загальнолюдських (соціально відповідних) і спеціальних (професійно необ-

хідних) якостей, цінностей, мотивів. 

Поєднуючи таке тлумачення з потребами педагогіки, Л. Твердохліб стверджує «Правова культура – 

складова й вияв духовної культури особистості – базується на ідеї гармонійності, цілісності сучасного світу, 

єдності природного, соціального й духовного середовища проживання людини, історико-культурних традиці-

ях». Учена пропонує власне бачення критеріїв та показників сформованості правової культури – це рівень за-

своєння членами суспільства правових цінностей (правових норм, принципів, навичок правомірної поведінки, 

поваги до права тощо), ступінь оволодіння ними й практичного їх упровадження в провідну діяльність. Таким 

чином, зазначене суголосне з позицією юриспруденції, представники якої визначають: «правова культура – 

окрема категорія для позначення правової системи, що історично склалася, інститутів державно-організованого 

суспільства, які з нею корелюють, а також обумовлених їх діяльністю правових знань і мотивів, форм, способів 

і методів правової діяльності, цінностей, оцінок, із необхідністю притаманних кожному народу, класу, нації, 

іншій соціальній групі, окремій особистості на певному етапі їх розвитку». Якщо під «соціальною групою» ро-

зуміти всіх працівників певної професії, то правова компетентність перетворюється з компонента загальної 

правової культури у важливий чинник професійної ефективності й конкурентоздатності. 
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У підлітковому віці пізнання себе, виокремлення й співставлення свого “Я” з іншими створюють 

умови до самовдосконалення особистості. Поштовхом для розвитку ціннісного самовизначення підлітків та 

основним інтеграційним ядром особистості є самооцінка, яка забезпечує психологічну атмосферу, усвідомлен-

ня себе як члена суспільства, розуміння свого значення для оточення. 

Дослідженням самооцінки підлітка відводиться чільне місце у теоретичних розвідках 

психологів (Б. Ананьєв, Л. Божович, Т. Драгунова, В. Журавльов,  В. Гулякіна, Р. Зозуляк-Случик, Г. Костюк, 

В. Куніцина, М. Неймарк, С. Рубінштейн, Г. Собієв, Д. Фельдштейн та ін.). 

Згідно теоретичних поглядів відомих психологів (Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, Т. В. Драгунова, 

А. І. Липкіна, Г. А. Собієв) у дітей підліткового віку поступово розвивається та з’являється схильність до інтро-

спекції, відкриття змісту свого «Я», що полягає, насамперед, у поступовому виявленні різних якостей в окремих 

видах власної діяльності, а роль оціночних взаємин та оцінок дорослих лягає в генезис самосвідомості. Підліток 

ще не володіє певною мірою навичками самопізнання, а самосвідомість, згідно поглядів І. М. Сєченова, не є 

простим актом духовного – вона є закономірно виникаючим і динамічним процесом пізнання, в основі якого 

лежать нейрофізіологічні механізми. Важливим аспектом розвитку самосвідомості підлітка виступає реалізація 

потреби у самоствердженні, а на цей процес виразно впливає його самооцінка. 

Самооцінка у підлітковому віці набуває не меншого значення, ніж оцінка поведінки підлітка доросли-

ми. Вона набуває особливої мотивуючої ролі в організації поведінки. Орієнтація підлітка на самооцінку, 

пов’язана з його прагненням до самостійності і незалежності, а також самоповагою, вимогливістю до себе [3]. 

 

Як засвідчують дослідження (Б. Г. Ананьєва, Л. І. Божович, А. І. Липкіної та ін.), роль оціночних взає-

мин та оцінок дорослих в генезисі самосвідомості включають в себе всі компоненти самосвідомості дорослої 

людини. Проте, важливим є питання про те, якого рівня вона досягає у розвитку підлітка і яке місце займає у 

структурі особистості. Підліток ще не володіє певною мірою навичками самопізнання, тому буває невпевнений 

у собі гостро переживає думки та оцінки інших про себе, їх ставлення до нього. Це є основною причиною враз-

ливості підлітка, його невмотивованих, безпідставних (з погляду дорослих) бурхливих реакцій на зауваження 

(Л. І. Божович, Т. В. Драгунова, Г. А. Собієв та інші). Особливості самооцінки впливають на всі сторони життя 
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підлітка: на емоційне самопочуття і взаємини з оточуючими, на розвиток творчих здібностей і на успіх в на-

вчанні. Самооцінка стає фактором саморегуляції особистості, якщо включає в себе мотиваційні функції. При 

низькій самооцінці підліток недооцінює свої можливості і прагне до виконання тільки самих простих завдань, 

що, у свою чергу, заважає його самоствердженню. При завищеній самооцінці він може переоцінювати свої мо-

жливості і братися за ті справи, які не в змозі виконати, що, також, стає не дуже сприятливим засобом ствер-

дження [1]. 

Експериментально встановлено (М. Неймарк) особливості виникнення гострих аффективних пережи-

вань. Підліток гостро сприймає і переживає успіхи та невдачі своєї діяльності, є чутливим до зовнішніх оцінок. 

Цей феномен має назву «афект неадекватності» [2]. 

Доведено, що поява гострих аффективних переживань зумовлена співвідношенням певних психологіч-

них компонентів: діти мають мати високу і стійку самооцінку, виражене бажання до самоствердження, проте 

недостатньо можливостей для забезпечення їм реального успіху. Неуспіх не просто ігнорується підлітком, але 

може навіть підвищити його самооцінку Для їхнього «Я» особливо складними бувають ситуації перевірок ком-

петентності – тести, екзамени, будь-який контроль знань. Замість реального розвитку здібностей які могли б 

привести до успіху, підлітки створюють «надуманий» образ «Я». Наприклад, при неспроможності вирішити 

завдання підліток починає пояснювати нетривіальним підходом до його вирішення, яке він, начебто володіючи 

особливими аналітичними здібностями, запропонував, кинувши виклик простому рішенню, доступному кож-

ному. Підліток не тільки не аналізує невдачі, але й ігнорує різні прорахунки, знаходить свої об’єктивні пояс-

нення невдачам, більше того – може стати в позицію звинувачувача. 

Висновки: 1) У підлітковому віці самооцінка стає фактором саморегуляції особистості, оціночних взає-

мин в колективі та дорослими, що безпосередньо відображається в особливостях комунікативної взаємодії під-

літків; 2) самоцінні судження учнів підліткового віку пов’язані зі знаходженням відповіді на питання наскільки 

відрізняється він від оточуючих і чи близький до ідеалу; 3) самооціночні судження підлітків синтезовані різни-

ми видами оцінок оточуючих та результатами діяльності і спрямовані на пошук власної значущості. 
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Сучасне суспільство не можна уявити без кіно. Цей наймолодший різновид мистецтва як невід’ємна 

частина повсякденного життя людей, та  один із найпотужніших засобів масової комунікації. Особливої уваги в 

перекладацькому плані потребують назви кінофільмів. Назва фільму відіграє важливу роль у розумінні жанру 

фільму, встановлює зв’язок між назвою та змістом, привертає увагу потенційного глядача своєю оригінальніс-

тю. Велику філологічну традицію має вивчення назв фільмів та їхніх перекладів, а також вивчення та класифі-

кація лексичних та граматичних трансформацій, насамперед у роботах таких видатних вчених-філологів як 

Л. С. Бархударов, В. С. Виноградов, Н. К. Гарбовський, В. Н. Комісаров, І. В. Корунець. Актуальність теми до-

слідження визначається теоретичними і практичними потребами українського суспільства та зумовлена необ-

хідністю системного дослідження особливостей ерекладу кіно. 

Художній фільм – це не тільки культурне явище, що відображає соціокультурні пріоритети суспільства, 

але і спосіб формування картини світогляду як окремої особі, так і певного лінгвокультурного середовища в 

цілому. Адже нерідко саме фільми – головні джерела і одночасно засоби створення образу «чужої» культури. 

Яскравий тому приклад англомомовні кінострічки, за допомогою яких у нас створюється бачення способу жит-

тя, особливостей міжособистісних стосунків, системи цінностей та ін. Назва,  як одна з домінуючих позицій 

художнього твору,  відображає загальні тенденції перекладів і часто відрізняється різними замінами і змінами, 

що характеризують як особливості різних мовних, стилістичних, аксіологічних систем, так і відмінності в ког-

нітивних процесах, пов'язаних із специфікою сприйняття і передачі тієї або іншої «чужої» реалії, події. 

Існують три види стратегій [1], до яких вдаються перекладачі, працюючи з назвами філь-

мів. Трансформації в перекладах обумовлені різними чинниками: лексичними, стилістичними, функціональни-

ми, прагматичними. В останній час трансформації досліджуються з позиції особливостей когнітивних процесів, 

специфіки картини світу, відображеної в художньому творі. Врахування прагматики відповідної оригіналу на-
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зви передбачає використання різних стратегій адаптації, що допомагають потенційному глядачеві націлитися на 

адекватне сприйняття фільму, неможливе при буквальному перекладі його назви. 

Перша стратегія заснована на прямому перекладі англомовних назв фільмів українською мовою. В ос-

новному, такій стратегії піддаються назви фільмів, де відсутні неперекладні культурно-специфічні компоненти 

і відсутній конфлікт форми і змісту: Justiceleague – Ліга справедливості, The shape of water – Форма води, Open 

windows – Відкриті вікна, Gibby – Гіббі, The magnicifent seven – Чудова сімка, Dear John – Дорогий Джон, Coast 

Guard – Берегова охорона. 

Другу стратегію можна визначити як трансформація назви. Наприклад, багато назв фільмів переклада-

ються розширенням когнітивної інформації за допомогою заміни або додавання лексичних елементів, введення 

ключових слів фільму компенсує в назві смислову або жанрову недостатність дослівного перекладу: Knock – 

Афера доктора Нока, Cell – Зона покриття, Now you seeme – Ілюзія обману, Scary movie – Дуже страшне кіно, 

The boy next door - Фатальна пристрасть - Сусід. 

Ще однією стратегією стане заміна назви фільму через неможливість передати прагматичний зміст ви-

хідного тексту. Не дивлячись на основні вимоги, які стоять перед перекладачем – збереження семантико-

структурної рівності і рівні комунікативно-функціональні властивості – випадків зміни назв фільмів при перек-

ладі достатньо багато. Наприклад: The fast and furious – Форсаж, Ted - Третій зайвий, A little chaos – Версальсь-

кий роман, Before I fall – Матриця часу, Random hearts – Павутина брехні, Baywatch – Рятувальники Малібу, 

Civil War – Перший месник.  

Було досліджено 95 назв фільмів англійською мовою.  На основі проведеного аналізу можна визначити 

найбільш частотну стратегію серед трьох зазначених вище. Це – дослівний (прямий) переклад (40%), рідше пе-

рекладачі вдаються до часткової трансформації (35%) та повної заміни назви (25%).  

Отже, не завжди є можливим передати суть фільму, перекладаючи його назву дослівно, потрібно вра-

ховувати прагматичні та культурні особливості сприйняття того чи іншого варіанту реципієнтами, специфіку їх 

мовної картини світу тощо. Перекладач має вдаватися до стратегій культурної адаптації, націлюючи глядачів на 

відповідне сприйняття фільму.                                                                                                                                                                                                                                     
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В економічних процесах країни держава виступає у ролі головного учасника як споживач товарів, пос-

луг і робіт. Публічні закупівлі повинні бути одним із найдієвіших інструментів соціально-економічного розвит-

ку та стабільності росту економіки. Належне правове регулювання публічних закупівель має стимулювати ріст 

господарських процесів, що у свою чергу прямо впливатиме на збільшення видатків до державного бюджету і 

як наслідок поліпшення соціального процвітання країни. Саме наведеним вище підтверджується актуальність 

дослідження у цій сфері. 

Проблемам публічно-правових спорів, які можуть виникати із публічних закупівель викладені в науко-

вих працях: В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, С. В. Ківалова, А. О. Селіванова, Т. О. Коломоєць, О. В. Кузьменко 

та ін. Проте залишаються не достатньо дослідженими проблеми визначення адміністративної юрисдикції у пу-

блічно-правових спорах. 

Метою цієї роботи є розмежування адміністративної юрисдикції з іншими видами юрисдикції у сфері 

публічно-правових спорів. У процесі дослідження для досягнення поставленої мети потрібно використовувати 

порівняльний науковий метод. 

Виклад основного матеріалу. Теперішній стан розвитку суспільних відносин у сфері управлінської дія-

льності характеризується проблемністю дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, а 

також права на захист та їх відновлення у разі порушення.  

Значну частину адміністративно-правових конфліктів можна відстежувати у відносинах фізичних чи 

юридичних осіб з органами публічної адміністрації. 

Дослідження адміністративної юрисдикції у практичному аспекті обумовлена неоднозначним тракту-

ванням питання про належність того чи іншого публічно-правового спору до компетенції конкретного суду, що 
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може приводити до порушення права фізичної чи юридичної особи на справедливий розгляд його справи про-

тягом розумного строку встановлений законом. 

Суд є носієм публічної влади і повинен забезпечувати справедливість, відстоювати права і свободи фі-

зичних і юридичних осіб, при цьому дотримуючись певного балансу приватних та публічних інтересів.  

У сфері публічно-правових спорів правове регулювання застосування адміністративної юрисдикції міс-

тить норми Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАСУ) та інших нор-

мативно-правових актів. 

У зв’язку з адміністративною реформою стаття 4 нової редакції КАСУ [1] вносить роз’яснення щодо 

предмету адміністративної юрисдикції, а також дає визначення поняття «публічно-правового спору». Де визна-

чається що публічно-правовий спір це спір в якому обов’язково хоча б однією стороною є сторона, як здійснює 

певні публічно-владні управлінські функції, або надає визначені законодавством адміністративні послуги, або є 

суб’єктом виборчого процесу. 

Таким чином, для суб’єктів господарювання, які вступають у відносини з органами публічної влади не-

обхідно враховувати, що у зв’язку з прийняттям Закону України «Про публічні закупівлі» [2] був внесений і 

прийнятий Верховною Радою України Закон України «Про  особливості здійснення закупівель товарів, робіт і 

послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» [3], який покликаний створити сприятливу платформу 

для закупівель в найкоротші терміни. У зв’язку з чим відбулися відповідні зміни у статті 19 КАСУ. 

У рішенні Верховного Суду по справі № 805/4506/16-а від 27.06.2018 року та у справі 

№ К/9901/47078/18 від 04.09.2018 року щодо головної ознаки адміністративної юрисдикції зазначається, що 

нею є наявність публічно-правового спору, при цьому обов’язковим є участь суб’єкта владних повноважень. 

Однак навіть це не дає підстави вважати рівнозначним спір, що виник з публічно-правовим спором та відносити 

його до справ адміністративної юрисдикції [4].  

Як зазначається у рішенні все ж таки головною ознакою справи адміністративної юрисдикції є сама 

суть справи, тобто її зміст і характер. На адміністративну юрисдикцію поширюється публічно-правовий спір, 

що виник між учасниками публічних відносин і стосується саме цих відносин.  

Приватно-правові відносини виокремлюються наявністю майнового, а також немайнового інтересу 

учасника цих відносин. Приватно-правовий характер спору зумовлений порушенням або загрозою порушення 

приватного права чи особистого інтересу учасника відповідних відносин. Він підлягає захисту у спосіб, що пе-

редбачений цивільним законодавством. Навіть незважаючи на те, що позивач намагається захищати своє пору-

шене суб’єктивне право шляхом оскарження дій суб’єктів владних повноважень. 

Отже, підсумовуючи необхідно зазначити, що у зв’язку з адміністративною реформою законодавець 

вперше вводить чітке визначення поняття «публічно-правового спору», де зазначає необхідність участі суб’єкту 

владних повноважень. Аналіз судової практики говорить про те, що до адміністративної юрисдикції відповідні 

публічно-правові спори будуть віднесені за умови розгляду справи по суті. Таким чином, відновлення поруше-

ного немайнових права фізичних чи юридичних осіб підпадає під юрисдикцію інших судів. 
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На сьогоднішній день все більшої актуальності набуває проблема охорони інтелектуальної власності, 

зокрема сфера патентування об’єктів інтелектуальної власності. Зауважимо, що в Україні існує єдиний держав-

ний орган, уповноважений видавати патенти на винаходи (корисні моделі) – Державний департамент інтелекту-

альної власності. На даний час, правова природа вказаного державного органу не забезпечує в достатній мірі 
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захист інтелектуальної власності. Отже, постає нагальна необхідність у дослідженні завдань та функцій Держа-

вного департаменту інтелектуальної власності. 

Актуальним питанням охорони прав інтелектуальної власності, у тому числі й патентування, присвяти-

ли свої наукові праці такі вчені, як: Т. М. Вахонєва, О. В. Жилінкова, О. В. Кохановська, О. М. Мельник, М. О. 

Мінц, О. О. Підопригора, О. П. Орлюк, І. І. Петренко, В. С. Петренко, І. В. Порало, О. І. Харитонова, Р. Б. Ши-

шка, О. О. Штефан та ін. 

Метою даної наукової роботи є встановлення основних проблем в завданнях Державного департаменту 

інтелектуальної власності. У процесі дослідження необхідно встановити правомочність суб’єктів інтелектуаль-

ної власності. Для цього необхідно використати такі методи наукового дослідження, зокрема: спостереження, 

аналізу. 

Утворення Державного департаменту інтелектуальної власності об’єднало інституції державної влади, 

які раніше діяли в Україні розділено у сферах промислової власності та авторського і суміжних прав. 

Основними завданнями якого, відповідно до Положення «Про Державний департамент інтелектуальної 

власності», є: 

 участь у межах своєї компетенції у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інтелектуальної 

власності; 

 прогнозування і визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку в сфері інтелектуальної 

власності; 

 забезпечення надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності; 

 організація інформаційної та видавничої діяльності у сфері інтелектуальної власності; 

 організаційне забезпечення охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, та інші[1]. 

Важливим є те, що перед Державним департаментом інтелектуальної власності постає завдання не ли-

ше видавати охоронні документи та здійснювати інші функції, традиційні для патентного відомства та агентст-

ва з авторських і суміжних прав, а й забезпечувати створення нормативно-правової бази у сфері інтелектуальної 

власності, яка б відповідала міжнародним нормам; розробляти ефективні механізми реалізації правових норм; 

координувати діяльність відповідних підрозділів наглядових та інших органів державної влади. 

Під час захисту прав державним органом інтелектуальної власності, в сфері патентування можуть бу-

ти захищені в адміністративному та цивільно-правовому порядку. 

Адміністративний порядок захисту застосовують як виняток із загального правила, тобто тільки у 

прямо зазначених законодавством випадках. Адміністративний порядок полягає насамперед у розв’язанні і ви-

рішенні спору органом державного управління. Справи розглядають на основі спеціальної процедури, яка є 

спрощеною порівняно з цивільним судочинством і виключає багато процесуальних дій. 

Цивільно-правові засоби захисту становлять собою передбачені законом засоби примусового харак-

теру, за допомогою яких здійснюють відновлення (визнання) порушених прав та інтересів на винаходи, корисні 

моделі та промислові зразки, припинення порушень, а також майновий вплив на порушників. До них відносять: 

вимогу патентовласника про припинення порушення; вимогу про відшкодування збитків.  

На основі дослідження проведеного в науковій роботі можна зробити наступні висновки. Таким чи-

ном, Державний департамент інтелектуальної власності забезпечити виконання заходів, спрямованих на забез-

печення функціонування інформаційної-довідкової системи з питань інтелектуальної власності. Також здійс-

нювати контроль за дотриманням норм законодавства в сфері інтелектуальної власності, так як в своїй діяльно-

сті він виконує всі покладені на нього функції.  
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Обрана тема є актуальна на наш час, так як в Україні здійснюються великомасштабні перетворення, 

спрямовані на зміцнення демократії й створення правової держави. Проходить переоцінка цінностей в економі-

чній, соціальній, управлінській, духовній та інших сферах життя суспільства. Однією з головних проблем гро-

мадського розвитку є зміцнення законності та правопорядку 

Держава, закріпивши на конституційному рівні за прокурором функцію підтримання державного обви-

нувачення, визначила його важливу роль щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, тому функції про-

куратури обумовленні завданнями, на вирішення яких вони направлені і повинні здійснюватися [3]. 

Прокурор у конкретному кримінальному провадженні може визначатися керівником прокуратури: При 

безпосередньому внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР працівниками прокуратури; 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0871731-17
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при надходженні до прокуратури письмового повідомлення слідчого про початок досудового розслідування та 

його підставу. При визначенні форми реалізації рішення керівника прокуратури щодо призначення прокурора 

слід керуватися положеннями ст. 110 КПК [1]. 

Порядок здійснення повноважень прокурора в одному кримінальному провадженні іншим прокурором 

є прерогативою керівника органу прокуратури та прокурора вищого рівня, які з обставин, в порядку та спосіб, 

передбачених КПК, усунули прокурора від виконання повноважень та призначили іншого прокурора для участі 

в цьому кримінальному провадженні чи самостійно взяли участь у ньому. Вказане випливає із принципу єднос-

ті та централізації системи органів прокуратури, передбачених ст. 124 Конституції України, згідно з якою про-

куратура становить єдину систему, та ст. 6 ЗУ «Про прокуратуру», відповідно до якої органи прокуратури ста-

новлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижче-

стоящих прокурорів вищестоящим [1, 3]. 

Підставами прийняття рішення про заміну прокурора може бути: задоволення заяви про його відвід; 

тяжка хвороба прокурорського працівника; звільнення з органу прокуратури; інша поважна причина, що уне-

можливлює його участь у кримінальному провадженні; у виняткових випадках повноваження прокурора мо-

жуть бути покладені на іншого прокурора цього органу прокуратури через неефективне здійснення прокурором 

нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування. 

Задоволення заяви про відвід прокурора. Підстави для відводу прокурора передбачені ст. 77 КПК Зо-

крема, прокурор не має права брати участь у кримінальному провадженні: якщо він є заявником, потерплим, 

цивільним позивачем, цивільним відповідачем, членом сім’ї або близьким родичем сторони, заявника, по-

терпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача; якщо він брав участь у цьому провадженні як 

слідчий суддя, суддя, захисних або представник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач; якщо він особисто, 

його близькі родичі чи члени його сім’ї заінтересовані в результатах кримінального провадження або є інші 

обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості [2]. 

У зв’язку з цим підставою для заміни прокурора можуть бути такі наслідки його дій чи бездіяльності: 

Встановлення недопустимості доказів або їх втрата. При цьому слід враховувати, що суд зобов’язаний визнати 

істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння: здійснення процесуаль-

них дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов; 

отримання доказів унаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, 

поводження або погрози застосування такого поводження; порушення права особи на захист; отримання пока-

зань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про своє право відмовитися від давання показань та не 

відповідати на запитання, або їх отримання з порушенням цього права; порушення права на перехресний до-

пит; отримання показань від свідка, який надалі буде визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кри-

мінальному провадженні. Як відсутність ефективного нагляду може трактуватися і бездіяльність прокурора, 

яка негативно впливає на строки досудового провадження [4]. 

Щоб була виконана заміна прокурора, на це повинні бути певні причини такі як: якщо він є заявни-

ком, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, членом сім’ї або близьким родичом сторони, 

заявника, потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача; якщо він брав участь у цьому про-

вадженні як слідчий суддя, суддя, захисних або представник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач; якщо він 

особисто, його близькі родичі чи члени його сім’ї заінтересовані в результатах кримінального провадження 

або є інші обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості. При цьому попередня 

участь прокурора у цьому ж кримінальному провадженні в суді першої, апеляційної і касаційної інстанцій, у 

провадженні при перегляді судових рішень ВСУ як прокурора не може бути підставою для його відводу [2]. 

Прокуратура повинна і має виконувати функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і гро-

мадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядуван-

ня, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держа-

ви в суді. Отже, удосконалення даного правового інституту необхідно для успішного здійснення прав свобод і 

законних інтересів громадян, реалізації конституційних та кримінально-процесуальних принципів. 
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Тривожні розлади є актуальною проблемою сучасного світу, адже за підсумками дослідження ВООЗ 

(18 країн), стали найпоширенішими в світі психічними захворюваннями: протягом життя від них страждають 

від 15 до 20% населення. І часто іпохондрія розвивається саме на фоні тривожних розладів.  

Уперше системно надмірне занепокоєння людей власним здоров’ям вивчав Гіппократ. Він вважав, що 

це викликано хворобою спеціального внутрішнього органу (ділянка під ребрами), який лікар назвав іпохондрі-

єю. Звідси походить сучасний термін «іпохондрія». Пізніше цю хворобу досліджували: Парацельс, К. Гален, Е. 

Дюпре, А. Камю, У. Бьюкен, Х. Уорик, Н. Незнанова, Л. Барденштейн, М. Левінзон та ін. 

За Міжнародною класифікацією хвороб, іпохондрію відносять до соматоморфних розладів, про що сві-

дчать тілесні прояви за відсутності фізичних ушкоджень органів і тканин, які могли б спричинити тілесні скар-

ги. Іпохондрики впевнені в тому, що мають невиліковне смертельне захворювання і через це звичайні стани 

організму (прискорений ритм серця після фізичного навантаження тощо) сприймають як доказ своєї хвороби.  

Вони відчувають страх перед захворюваннями, але самі їх шукають: проходять багато обстежень, відвідують 

різні лікарні, знаходячи все нові діагнози, а гарні результати аналізів їх не заспокоюють. У медичній практиці 

іпохондрія зустрічається у 3-13 % пацієнтів і найчастіше у 40-50 років, людей похилого віку та підлітків. Також 

велику схильність мають: студенти медичних університетів, але цей стан закінчується після припинення на-

вчання; люди, які погано виражають власні почуття або навпаки надто емоційні та легконавіювані особистості. 

Сьогодні побоювання іпохондриків все частіше пов'язані із захворюваннями, про які в даний час публічно го-

вориться: онкологією, інфарктом міокарда, інсультом, СНІДом. 

 Розглянемо гіпотези щодо причин виникнення іпохондричного розладу. На початку XX століття фран-

цузькі психіатри Е. Дюпре і А. Камю висунули припущення, що розвиток іпохондрії неможливий без порушен-

ня «загального почуття організму»: рецептори, які розташовані по всьому тілу, контролюють діяльність органів 

і збій одного відображається на загальному почутті спокою людини. Також вони припускають, що іпохондрич-

ні думки свідчать про змінене сприйняття корою головного мозку імпульсів від внутрішніх органів. М. Левін-

зон вважає, що цей розлад виникає у людей, які страждають депресією або мають низку самооцінку й нестачу 

уваги оточуючих, тому уявна хвороба є засобом отримання уваги близьких людей.  

 Факторами розвитку іпохондрії можна назвати легкість отримання медичної інформації, передачі про 

нові хвороби, рекламу медичних препаратів. Також деякі фахівці вважають, що іпохондрія є однією з форм ГТР 

(генералізований тривожний розлад), але крім загальної тривожності розвитку іпохондрії можуть сприяти гене-

тична, конституційна схильність, внутрішньоособистісні психічні властивості та соціальне оточення. 

 Спеціальних фармакологічних засобів для лікування іпохондрії немає. Найбільш дієвим способом є 

когнітивно-поведінкова психотерапія, яка допоможе змінити певні когнітивні установки. Для успішного ре-

зультату лікування психотерапевт насамперед повинен визнати існування проблеми та фізичних симптомів, а 

потім пояснити клієнту психічну природу розладу та відсутність впливу на здоров’я. Існують дві основні такти-

ки залучення пацієнта в лікувальний процес: по-перше, значну роль грає манера поведінки лікаря. Бесіда по-

винна проходити зі співчуттям, а обговорюючи діагноз і лікування, він повинен сказати хворому, що у нього 

вже були подібні випадки. По-друге, при обстеженні для складання повної психологічної картини побоювань 

хворого просять висловити власні припущення про наявні порушення здоров'я і, як правило, пацієнт заявляє, 

що у нього є серйозне соматичне захворювання, вимагаючи продовження обстежень і подальшого лікування. 

Потім обговорюється схема розвитку психічного розладу (якщо людина допускає покращення стану. При тако-

му підході велика кількість хворих іпохондрією погоджуються пройти курс психотерапії.  

 Протягом всього періоду лікування дуже важливо, щоб психотерапевт проявляв емпатію і показував 

розуміння стану пацієнта. Таким чином, хворий знає, що його побоювання почуті, адже особи, які страждають 

іпохондрією, прагнуть отримувати від психотерапевта багаторазові запевнення, особливо на ранній стадії ліку-

вання. Психотерапевт разом із пацієнтом повинні регулярно підводити проміжні підсумки, щоб забезпечувати 

правильне розуміння інформації та інструкцій, які необхідно виконувати в домашніх умовах. 

 Отже, іпохондрія – зворотний стан людини, який проявляється в надмірному занепокоєнні власним 

здоров’ям, спотвореному сприйнятті звичайних відчуттів. Подальшими напрямками досліджень є пошук більш 

ефективних методів лікування іпохондрії завдяки новим методикам психотерапії. 
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Аналіз сучасних лінгвістичних та перекладацьких розвідок доводить, що такий аспект художнього пе-

рекладу як особливості мовленнєвої характеристики наразі становить важливу перекладацьку проблему. Особ-

ливо це питання стає актуальним, якщо мова йде про відхилення від літературної норми як засіб створення ху-

дожнього образу. Основні підходи до художнього перекладу було розроблено в ХХ столітті, про що свідчать 

численні роботи теоретиків перекладу В. Н. Комісарова, А. Д. Швейцера, М. М. Бахтіна, С. Влахова і С. Флорі-

на, Я.І. Рецкера. Велика кількість наукових робіт та статей сучасних науковців також присвячені розгляду таких 

перекладацьких проблем як, наприклад, комунікативні стратегії і тактики авторів англомовного художнього 

тексту (Н.В. Глінка, 2017), передача компонентів перекладацького коду (О.А. Огнева, 2004), що тільки підтвер-

джує актуальність проблем перекладу художнього мовлення.  

Поняття порушення літературної мови зазвичай розглядають разом із поняттям літературної норми. Лі-

тературна норма – це прийняті в суспільно-мовній практиці правила вимови, слововживання, використання 

граматичних і стилістичних мовних засобів [2], але єдиного підходу до визначення відхилення в художньому 

мовленні все ж не існує. Аналіз лінгвістичної розвідки довів, що А. Амосова і А. Кожевнікова вважають його 

«парадоксом», О.О. Яшина – «алогізмом», а С.Ж. Нухов і О.П. Сковородніков – «мовною грою». Таким чином, 

наявність мовних «аномалій» вважається не стільки порушенням, скільки особливістю авторського мовлен-

ня[1]. 

Посилаючись на класичні підходи щодо мовленнєвих відхилень, можна виділити два типи відхилень: 

колективні (просторіччя, діалекти, жаргони, арго, сленг і професіональні мови) та індивідуальні («вільність» 

усного мовлення, дитяче й ламане мовлення, орфографічні помилки, різноманітні дефекти (недорікуватість, 

шепелявість, сюсюкання, гугнявість, гаркавість, заїкання і т.д.). Сучасні дослідники Ю. Владімірова, К. Бєлова 

та Є. Зайцева стверджують, що особливості мовленнєвої поведінки не завжди укладаються в рамки відхилень 

від норми, бо ті чи інші відхилення використовуються авторами з декількох причин: як основний стильовий 

засіб всього твору або як мовна характеристика окремих персонажів. 

Об’єктом даного дослідження обрано роман Деніела Кіза «Квіти для Елджернона», важливою особли-

вістю якого є техніка розповіді у вигляді щоденника головного героя, розумово відсталого Чарлі Гордона, за 

допомогою якого автор майстерно відобразив внутрішній стан персонажу через особливості його мовленнєвого 

портрету. Розвиток і деградація піддослідного відбивається у веденні його записів: чим більш грамотними ста-

ють звіти, тим вище його інтелектуальний розвиток, і навпаки.  

Доперекладацький аналіз тексту оригіналу дав змогу виявити наступні види мовних порушень: 

˗ на лексичному рівні наявні прості лексичні одиниці, типові для розмовного стилю скорочення і 

розмовні слова. Порушення правил вимови й правопису, які важко декодувати, не знаючи особливостей мов-

лення головного героя, також максимально проявляються саме на цьому рівні. Слід додати, що бідний словни-

ковий запас героя підтверджується повторенням однакових лексичних одиниць. Це легко прослідкувати завдя-

ки наступним статистичним даним: слово smart в оригіналі зустрічається 115 разів, а слово learn – 92 рази; 

˗ на граматичному рівні легко помітити відсутність складних граматичних конструкцій, нетипо-

ве скорочення форми дієслова to be, використання подвійного граматичного заперечення, неправильне вживан-

ня ступенів порівняння прикметників, помилкове використання прикметника замість прислівника; 

˗ на рівні пунктуації прослідковується системне порушення причинно-наслідкових паралелей, 

відсутнє вміння вживати розділові знаки, що ускладнює декодування змісту та вказує на рівень грамотності 

героя. 

Перекладачеві варто брати до уваги, що в канві художнього твору дані відхилення використовуються в 

комплексі, тому подібний аналіз дає змогу визначити основні проблеми, що можуть постати перед переклада-

чем під час перекладу тих елементів, які в мові оригіналу знаходяться поза нормою. 

Таким чином, виділені лексико-стильові та граматичні особливості оригіналу дозволяють окреслити 

прийоми, до яких вдавався автор для втілення свого задуму, а перекладач – для максимальної адекватності пе-

рекладу. На основі цього важливим є подальший аналіз текстів перекладу на предмет адекватності та виявлення 

перекладацьких переваг і недоліків задля створення комплексного підходу до створення адекватного перекладу.  
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У сучасному, динамічному світі на перший план виходить не просто навчання учня предметним знан-

ням, умінням, навичкам, а особистість учня, що забезпечує суспільний прогрес. Саме особистість і індивідуаль-

ність дитини з її характеристиками є результатом освітнього процесу. При цьому виховання особистості поля-

гає у розвитку системи його потреб і мотивів.  

Теоретико – методологічна основа дослідження. Дослідженням навчальної діяльності в цілому та її мо-

тивацією займалися провідні психологи й педагоги: В. Г. Асєєв, М. І. Божович, Є. П. Ільїн, Д. Б. Ельконін, 

Я. А. Коменський, І. С. Кон, Д. Крос А. С. Макаренко, А. К. Маркова, М. В. Матюхіна, С. Періс, Ж. Піаже 

С. Л. Рубінштейн та інші.  

Навчальна мотивація – динамічне явище, вона змінюється протягом життя людини та має свою харак-

терну специфіку для кожного вікового періоду. Наприклад, підлітковий вік супроводжується коливанням пси-

хічних реакцій, що одержало назву «підліткової кризи», коли навчальна діяльність по-іншому впливає на роз-

виток, а провідною діяльністю стає спілкування з однолітками.  Так, згідно теоретичних уявлень Д. Б. Ельконі-

на, на перший план виходить інтимно-особисте спілкування, що являє собою психологічне віддалення від доро-

слих та насиченість конфліктами. Вивчення мотивів психологами та педагогами допомагає прогнозувати пове-

дінку учнів і стимулювати їх в тій чи іншій діяльності (включаючи і навчальну як домінуючу). 

Мотиви учіння – це спонуки, що характеризують особистість школяра, його основну спрямованість, яка 

виховується упродовж його життя. Вони залежать вiд конкретних суспільних умов, в яких розвивається дитина, 

вiд його виховання. 

Як зазначає М. Алексєєва, мотиви учбової активності школярів, як свідомо здійснюваної діяльності, є 

надзвичайно різноманітними. Вони є наслідком психологічної переробки дитиною впливів i зумовлюються ус-

відомлюваним чи недостатньо усвідомлюваним ставленням до них залежно вiд вікових та індивідуальних особ-

ливостей дитини. 

Пізнавальна мотивація проявляється у спрямованості школяра на оволодіння змістом навчального пре-

дмету. Вона тісно пов’язана з потребою пізнання, інтелектуальним пошуком i задоволенням допитливості.  

Я. А. Коменський розумів учіння як привласнювання знань з різних наук, умінь виконувати дії з засто-

суванням цих знань [1, с. 57]. Основними компонентами структури учіння виступають розуміння, заучування 

напам’ять, мовна та зовнішня маніпулятивна дія. Нові знання і дії формуються з елементів попереднього досві-

ду, об’єднуючись у ціле в ході навчального пізнавання. Учіння має активний характер, керується мотивами та 

увагою. К. Д. Ушинський розрізняв учіння зі здобуванням знань від учителя і учіння шляхом розв’язування 

проблем.  

 Отже, виникнення і розвиток пізнавальної мотивації багато в чому обумовлено типом взаємодії і спіл-

кування викладача та учнів, та учнів між собою. Розвиток пізнавальної мотивації учнів залежить від педагогіч-

ної майстерності викладача, правильності організованої діяльності , спонукання до розвитку пізнавальної моти-

вації. Навчальна діяльність людини характеризується суб’єктністю, активністю, предметністю, цілеспрямовані-

стю та усвідомленістю. Навчальна мотивація визначається як частковий вид мотивації, включений у певну дія-

льність – у діяльність навчання.  

Висновки. Проаналізувавши проблему мотивації учбової діяльності варто відзначити те, що учбова мо-

тивація визначається рядом специфічних факторів. По-перше, вона визначається самою освітньою системою, де 

здійснюється навчальна діяльність; по-друге, – організацією освітнього процесу; по-третє, суб’єктними особли-

востями школяра (вік, стать, інтелектуальний розвиток, здібності, самооцінка, взаємодія з іншими учнями та 

iн.); по-четверте, – суб’єктними особливостями педагога i ставлення його до учня; по-п’яте, специфікою навча-

льного предмета. 
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Політична нестабільність, загострення соціально-економічних відносин в Україні змушують молодь пере-

осмислювати власне життя, цілі, плани, очікування, при цьому спостерігається страх перед майбутнім. Широке 

використання комп’ютерів, підключених до мережі Інтернету, дозволяє втілити будь-який задум, здійснити свої 

мрії, досягнути поставленої мети, докладаючи мінімум зусиль. 

Комп’ютеризація та інтернетизація створюють феномен залежності населення від них, а також є при-

чинами замкнутості, дратівливості, агресивності. З’являється таке явище як кібер-агресія – образи, зловмисні 

повідомлення, плітки, висміювання інших в Інтернеті, домагання, шантаж або залякування, включаючи перес-

лідування. Даний вид агресії є досить популярним серед молоді, головною потребою якої є спілкування, яке 

останнім часом все частіше віртуалізується. Причинами виникнення такого негативного явища суспільства мо-

же бути насилля в сім`ї, характерологічні особливості, спостереження за моделями агресивної поведінки в реа-

льному та віртуальному житті. Майже кожного четвертого користувача мережі Інтернет ображали, над ним на-

сміхались, його лаяли. Поява різних нових форм кіберагресії та їхз ростання, особливо в молодіжному середо-

вищі, є недостатньо вивченими. Тому, виходячи із сучасних тенденцій розвитку мережі Інтернет, виникає пот-

реба в зниженні(редукції) кібер-агресії, а також у наданні дієвої адекватної допомоги об’єктам кібер-

агресії(жертвам). На підставі викладеного вище можна стверджувати об’єктивність необхідності вивчення фе-

номену молодіжної агресії в мережі Інтернет (кібер-агресії) та актуальність проведення досліджень у цьому 

напрямі.  

Дослідження проблеми залежності від Інтернету широко висвітлено у зарубіжній літературі у працях 

А. Асмолова, А. Войскунського, Д. Грінфілда, Дж. Грохота, Л. Кулікова, М. Шоттона, К. Янг та ін. У 1997 році 

перелікзалежностейособистості розширився, до нього додалося явище патологічного використання Інтернету, 

яке стало офіційно визнаним психічним розладом [1]. 

Інтернет-адикція – це непереборне бажання користуватися інтернетом[3], підключитися до мережі та 

хвороблива нездатність вчасно відключитися від неї. Інтернет є засобом комунікації, особливо важливим для 

людей, реальне життя яких збіднене. Такі люди використовують всесвітню мережу інтернет, як альтернативу 

власному оточенню. Даний феномен негативно впливає на побутову, навчальну, соціальну і психологічну сфе-

ри діяльності. У користувачів може порушитись пам'ять, увага, можливе виникнення технологічного стресу. 

Інтернет-залежні часто ведуть нездоровий спосіб життя, нехтують власною гігієною, режимом їжі та сну. Інте-

рнет-адикція є наслідком неспроможності впоратися зі стресом, дезадаптацією до реального життя, зумовлює 

комунікативниі проблеми, викликаючи такі реакції особистості як злість, ворожість, агресію.  

Агресія розглядається як специфічна форма поведінки, активні, вмотивовані дії, що порушують норми, 

правила, викликаючи біль і страждання. Вона може проявлятися при безпосередній або опосередкованій взає-

модії. На сьогодні найпоширенішим засобом для прояву опосередкованої агресії стала мережа Інтернет, яка 

багато в чому полегшила процес агресивної взаємодії. Цей вид агресії отримав назву – кібер-агресія, різновида-

ми якої є: кібербулінг та тролінг. Вказані види Інтернет-агресії можна звести до спільного тлумачення – вид 

соціальної агресії, яка включає в себе плітки, наклеп, образи (іноді фізичні дії), переслідування, зловмисні пові-

домлення через мережу Інтернет з метою нанесення психологічної шкоди. Даний вид агресії є досить пошире-

ним серед молоді, адже саме вона є найактивнішими користувачами мережі інтернет. Не завжди такий вид ко-

мунікації має позитивні результати для особистості, а навпаки все частіше стає джерелом негативних проявів та 

цілеспрямованої агресивної поведінки. 
Р. Ковальські виділила вісім ознак кібербулінгу [2]: флеймінг – обмін короткими гнівними репліками 

на чатах, форумах; нападки – постійні образливі повідомлення, спрямовані на жертву; зведення наклепів – роз-

повсюдження неправдивої інформації, яка ображають жертву; самозванство – переслідувач від імені жертви 

здійснює негативну комунікацію (направляє провокаційні листи друзям, рідним, близьким жертви); ошуканст-

во, видурювання конфіденційної інформації та її розповсюдження; відчуження, ізоляція (виключення жертви з 

віртуальної групи, гри) сприймається як соціальна смерть (погане самопочуття, зниження самооцінки, серйозні 

емоційні негаразди); кіберпереслідування – приховане анонімне вистежування з метою організації злочинних 

дій; хепіслепінг (напад) – новий вид кібербулінгу (зйомка на відео фактів нападу на людей). Таким чином, на-

прямками подальшої роботи є з’ясування вікової динаміки віртуальної агресії й аналіз методів її корекції. 
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Фантастика як літературний жанр є одним з найбільш цікавих об’єктів перекладацького дослідження. 

Серед різновидів фантастики є жанр, який з’явився ще в середині ХХ століття і дав розвиток нашій сьогоденній 

культурі. Йдеться про наукову фантастику. Наукова фантастика, в свою чергу, налічує багато піджанрів, таких, 

як, наприклад, космоопера, соціальна фантастика, постапокаліптична фантастику та кіберпанк.  

Кіберпанк з’явився, значною мірою, як протилежність так званої «гуманістичної фантастики». Біль-

шість творів цього жанру орієнтовані на молодіжну, протестну аудиторію. Загальна особливість найкращих 

творів жанру полягає в тому, що втілений у них художній світ є технологічною утопією (як і в творах стімпан-

ку) або антиутопією. У світі кіберпанку високий технологічний розвиток часто співіснує з глибоким соціальним 

розшаруванням, убогістю, безправ’ям, вуличною анархією в міських нетрях. «Високі технології і жалюгідне 

життя» – так влучно визначив суть цього жанру критик Ґарднер Дозуа [1]. Кіберпанк – це жанр-попередження, 

сукупність історій про недалеке майбутнє, де цифрові технології і віртуальна реальність лише поглибили вади і 

гріхи суспільства. У чомусь автори жанру виявилися пророками – багато хто вважає, що ми живемо в світі тех-

нологій, які здолали волю людини і «підкорили її собі», тобто живемо у кіберпанку. 

На превеликий жаль, на території країн, що колись входили до складу Радянського Союзу, цей жанр не 

мав достатньої уваги від видавництв і, в свою чергу, від читачів. Хоча, варто згадати, що значну роль в популя-

ризації кіберпанку у вищезгаданих країнах зіграли учасники семінарів Б. Стругацького – письменники Олек-

сандр Тюрін («Кам’яний вік», 1992 р.) та Олександр Щеголів («Мережа», 1992р.). Хоча наступні їх роботи вже 

належать до піджанру нанопанк, а саме, такі роботи Тюріна як «Чи бояться комп’ютери пекельного полум’я», 

«Кіберзойська ера» і «Доля Кощія в кіберзойскую еру». Часто до кіберпанку зараховуються такі твори, як три-

логія «Лабіринт відображень» Сергія Лук’яненка, «Там (Місто щурів)» Олексія Калугіна, «Останній аватар» 

Олександра Зорича. Однак по суті ці романи швидше є «романами про віртуальність» (за визначенням самого 

Лук’яненка) [2]. 

У сучасній українській літературі важко знайти гідних авторів, які би працювали у цьому жанрі. Здебі-

льшого, це молоді автори, які пишуть заради задоволення та публікують власні роботи в Інтернеті на безкошто-

вній основі. Так починав молодий вітчизняний автор, який досить сильно вирізняється з-поміж когорти пись-

менників-аматорів, Ел. Дрейк. Він публікував свої роботи на інтернет-платформі Wattpad і в соціальній мережі 

Facebook. У такий спосіб Ел. Дрейк почав публікувати роман, над яким він працював протягом шести років, – 

«Горизонти наших надій», який побачив світ повністю у 2017 році. Автор використав цілий букет жанрів у сво-

їй роботі, але найбільш чітко прослідковується саме кіберпанк. 

Серед перекладів російською роману «Нейромант» одного з основоположників кіберпанку – американ-

сько-канадського фантаста Ґібсона, варто виокремити лише один єдиний офіційний переклад у виконанні Ми-

хайла Пчелінцева, робота якого була видана в 2000 році видавничим будинком «Азбука». Його версії переви-

даються раз на два-три роки, тому існує декілька редакцій одного й того самого перекладу. Загалом, можна ска-

зати, що переклад досить точний, але має низку лінгвокультурних адаптацій, що має двосторонній ефект: з од-

ного боку це полегшує сприйняття тексту цільовою аудиторією, з іншого – це позбавляє читачів повного зану-

ренні у мову автора. Українською мовою, якщо не брати до уваги часткові фанатські переклади, книга була ви-

дана лише в 2017 році завдяки зусиллям перекладачки Ольги Любарської та новачка в видавничій справі – ви-

давництва «Видавництво».  

«Нейромант» українською ‒ справжній довгобуд зі своєю історією. Умовно кажучи, робота над україн-

ським текстом роману розпочалася ще 2011 року, коли дизайнер Ілля Стронґовський, який тоді лише мріяв про 

заснування власного видавництва, уклав своєрідний пакт із перекладачкою Ольгою Любарською: вони домови-

лися, що Ольга свого перекладу Ґібсона не видаватиме ніде, крім видавництва Іллі, й не погодиться на жодного 

іншого оформлювача, крім нього, а Ілля присягнувся, що коли матиме власне видавництво, Ольжин переклад 

Ґібсона буде для нього одним із найперших проектів. Тому, вийшовши на ринок у 2016 році, видавництво «Ви-

давництво» практично одразу придбало права на першу Ґібсонову трилогію «Кіберпростір». 

Щодо стилю Ґібсона, то він є на стільки унікальним, що із перших же рядків кидається в очі. Ґібсонові 

авторські порівняння і метафори цілком витримані у дусі його кіберпанкового всесвіту. Письменник вибудовує 

свій власний почерк на субстраті досить «гострих» і провокативних романів епохи pulp-журналів таких авторів 

як Раймонд Чендлер і Даш’єль Хеммет. Ці детективні романи були написані «вуличною» мовою і були напов-

нені жаргоном, нестандартними діалектами і лайкою.  

Найбільший вплив на фантастику Ґібсона мали Вільям Барроуз, Урсула ле Ґвін, Томас Пінчон, кожен з 

яких – майстер своєї справи. Зокрема, сюжети, які пише Ґібсон, часто залежать від двох паралельних сюжетних 

ліній, які в якийсь момент з’єднуються воєдино. Автор використовує таку техніку як привід для заглиблення 

читача у фрагменти футуристичного світу, які без контексту не можна інтерпретувати належним чином. Таку ж 

саму техніку постійно використовував Барроуз [3]. Ранні історії Ґібсона демонструють нагальну потребу в описі 

ситуації з різних точок зору. Це свідчить про дійсно велику кількість спільного між панк-культурою і естети-

кою кіберпанку, яку розробили Ґібсон, Стерлінг та поширили багато інших авторів. Але що дійсно відрізняє 
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Ґібсона від всіх інших авторів, так це стиль «Нейроманта». В романі він, перш за все, слідував власним «пись-

менницьким» інстинктам, а не намагався створити щось комерційне. Дивно, але «Нейромант» був саме комер-

ційним проектом, який був написаний Ґібсоном на замовлення. 

Наведена вище інформація малює перед очами чітку картину: кіберпанк це справжній перл від жанру 

фантастики. Він поєднує в собі настільки великий спектр жанрів, що досліджувати його як окремий феномен 

можна до безкінечності. В свою чергу, серед українських видавців цей жанр є дуже не популярним. Проте, саме 

завдяки таким перекладачам як Ольга Любарська та Михайло Пчелінцев цей жанр знаходить свого шануваль-

ника, розповідає йому про новітні технології – основу кіберпанку, основу нашого сучасного світу. Адже, кібер-

панк – це не майбутнє, кіберпанк – це тут і зараз. 
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В умовах нових соціально-економічних реформ, процесу становлення ринкових відносин з’являються 

нові правила соціальної поведінки, норми, цінності, пред’являються нові підвищені вимоги до поведінки люди-

ни. Емоційна сфера досить яскраво проявляється у підлітковому віці, так як у цей віковий період найкраще мо-

жна виявити акцентуації характеру, які впливають на поведінку підлітків у суспільстві, яка в свою чергу може 

відхилятися від норми. 

Теоретико – методологічна основа дослідження. Проблемою вивчення емоцій займались:  Й. Гербарт 

(інтелектуалістичний підхід до вивчення емоцій), З.Фрейд (психоаналітична концепція емоцій), К. Ізард (дифе-

ренційний підхід вивчення емоцій), М. Арнольд, А. Лазарус, Л. Фестінгер, С. Шехтер (когнітивні теорії емоцій) 

та інші. 

Емоції – особливий клас психічних процесів і станів, пов’язаних з інстинктами, потребами і мотивами. 

Емоції є одним із феноменів внутрішнього життя підлітка. До основних емоційних станів відносять: настрій, 

стрес, афект, пристрасті, фрустрації. Емоції – постійні супутники людини, роблять вплив на його думки і діяль-

ність. Фактори емоційної природи регулярно ускладнюють встановлення контакту між індивідом і групою, в 

результаті чого виникає багато конфліктів. Емоції допомагають людині в його становленні, ті люди, у яких во-

ни недостатньо розвинені – відчувають проблеми з адаптацією в соціумі. 

Емоційні реакції й поведінка підлітків, пояснюються змінами гормонального порядку. Вони залежать 

також від соціальних факторів і умов виховання, причому індивідуально-типологічні розходження суцільно й 

поруч превалюють над віковими. Психологічні труднощі дорослішання, суперечливість рівня домагань і образа 

"Я" нерідко приводять до того, що емоційна напруженість, є типовою для підлітків.  

Почуття – це стійкі психічні стани, які мають чітко виражений предметний характер: вони виражають 

стійке ставлення до якихось об'єктів (реальним або уявним). Особливістю почуттів є їх амбівалентність, або 

подвійність: в одному і тому ж почуття можуть об'єднуватися і перетікати один в одного позитивні і негативні 

емоції (наприклад любов і супроводжується радістю, гнівом і розпачем, і ревнощами тощо) [3]. Вони відобра-

жають форму безпосереднього переживання (радість, горе, страх і т. п.), значимість діючих на індивіда явищ і 

ситуацій для здійснення його життєдіяльності.  

Між показниками емоційності підлітків та індивідуально-психологічними особливостями їх особистос-

ті (факторами особисті) існують значущі взаємозв’язки, причому додатні та від’ємні емоційні модальності 

пов’язані з протилежними полюсами одних і тих самих факторів (наприклад, емоції модальностей радість, гу-

мор пов’язані з відсутністю тривожності, а гнів і страх – з поєднанням тривожність; емоції модальностей ра-

дість, гумор поєднані з екстраверсією, а печаль і страх з від’ємним полюсом інтроверсії) [2].  

М. С. Григор’єва вважає, що у більшості підлітків відзначаються емоційна нестабільність і амбівалент-

ність почуттів. Емоційна нестабільність підлітка зумовлена фізіологічними змінами, швидким статевим дозрі-

ванням. Підлітки частіше відчувають сильні позитивні чи сильні негативні емоції і рідше знаходяться в нейтра-

льному стані. Негативізм – один з маркерів активного пошуку підлітком власної унікальної сутності. Нестій-

кість емоцій обумовлюється значною невпевненістю підлітка відносно правильності виборів форм поведінки. 

Зміни в почуттях підлітків зумовлюються новим їх становищем у соціальному середовищі. Яскраво ви-

ражені психологічні особливості підліткового віку одержали назву “підліткового комплексу”. Він містить у собі 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/198717/
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перепади настрою – від невтримних веселощів до зневіри, а також ряд інших полярних якостей, що наступають 

поперемінно. Причому значимих причин для подібної зміни настрою підлітка, власне кажучи, просто може і не 

бути.  Л. І. Божович описала характерний для підлітка “афект неадекватності” – бурхливу, некеровану, неадек-

ватну емоційну реакцію підлітка, переживання надуманої несправедливості і неадекватної образи. У невдачах 

звинувачуються інші люди або обставини. Підліткам здається, що батьки, вчителі, однолітки про них поганої 

думки. Це викликає депресивні стани [1]. 

Отже, емоції і почуття – це своєрідні стани психіки, що накладають відбиток на життя, діяльність, вчи-

нки та поведінку людини. Якщо емоційні стани визначають в основному зовнішню сторону поведінки і психіч-

ної діяльності, то почуття впливають на зміст і внутрішню сутність переживань, зумовлених духовними потре-

бами людини. Основними емоційними станами є: настрій, стрес, афект, пристрасті, фрустрація. Типові риси 

емоційної сфери підлітка: слабкий самоконтроль, швидка зміна настоїв, імпульсивність, підлітковий негати-

візм, афект неадекватності. 
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Якість автомобільних доріг у сільській місцевості з кожним роком набуває особливого значення. Вва-

жається, що дороги є найважливішою складовою транспортної інфраструктури, що забезпечує мобільність ме-

шканців та переміщення їх з одного населеного пункту до іншого. Відтак, низький рівень транспортного забез-

печення сільських населених пунктів впливає на рівень життя населення.  Зважаючи на це, постає потреба в 

удосконаленні механізму забезпечення якості доріг з твердим покриттям у сільській місцевості. Отже, важливо 

дослідити особливості правового регулювання у вказаній сфері, зважаючи на специфіку транспортної інфра-

структури у сільській місцевості.  

Проблемам розвитку транспортної інфраструктури у сільській місцевості були присвячені праці видат-

них учених, зокрема: В. М. Єрмоленко, А. М. Статівки, О. В. Гафурової та інших. Вказані дослідження визна-

чили окремий вид відносин соціального розвитку села як складової Аграрного права України.  

Метою нашого дослідження є аналіз норм чинного законодавства, що забезпечують сферу якості доріг 

з твердим покриттям у сільській місцевості та пропозиції щодо його удосконалення.  

Законом України «Про автомобільні дороги» [3] визначено, що сільські автомобільні дороги − це авто-

мобільні дороги, що з’єднують сільські населені пункти й об’єкти виробничого призначення, розташовані в 

сільській місцевості, між собою та автомобільними дорогами загального користування.  Погоджуємося з дум-

кою О. В.  Гафурової[1], що концепція розвитку та облаштування шляхової мережі у сільській місцевості, внут-

рішньогосподарські технологічні дороги які виконують функції шляхів загального користування, мають бути 

віднесені до доріг загального користування. Проте, на нашу думку, важливим у забезпеченні призначення ав-

томобільних доріг є забезпечення належної якості. Таким чином, законодавством має бути врегульовано техно-

логічний аспект виробництва доріг. Саме тому, ми наголошуємо, на доцільності доктринального закріплення у 

складі галузі Аграрного права «правового інституту забезпечення якості доріг з твердим покриттям у сільській 

місцевості». 

У порівнянні з іншими країнами приголомшливим є той факт, що за останніми спостереженнями, Укра-

їна увійшла у десятку країн з найгіршим дорожнім покриттям. Однією з причин такого стану доріг є недостатнє 

фінансування. В «Укравтодорі» вважають, що чинне законодавство не дозволяє втілити ідею будівництва плат-

них доріг в Україні, тоді як у європейських країнах таке будівництво сприяє практичному розв’язанню транс-

портних проблем[2]. На сьогодні фінансування на зазначені цілі здійснюється Державним та місцевим бюдже-

том України. 

Законом України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» встановлено, що ав-

томобільні дороги є державною власністю, окрім доріг сільських [4]. Їхнє функціонування та розвиток здійсню-

ється відповідними органами місцевого самоврядування у віданні яких воно знаходиться. На будівництво, ре-

монт та утримання доріг і вулиць комунальної власності у населених пунктах, місцевим бюджетам із Держав-

ного бюджету виділяється субвенція, тобто форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бю-

джету, яка призначена для конкретно визначеної цілі/цілей. Джерелами формування Державного дорожнього 

фонду визначено: акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України пального і 
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транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них (у 2018 р. – 50%, у 

2019 р. – 75%, з 2020 р. – 100 %), плату за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших са-

мохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні; кошти спеціаль-

ного фонду Державного бюджету України, отримані шляхом залучення державою кредитів (позик) від банків, 

іноземних держав і міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг 

загального користування; плату за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування держа-

вного значення; інші надходження, передбачені Державним бюджетом України [5].   

Таким чином, на підставі проведеного дослідження, ми встановили, що на даний момент одним із важ-

ливих правових інститутів Аграрного права є інститут забезпечення якості доріг з твердим покриттям у сільсь-

кій місцевості. При цьому, ми вважаємо, що на законодавчому рівні має бути закріплено пріоритетність якості 

покриття, що стимулюватиме пошук нових технологій направлених на сталий розвиток транспортної інфра-

структури та сільських населених пунктів. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Гафурова О.В. Правове регулювання розвитку автомобільної мережі у сільській місцевості // Бюле-

тень Міністерства юстиції України. 2012. № 9. С. 57–63. Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2012_9_9 (дата звернення: 03.04.2019). 

2. Дорошенко В. І., Діденко К. Д. Основні показники та індикатори функціонування пасажирської ав-

тотранспортної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2005.  № 51. 

С. 35–36.  

3. Закон України «Про автомобільні дороги». Законодавство України. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15 (дата звернення: 03.04.2019). 

4. Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України». Законодавство 

України. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1562-12 (дата звернення: 03.04.2019). 

5. Міністерство інфраструктури України. Реформи управління автомобільними дорогами. URL : 
https://mtu.gov.ua/content/reformi-v-dorozhniy-galuzi.html (дата звернення: 03.04.2019). 

 

 

ВИМОГИ ДО ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Павлюк Є. А., студ.  

Науковий керівник Скрипник В. Л., к.ю.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Дана тема є актуальною, адже пред’явлення цивільного позову є одним з найпоширеніших способів за-

хисту порушених прав та інтересів потерпілого у кримінальному процесі.   

 Виконання завдань кримінального провадження вимагає охорони прав, свобод та законних інтересів усіх його 

учасників. До таких учасників у ст. 3 КПК України віднесено й цивільного позивача.   

КПК України встановив три вимоги для встановлення відповідного статусу: 1) обов’язковість заподіяння для 

фізичної та юридичної особи конкретного виду шкоди;  2) необхідність подання цивільного позову до компете-

нтної особи; 3) необхідність вчинення щодо такої особи кримінального правопорушення або іншого суспільно 

небезпечного діяння. 

Відсутність у особи одночасно трьох описаних вище складових для виникнення її статусу є підставою 

для відмови у визнанні особи цивільним позивачем. Для рішення про визнання особи цивільним позивачем 

спеціально виносити постанову не потрібно, оскільки законодавець у ст. 60 та ст. 128 КПК України фактично 

об’єднав момент отримання особою статусу цивільного позивача та подання нею цивільного позову.   

Відповідно до положень ч. 4 ст. 128 КПК України форма та зміст позовної заяви повинні відповідати 

вимогам, встановленим до позовів, які пред’являються у порядку цивільного судочинства [1, с.74]. Цивільним 

процесуальним кодексом України форма і зміст позовної заяви встановлюються ст. 119, яка включає низку фо-

рмальних вимог до такого документа (наприклад, перелік відомостей, які обов’язково має містити позовна зая-

ва, що налічує 7 пунктів).  

Отже, спираючись на дану статтю, можна зробити висновок, що вимоги щодо цивільного позову в кри-

мінальному провадженні – є підставою для залишення позовної заяви без руху, а в майбутньому (у разі, якщо 

позивач не усунув виявлені судом недоліки позовної заяви) – для повернення її позивачеві. При цьому випадки 

повернення позовних заяв про відшкодування шкоди у кримінальному провадженні є непоодинокими. Для при-

клада можна взяти ухвалу Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 17.09.2015 р. у справі №337/6452/14-к, 

де було повернуто цивільний позов, оскільки позивачем не усунено недоліки позовної заяви, визначені ухвалою 

суду про залишення позовної заяви без руху. Або ухвала Широківського районного суду Дніпропетровської 

області від 22.12.2015 р. у справі №197/1306/15-к, де цивільний позов визнано не поданим та повернуто позива-

чеві, з огляду на не усунення виявлених недоліків позовної заяви).  І хоча повернення позовної заяви, відповід-

но до ч. 5 ст. 121 ЦПК України, не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду, якщо перестануть 

існувати обставини, що стали підставою для повернення заяви, подібний формалізм створює додаткові переш-

коди для потерпілого в отриманні відшкодування завданої шкоди.    

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2012_9_9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15
https://mtu.gov.ua/content/reformi-v-dorozhniy-galuzi.html
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 Натомість, кримінальний процесуальний закон європейських країн континентальної системи права, за-

конодавство яких також передбачає можливість пред’явлення цивільного позову в кримінальному провадженні, 

не містить подібних жорстких формальних вимог до позовної заяви. Так, наприклад, кримінально-процесуальне 

законодавство Бельгії взагалі не встановлює жодних вимог до оформлення чи змісту позовної заяви про відш-

кодування шкоди в кримінальному провадженні. Французьке законодавство передбачає можливість 

пред’явлення цивільного позову навіть усно в судовому засіданні. Законодавство Чехії лише встановлює, що 

позовна заява має містити підстави та розмір позову про відшкодування.    

 Але пред’явлення, розгляд та вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні має свої пе-

реваги:  1) більш повно, всебічно і неупереджено досліджуються всі обставини кримінального провадження, 

оскільки розмір заподіяної шкоди нерідко впливає на кваліфікацію злочину, визначення ступеня винності особи 

та міру покарання; 2) полегшується можливість доведення наявності підстав і розміру цивільного позову, оскі-

льки характер і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або суспільно небезпечним діянням 

неосудної особи, належать до обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; 3) значно 

прискорюється відшкодування заподіяної шкоди, тому що цивільний позов є ефективним засобом якнайшвид-

шого усунення негативних наслідків кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діян-

ня, та універсальним способом поновлення порушених майнових та особистих (немайнових) прав, свобод і за-

конних інтересів осіб; 4) заощаджуються час і засоби суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності, адже 

виключається необхідність розгляду одних і тих самих обставин двічі (у порядку кримінального та цивільного 

проваджень); 5) цивільний позивач при розгляді цивільного позову в кримінальному провадженні звільняється 

від сплати судового збору (окрім випадків пред’явлення позову про компенсацію моральної шкоди та цивільно-

го позову про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння неосудною 

особою);  6) відповідно до ст. 121 Конституції України однією з функцій прокуратури є представництво інте-

ресів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом [3, с. 250].  

  Отже, на підставі вищевикладеного слід зазначити, що інститут цивільного позову не можна визнати 

задовільним. Він має як свої переваги, так і певні недоліки. Інтереси осіб, порушені внаслідок вчинення злочи-

ну, залишаються недостатньо захищеними у кримінальному судочинстві, що вимагає відповідного вдоскона-

лення кримінально-процесуального законодавства у цій частині. Тому, на мою думку, на даний час необхідним 

є скасування формальних вимог, які ставляться до цивільного позову в кримінальному провадженні, що сприя-

тиме спрощенню процедури відшкодування завданої суспільно небезпечними діяннями шкоди. 
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Промоційні ролики – це новий різновид аудіовізуальної мистецької продукції, в основі якого повідом-

лення, створене на підставі синтезу аудіо- та відеоряду. Вербальні та невербальні елементи в ролику утворюють 

візуальну, структурну, смислову і функціональну єдність (контент), призначену вплинути на реципієнта [2, с. 

239]. 

Створення промоційного ролика – це кропітка і нелегка робота і починається вона з написання сцена-

рію. Головне для створення рекламного ролика – це ідея. Без гарної ідеї не варто сподіватися на очікуваний 

результат. Спочатку ідея – потім відеоряд. Головне для ідеї – окреслити правильно мету. Це перше наближення 

до сюжету і до основної ідеї. Але мета не втілиться, поки не буде зібраний матеріал для сценарію. Треба знати 

про персонажі якомога більше, ніж буде включено до сценарію. Таке знання надає свободу спілкування під час 

зйомки [3, с. 3]. На думку Г. Фрумкіна, ідея, мета – річ дуже важлива, необхідна. Якщо не  замислюватися над 

цим, є ризик що замість цікавого, глибокого, потрібного сценарію ви створите пустий, не цікавий і не глибокий 

і врешті решт нікому не потрібний [3, с. 5]. 

В. Качкан пропонує особливу увагу звертати на постановочне редагування [1, с. 44-46]. Незалежно від 

обсягу сценарію, він вибудовується з певних складових частин, кожна з яких несе важливу сюжетну функцію. 

Написання сценарію – це важливий етап при створенні відеоролика. Існує два види сценаріїв: двохряд-

ний і літературний. Двохрядний сценарій передбачає поділ сторінки на дві колонки, в лівій колонці написано 

те, що повинно бути зображено на екрані, а с правої – слова, які вимовляються за кадром чи в кадрі. Такі сцена-
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рії незручно читати і використовувати їх слід тільки тоді, коли мова йде про одно-двох хвилинний матеріал. 

Тоді написання літературного сценарію необов’язкове. Якщо передбачається розгорнутий сюжет, то написання 

літературного сценарію необхідне. Деякі дослідники розрізняють в сценарії дві частини: описову (ремарка) та 

мовленнєву. В ремарці описують місце дії, пейзаж, вулиця, будинок. Портрети персонажів, їх пересування в 

кадрі і т. п. В мовленнєвій –  текст від автора (дикторський текст) та пряма мова героїв передачі чи фільму. 

Сценарій має свої особливості. По-перше, він адресований дуже вузькому колу читачів (режисеру, оператору, 

замовнику), по-друге, автор повинен пам’ятати, що його твір призначений для екрана, тобто повинно бути зро-

зуміло кого і де знімати, що є основним в епізоді, кадрі. Сценарій не повинен містити багатослівних авторських 

відступів, роздумів, описів та характеристик персонажів та їх внутрішнього світу. Отже, в сценарії, крім літера-

турних (тема, ідея, сюжет, фабула, образна система) передбачаються екранні риси, тобто опис того, що треба 

знімати і показувати глядачу. 

Існує наступна методика побудови сценарію, запропонована Г. Фрумкіним: 1)  уявіть весь зібраний ва-

ми матеріал для сценарію у вигляді великих і маленьких цеглин – епізодів і переходів, може виявитися, що цих 

цеглин набагато більше, ніж потрібно; 2) відберіть з усіх цеглин тільки ті, які на вашу думку, обов’язково по-

винні увійти до сценарію; 3) розташуйте відібрані вами цеглинки у порядку, що відповідає розробленій вами 

фабулі (зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка); 4) розташувавши в думках чи на папері в потрібному 

порядку епізоди і переходи, сцени, подумайте, можливо, щось зайве, чи, можливо, чогось не вистачає; 5) ду-

майте і пишіть епізодами, сценами [2, с. 13]. 

Слід бути готовим до того, що під час зйомок чи монтажу сценарій треба буде переписувати, змінюва-

ти з різних об’єктивних причин. Те що видавалося гармонійним на папері може не монтуватися, діалоги чи мо-

нологи задовгі чи взагалі не лягають на зображення. Отже, написання сценарію – це складний творчий процес, 

що починається з народження  ідеї, яка потім реалізується у багатьох аспектах і, як правило, не однією люди-

ною, а колективом однодумців. Сценарист повинен знати правила побудови сюжету, бачити головного героя 

(чи рекламований продукт) в драматичному розвитку, вибудувати композицію ролика, продумати кожен епізод, 

кожен кадр, місце зйомки, зважаючи на деталі та екранні особливості. Тільки тоді можна розраховувати на те, 

що кінцевий результат буде хорошим і гідним показу. Відеоролик повинен бути сучасним, модним та новим, 

відрізнятися від основної маси телевізійних роликів, які показують по телебаченню. А це, в першу чергу, зале-

жить від сценарію. 
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Перед тим, як розпочати розгляд даної проблеми, ми маємо на початку з’ясувати, що собою становить 

поняття «досудове розслідування». Ось як тлумачить це визначення КПК України: «досудове розслідування – 

стадія кримінального провадження, яка починається з моменту винесення відомостей про кримінальне право-

порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження 

або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів  медичного 

або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності». Саме ця стадія 

є однією з основних у кримінальному провадженні. 

Дослідження у даній статті проводилися на основі таких нормативних актів як проект закону «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів  України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасни-

ків кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розс-

лідування» від 18.06.2018року, закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо удо-

сконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохорон-

ними органами під час здійснення досудового розслідування» від  04.11.2018 та КПК України. 

На нашу думку, перша проблема стосується розслідування, тобто звертається увага на розгляд клопо-

тань, ніж на саме розслідування. Що це значить? Якщо, наприклад, взяти проект закону  «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів  України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників криміналь-

ного провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» 

(№8490). Він доповнює статті 220, 284, 303, 307, 309 КПК. Стикаємося з тим, що автори занопроектів не врахо-
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вують структуру КПК України та його основні положення, внаслідок чого виникають невідповідність та супе-

речність КПК України. Доцільно сказати, що за будь-яким фактом прийняття рішення слідчим суддею при 

оскарженні дій, рішень чи бездіяльності слідчого, прокурора буде проводитися службове розслідування, а та-

кож є можливість вирішення питання про притягнення їх до того чи іншого виду відповідальності. Отже, такі 

нововведення впливатимуть на значне автоматичне зниження ефективності кримінального провадження, а та-

кож зумовить додаткове навантаження як на органи досудового розслідування, так і на суди, тому що відбува-

ється зловживання правом на оскарження, яке виступає головним чинником для впливу на слідчого, прокурора, 

а також із метою створення штучного процесуального конфлікту, щоб слідчий не мав змоги займатися розслі-

дуванням. 

На основі цього виникає ще одне не менш важливе запитання, чи має право слідчий суддя закрити про-

вадження. Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо удосконалення 

забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органа-

ми під час здійснення досудового розслідування» визначає можливість закриття провадження слідчим суддею 

за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, 

якщо закінчилися строки, встановлені для його проведення з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру. Таким чином, з цього випливає порушення та 

недостатнє розуміння основних засад КПК, адже розуміємо, що слідчий суддя на цій стадії здійснює судовий 

контроль за діяльністю уповноважених суб’єктів, а не розглядає справу по суті чи приймає рішення, які переш-

коджають подальшому розслідуванню. В цьому вбачається похибка самого законодавця. 

Насамперед, в КПК не передбачено права витребування провадження від слідчого, прокурора чи іншої 

процедури, яка дала би змогу переконатись у правильності кваліфікації, тобто чи належить цей склад злочину 

до тієї категорії, що може підлягати закриттю, чи не вбачається в матеріалах ознак іншого складу злочину та 

необхідності продовження його розслідування тощо. З цього випливає наслідок ухилення (уникнення) від від-

повідальності окремих осіб. Здебільшого це стосуватиметься проваджень, підслідних Національному антикору-

пційному бюро, де довготривалі строки розслідування пов’язані зі складністю кримінальних проваджень і не-

обхідністю виконання численний слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. 

Ще одна цікава ситуація виникає у п.20.1 «Перехідних положень» КПК передбачалося, що тимчасово, 

але не пізніше від дня початку діяльності Державного бюро розслідувань (опублікування в газеті «Урядовий 

кур’єр» відповідного повідомлення його керівником) установлюються особливості застосування положення 

гл.24.1 кодексу, які зводилися до спрощення спеціального досудового розслідування кримінальних правопору-

шень. 

На сьогодні немає поки що судової практики із зазначеного питання. З аналізу положень КПК, зокрема 

ч.1 ст.5 вбачається, що процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положен-

нями кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення. 

Фактично з утратою чинності п.20.1 подальше досудове розслідування в кримінальних провадженнях, в 

яких на підставі цієї правової норми отримано дозвіл слідчого судді на проведення спеціального досудового 

розслідування, повинне здійснюватися згідно із загальними правилами, передбаченими в КПК. У разі наявності 

необхідних підстав слідчим органам потрібно повторно звертатися з відповідним клопотанням.Це відноситься 

також і до судового провадження. 

Для подолання вказаних проблем у ВР зареєстровано проект «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих положень із здійсненням спеціального досудового розс-

лідування» (№9353). У ньому, крім іншого, пропонується здійснювати спеціальне досудове розслідування лише 

за наявності постанови про оголошення особи в розшук, винесеної у зв’язку з тим, що підозрюваний ухиляється 

від явки до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду та існують обґрунтовані підстави вважати, що він виї-

хав до іншої країни або на тимчасово окуповані території України, без необхідності доводити факт перехову-

вання підозрюваного від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та ого-

лошення в міждержавний та/або міжнародний розшук. 

Таким чином, фактично сторона обвинувачення зможе безперешкодно отримати дозвіл на здійснення 

кримінального провадження за відсутності підозрюваного, обвинуваченого. А це призведе до зловживань з бо-

ку правоохоронних органів та до системного грубого порушення прав осіб, яких підозрюють чи обвинувачують 

у вчиненні кримінального правопорушення. 

Тому виникають обґрунтовані сумніви в тому, що запропоновані зміни відповідатимуть вимогам ч.2 

ст.7 КПК, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та резолюції Комітету міністрів Ради 

Європи «Про критерії, які регламентують здійснення провадження за відсутності обвинуваченого» від 19.01.73 

№75 

Фактично, із усього вище викладеного, сформулюємо такі висновки, що не врахування основних засад 

та положень КПК України, не розуміння ситуації, поставленої проблеми спричиняють прийняття суперечних 

норм, нормативних актів, які, навпаки, ускладнюють, а не спрощують розуміння положень та норм кПК, та 

спричиняють достатньо регресні наслідки, ніж ті, що мають бути та на які ми очікуємо. 
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АНАЛІЗ ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

 

Почтовюк К. А., студ. 

Науковий керівник Литвиненко Д. А., к.і.н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Важливий крок відбувся 26.02.2018 року, коли був зареєстрований законопроект Кодексу України з 

процедур банкрутства №8060 який повинен покращити ведення бізнесу та зменшити зловживання у процедурах 

банкрутства. Верховна рада прийняла Кодекс з процедур банкрутства в другому читанні за законопроект про-

голосували 237 народних депутатів, проте діючий Президент так і не підписав його. 

Найбільш важливою для національного законодавства з банкрутства є можливість банкрутства фізич-

них осіб, які не є підприємцями. Законопроектом прописані випадки, коли боржник може скористатися правом 

звернення до суду з заявою про банкрутство.  

Боржник має право звернутись до господарського суду з заявою про відкриття провадження у праві про 

банкрутство також у разі, якщо: 

1) боржник припинив погашати кредити чи здійснювати інші планові платежі у розмірі більше як 

п’ятдесят відсотків місячних платежів по кожному з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців; 

2) винесено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке мо-

жна звернути стягнення; 

3) скупний дохід боржника за останні півроку зменшився на п’ятдесят відсотків за наявності непогаше-

них кредитів та іншої заборгованості; 

4) вартість майнових об’єктів, що належать фізичній особі на праві власності, зменшилась більше як на 

п’ятдесят відсотків за наявності непогашених кредитів та іншої заборгованості; 

5) розмір боргів боржника перевищує вартість його майна і майнових прав більше як на п’ятдесят від-

сотків; 

6) існують інші обставини, які можуть свідчити про те, що у найближчий час боржник не зможе вико-

нати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності). 

Даний законопроект є важливим кроком для нашого законодавства, але постає питання чи був взятий 

до уваги досвід більш розвинутих країн та чи містить він норми, які так необхідні громадянам України. 

По-перше процес ліквідації боргів буде проходити у господарському суді за місцем проживання борж-

ника. Нагадаю, що господарські суди розташовані в обласних центрах і така норма ускладнює настання право-

суддя для частини населення і тому таке рішення виглядає не досить обґрунтованим. Проте більшість європей-

ських країн нaдaє пeрeвaги пoзaсудoвoму врeгулювaнню. 

Досить неоднозначно була прийнята норма, у якій зазначено, що не підлягають реструктуризації чи 

прощенню (списанню) борги за кредитами, отриманими боржником на відпочинок, розваги, придбання предме-

тів розкоші, а також борги, які виникли з участі боржника в азартних іграх, парі тощо. Хоча на перший погляд 

норма може здатися безглуздою враховуючи наш менталітет автор роботи розуміє, чому законодавець прописав 

таке виключення. 

Законом введені обмеження, щодо осіб, які були визнані банкрутом така ідея не є новаторською, на-

приклад, особи зі статусом банкрута в Австралії мають знaчнi oбмeжeння в прaвaх. Обмеження в інших країнах 

являються жорсткими, але в цілому зрозумілі, обмеження в нашому кодексі викликають деякі сумніви. Відпові-

дно до статті 152 протягом п’яти років фізичні особи, визнані банкрутом, не можуть займатися незалежною 

професійною діяльністю, в якості адвокатів, приватних нотаріусів, арбітражних керуючих, приватних виконав-

ців тощо. С точки зору автора роботи подібні норми порушують право громадян на працю. 

Згадаємо вищезазначену aмeрикaнську дoктрину fresh start («новий старт»), яку вже запозичили багато 

європейських країн, а тепер звернімося до статті 150 нового кодексу. Фізична особа не звільняється від пода-

льшого виконання вимог кредиторів після завершення судових процедур у справі про банкрутство та обов'язку 

повернення непогашених боргів щодо: 

1) відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян; 

2) стягнення аліментів; 

3) інших вимог, які нерозривно пов'язані з особистістю фізичної особи. 

Таким чином, наприклад, за договорами поруки особа не звільняється від взятих на себе зобов'язань. 

Судячи з цього досвід інших країн особливо не враховувався при написанні законопроекту. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6JU00A.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T182548.html
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Також треба відмітити, що Кодексом не встановлено суму боргу для юридичних осіб, яка є підставою 

для початку процедури банкрутства. Своєю чергою, для фізичних осіб справа про банкрутство відкривається 

господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника - фізичної особи сукупно 

становлять не менше ста мінімальних розмірів заробітної плати, а до боржника фізичної особи - підприємця - не 

менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом двох міся-

ців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Кодексом. 

Врaхoвуючи вищe виклaдeнe, мoжнa зрoбити виснoвoк, щo питaння зaпрoвaджeння в Укрaїнi 

бaнкрутствa фiзичних oсiб дoсить гoстрo пoстaє нa фoнi eкoнoмiчних тa пoлiтичних змiн. Укрaїнські 

пaрлaмeнтaрi зробили важливий крок запровадивши цю процедура. Але оскільки автор роботи повинен бути 

об’єктивним, необхідно зазначити, що наскільки крок є важливим, настільки ж він і безвідповідальний. Багато 

положень цього законопроекту не піддаються жодним поясненням у багатьох важливих аспектах досвід зару-

біжних країн був проігнорованим. Вже було багато законопроектів, які були спрямовані на врегулювання пи-

тань, пов’язаних із процедурою банкрутства фізичної особи, але замість рішучих та відповідальних кроків, за-

конодавець продовжує займатися «пробою пера», а вважаючи стан у якому зараз проживають громадяни Укра-

їни таке ставлення є зовсім не доречним. 

 

 

АРТИКЛЬ ЗІ СТИЛІСТИЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 

Радіонова І. С., студ. 

Науковий керівник Алєксєєва Н. М., к. філ. н., доц. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Артикль – це службова частина мови, що вживається з іменниками, вказує на їх означеність або не-

означеність та допомагає відрізняти їх від дієслів, прикметників та інших частин мови [3, c.476]. Але, будучи 

службовим словом, артикль викликає не менше запитань у перекладачів, ніж повнозначні частини мови. В 

українській мові не існує повних відповідників цієї частки, тому артикль можна сприймати як невід’ємну час-

тину іменника. Дуже важко сформулювати чіткі правила вживання означеного і неозначеного артиклів. Прави-

ла можуть бути лише загальними і приблизними. За рахунок цього кожен авторський текст вимагає окремого та 

унікального аналізу. І через відсутність артиклів в українській мові під час перекладу завжди постає проблема, 

як можна його передати, зберігаючи їх функцію та авторський стиль.  

Дана проблема розглядалася в працях таких вітчизняних перекладознавців як Карабан В.І., Корунець 

І.В., Федоров А.В., Коптілов В.В., Комісаров В.Я, Мороховський О.М., та ін. 

 Об’єктом цього дослідження є стилістична функція артиклів, предмет – особливості їх перекладу 

українською мовою, що зумовлює його актуальність, оскільки неможливо описати єдиний алгоритм дій пере-

дачі стилістичної функції артиклів для всіх художніх творів. Матеріалом дослідження обрано твір «The Great 

Gatsby» Ф.С. Фіцджеральда та його переклад українською мовою Маром Пінчевським «Великий Гетсбі». 

Досягнення мети нашого дослідження передбачає виконання наступного завдання: розглянути особли-

вості перекладу артиклів зі стилістичною фукцією. 

В сучасній англійській мові існує граматична категорія означеності / неозначеності, яка виражається 

сукупністю детермінативів, перш за все аналітичними артиклевими і беартиклевими формами іменників. Таким 

чином, артикль розглядається не як окреме слово і, тим більше, не як окрема частина мови, а як аналітична фо-

рма, що приєднується до іменника [1, с.75-76]. Стилістичне функціонування артиклів поширене, головним чи-

ном, в художньому мовленні, оскільки воно сприяє більшій виразності і допомагає зробити на читача необхід-

ний емоційний вплив. Тому перед перекладачем постає завдання правильно передати сенс, який хотів донести 

автор, використавши той чи інший артикль в конкретній ситуації, та зберегти його стиль. 

Для вироблення алгоритму дій під час перекладу спочатку необхідно проаналізувати мету стилістичної 

функції, яку може виконувати артикль в тексті. Стилістичний ефект використання даних форм досягається дво-

ма шляхами – або порушенням звичайної сполучуваності морфем в складі слова, або порушенням нормативної 

сполучуваності даних форм іменників в контексті висловлювання (транспозиція). Як відомо, імена власні в анг-

лійській мові зазвичай вживаються без артикля. Однак можливі випадки вживання їх як з означеним, так і з не-

означеним артиклем. Неозначений артикль з іменами власними найчастіше вказує на невідомість особи.  Озна-

чений артикль з іменами власними вказує на якусь тимчасову або постійну якість особи, про яку йде мова. Мо-

жливі випадки вживання неозначеного артикля з речовими і абстрактними іменниками з метою досягнення бі-

льшої конкретизації виразності. І ще один випадок – стилістична транспозиція артиклевих форм іменника або 

їх вживання у невластивому їм контексті [1, с.75-76]. 

Згідно з класифікацією Штелінга Д.О. [2] можна виділити наступні способи перекладу стилістичного 

значення неозначеного артикля: 

1. За допомогою неозначеного займенника якийсь (якась, якесь, якісь) [2]: 

Or rather, as I didn’t know Mr. Gatsby it was a mansion inhabited by a gentleman of that name. – Тобто, 

оскільки я тоді ще не його, це був особняк якогось джентльмена на імя містер Гетсбі.  

Цей же принцип використовується при перекладі неозначеного артикля з власними іменами: 

https://grammarway.com/ua/nouns
https://grammarway.com/ua/verbs
https://grammarway.com/ua/adjectives
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…it was a factual imitation of a Hôtel de Ville in Normandy. – Особливо розкішною була споруда 

праворуч – копія якоїсь нормандської Hôtel de Ville. 

2. За допомогою вказівних займенників той (та, те, ті) [2]: 

That was a way she had. – Вона вміла так дивитись. 

Then she wet her lips and without turning around spoke to her husband in a soft, coarse voice… – Потім об-

лизнула губи і, не повертаючи голови, сказала чоловікові таким низьким, хрипким голосом… 

3. За допомогою контекстуального відповідника [2]: 

Then she wet her lips and without turning around spoke to her husband in a soft, coarse voice… – Потім вона 

облизнула губи і, не повертаючи голови, сказала чоловікові таким низьким, хрипким голосом… 

Well, I’ve had a very bad time, Nick… – Розумієш, Ніку, я стільки всякого натерпілася… 

Також за Штелінгом Д.О. можна виділити приблизні способи перекладу означеного артикля, вжитого зі 

стилістичною функцією: 

1. За допомогою вказівних займенників той (та, те, ті) [2]: 

I was one of the few guests who had actually been invited. – Я був, напевно, одним з тих небагатьох за-

прошених гостей. 

Схожий принцип зустрічається в більшості перекладів означеного артикля з власними іменами: 

…and the history of the summer really begins on the evening I drove over there to have dinner with the Tom 

Buchanans. – …і історія того літку дійсно починається з того самого вечора, коли я приїхав, до того ж самого 

Тома Бюкена. 

2.  За допомогою вказівного займенника цей (ця, це, ці) [2]: 

We went on, cutting back again over the Park toward the West Hundreds. At 158th Street the cab stopped at 

one slice in the long white cake of apartment houses. – На Сто п'ятдесят восьмій вулиці довжелезним білим пиро-

гом простяглись однакові житлові будинки, там, перед одною із скибок цього пирога, машина зупинилась. 

3. За допомогою контекстуальних відповідників [2]: 

…the honor would be entirely Gatsby’s, it said, if I would attend his ‘little party’ that night. – …містер Гетс-

бі писав, що вважатиме за велику честь для себе, якщо я завітаю до нього "на скромну вечірку". 

Отже, оскільки в обох мовах, українській та англійській, існує явище означеності та неозначеності, але 

способи їх зображення різні, то перед перекладачем постає завдання правильно його передати влучними засо-

бами. Виконуючи різні функції, здавалось б, одна і та ж службова частина мови, може нести різний сенс і мати 

різну мету. Тому кожні випадки використання артиклю, який несе стилістичну функцію, можна вважати уніка-

льними. Проаналізувавши емпіричний матеріал, можна зробити висновок, що таке лінгвістичне явище перекла-

дач відтворював різними способами та відповідниками. Але найбільше під час перекладу було вжито вказівні та 

неозначені займенники, а також контекстуальні відповідники як для неозначених, так і для означених артиклів. 

Тому під час перекладу артиклів зі стилістичною функцією неможливо виробити універсальний алгоритм дій, а 

можна лише користуватися приблизними правилами і кожен випадок розглядати окремо. 
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Зміни у політиці держави, перехід до демократії, до реальних подій у політичному житті країни приве-

ртають увагу до дослідження політичного дискурсу. Політичний дискурс є відображенням суспільно-

політичного життя країни, несе елементи її культури, загальні, національні, специфічні та культурні цінності. З 

огляду на це, в останні роки з’являються лінгвістичні праці, в яких значна увага приділяється політичному дис-

курсу. При цьому розглядаються проблеми, що пов’язані з функціонуванням мови в політичній сфері. 

Дослідження політичної комунікації, комунікативних стратегій та відповідних тактик їх втілення зок-

рема, є особливо актуальним в інформаційну еру стрімкого розвитку комунікаційних систем у загальній системі 

дискурсивної комунікації. Феномен політичного дискурсу досліджують: О. В. Александрова, О. І. Шейгал, К. В. 

Нікітіна, М. Л. Макаров, П. В Кузьмін, М. В. Ільїн, Е. А. Кожем’якін, D. Graeber. О. І. Шейгал вважає дискурс 

політичним, якщо до сфери політики належать хоча б одна з трьох складових: суб’єкт, адресат або зміст пові-

домлення [1]. 
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Оскільки на сьогодні Інтернет – один з найефективніших способів комунікації, то все більше політич-

них діячів схильні саме на просторах Інтернету звертатися до супільста. Всесвітня мережа сприяє консолідації 

різних груп людей і надає величезні можливості для поширення інформації. В даний час великий вплив на сві-

домість суспільства здійснюють саме соціальні медіа як одна з різновидів засобів масової інформації. Соціальні 

медіа – новий вид комунікативної діяльності. Наприклад, спілкування в соціальних мережах і програмах миттє-

вого обміну повідомленнями характеризується значною неформальністю, і часто має всі характеристики розмо-

вної мови: вживання розмовної, зниженої лексики, розмовних граматичних і синтаксичних конструкцій. Це 

пояснюється тим, що при спілкуванні в соціальних мережах обмін повідомленнями відбувається дуже швидко, 

що відповідає усному спілкуванню в неформальній обстановці.  

Нині найпопулярнішою платформою для зв’язку є соціальна мережа Twitter. За допомогою Twitter по-

літики доносять свої думки, інтереси, судження та переконання до суспільства. Унікальність Twitter полягає в 

тому, що він дозволяє спілкуватися с більшою кількістю людей одночасно і повідомлення доставляются майже 

без затримок. Політичний медіадискурс Twitter як різновид політичного дискурсу соціальних медіа представляє 

собою лінгво-політичну діяльність, що розвивається в рамках платформи Twitter і спрямована на просування 

певної ідеології і установи.  

Політичний дискурс Twitter має свої особливості. Політичний медіадискурс Twitter спрямований на до-

сягнення немовних цілей: управління діяльністю співрозмовника, тобто висловитися «нейтрально» неможливо, 

оскільки навіть неформальна розмова передбачає «здійснення влади», тобто вплив на сприйняття і структуру-

вання світу іншою людиною. Вся комунікація в політичному полі Twitter цілеспрямована і впливає на аудито-

рію з певною метою.  

В ході роботи було проаналізовано Twitter політичного діяча, Дональда Трампа, з огляду на синтаксич-

ні особливості повідомлень. 

Характерною рисою синтаксису мови в соціальних мережах є тенденція до аграматизму, тобто відхи-

ленню від синтаксичних і пунктуаційних норм літературної мови [2]. Аграматизм часто проявляється в неузго-

дженості, порушенні формально-синтаксичного зв’язку між частинами висловлювання, порушенні порядку слів 

у реченні, відсутності інверсії в питаннях: i fine = I am fine, you feeling better now?; і різного роду обривах (апо-

сіопеза і прозіопеза), наприклад: take yo shoes off when yu walk in the house..!; deny deny deny !! [3]; пропуск слів, 

допоміжних слів, порушення узгодження між членами речення; неправильне вживання великих літер (капіталі-

зація і декапіталізація): i don’t know, how ya doin, i got enuf, thN = then, nEd = need.  

Оскільки до недавнього часу повідомлення могло містити не більше 140 символів, тому користувачі 

були схильні до скорочень. Хоч зараз такого обмеження все не існує, люди все продовжують скорочувати сло-

ва, речення, ігноруючи граматичні правила. У цілому синтаксичний рівень ґрунтується на спонтанній мові і на 

наслідуванні усного мовлення: прості речення, не ускладнені другорядними членами, написання власних назв з 

малої літери, парцеляція, еліпси. 

Отже, основними характерними рисами політичного дискурсу в соціальних мережа можна вважати ре-

алізацію тенденції до розмовності, головними ознаками якої є спонтанність, неофіційність, діалогічність, ситуа-

тивна закріпленість, тенденція до стислості і експресивності і внаслідок цього – вживання мовних елементів 

неформального спілкування. 
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До характерних особливостей художньої літератури належать безмежна різноманітність лексичних, 

граматичних і стилістичних засобів, притаманних унікальній манері написання твору письменником. Питання-

ми функцій та засобів створення художніх образів цікавилися такі дослідники як А. В. Гончар, 

А. І. Корженевський, Т. В. Насалевич, О. В. Афанасьева, Н. С. Валгіна, О. О. Пожарицька.  

Складовою частиною художнього образу є психологічний портрет, оскільки художній образ є сукупні-

стю декількох портретів персонажа. Психологічний портрет у літературі, на думку укладачів літературознавчо-

го словника-довідника, – це «один із засобів характеротворення, типізації та індивідуалізації персонажів». 

Окрім індивідуалізуючої функції, психологічному портрету притаманна, характерологічна функція (особливо 

https://www.twitter.com/
http://www.noslang.com/twitterslang.php
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такому його різновиду як динамічний портрет, що змальовує персонажа у його розвитку), психологічний порт-

рет також є актуалізатором категорії зв’язності тексту та категорій модальності й концептуальності, оскільки у 

психологічному описі відбивається авторська оцінка персонажа, його симпатії та антипатії. Психологічний пор-

трет художнього персонажа включає опис не тільки зовнішнього вигляду (риси обличчя, фігура, міміка, хода, 

голос, одяг, вік), рухів персонажа і його жестів, а й опис поведінки в різних життєвих ситуаціях, його роздумів, 

емоцій і переживань. На основі філологічного аналізу словесно-художніх описів емоційного стану персонажів 

можна виявити ті якості, які сприяють розкриттю характеру літературного героя та задуму твору в цілому. Лін-

гвостилістичні засоби відіграють важливу роль у створенні психологічного портрета літературного героя [1].  

Одним з прийомів створення літературних образів є порушення мовної норми. Іноді письменники на-

віть створюють нові лексичні одиниці, які вкладають в уста дійових осіб своїх творів для того, щоб підкреслити 

їхню індивідуальність і неповторність. Усе це допомагає створенню образів героїв, які запам’ятовуються, а сам 

твір стає більш цікавим, глибоким і багатим з точки зору вживання в ньому мовних засобів вираження. Уза-

гальнено поняття мовної норми трактується як сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, 

які закріплюються у процесі спілкування. Головні ознаки мовної норми – унормованість, обов’язкова правиль-

ність, точність, логічність, чистота і ясність, доступність і доцільність висловлювання.  

У своїх дослідженнях Н. С. Валгіна [2] наголошує на тому, що у практичній мовленнєвій діяльності ча-

сто спостерігаються відхилення від норми – у вимові, у розміщенні наголосу в слові, у використанні граматич-

них форм, у використанні слів. Відхилення можуть мати різну природу: одні можуть свідчити про елементарну 

неграмотність, недостатню мовленнєву культуру, але можуть бути свідомими, спеціально запланованими, нести 

визначений зміст. У публіцистиці, у художній літературі порушення мовної норми має художнє значення. Ці 

відхилення від норми стають словесним образом, засобом передачі спеціального, характерологічного смислу. У 

художній літературі відхилення від норми слугують прийомом мовленнєвих характеристик. 

Показовим у цьому плані є навмисне порушення мовної норми задля створення неповторного портрету 

героя, яскравим прикладом якого є роман американського письменника Деніела Кіза «Квіти для Елджернона», 

у якому щоденник Чарлі Гордона інформує читача про зміни його інтелектуального рівня. З першого ж речення 

можна судити про невисокий інтелект людини, від імені якої ведеться. Найперше, що легко побачити, відкрив-

ши першу сторінку роману, – це орфографічні та пунктуаційні помилки. Зокрема, спостерігається неправильна 

побудова речень. Орфографічні та синтаксичні помилки роблять висловлення схожими на дитяче мовлення, що 

пояснюється невисоким IQ. Свідоме відхилення від норми в якості літературного прийому породило новий те-

рмін і протиставлення норма–антинорма. Використання норми робить текст стандартним, а створення антино-

рми надає йому індивідуальної неповторності. Тобто норму завжди використовують, а антинорму – створюють. 

Таким чином, мовна норма як відносно стійке лінгвістичне утворення може піддаватися навмисним 

змінам. Порушення усталених та загальноприйнятих правил може розцінюватися суспільством як неосвіченість 

того, хто говорить чи пише. Однак можливий і інший хід подій: мовну норму часто порушують письменники 

задля того, щоб створити образ персонажа художнього твору або підкреслити його відмінні риси. 
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У всі часи існування людства проблема правопорушень була і залишається однією з найважливіших 

для суспільства. Ця проблема залишалася актуальною при усіх громадських формаціях, тому що при наявності 

права, правопорушення існують завжди. При вивченні правопорушень в суспільстві головне завдання полягає в 

розкритті соціальної сутності цього явища. Але для того, щоб аналізувати його соціальну сутність, потрібно 

перш за все знати, що таке правопорушення.  

У першу чергу, правопорушення є протилежністю правомірної поведінки. Поведінка суб’єкта у сфері 

правового регулювання може бути правомірною або ж неправомірною. Під правомірними розуміються ті діян-

ня, які відповідають нормам права. Неправомірна поведінка є антиподом правомірного, вона суперечить нор-

мам права і виражається в правопорушеннях.  

Визначення цього соціального явища можна побачити вже у самому терміні: «правопорушення – це 

порушення права, а саме недотримання встановлених і охоронюваних державою правил поведінки». Однак, це 
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найпростіше і загальне пояснення цього явища. В даний час в науковій літературі сформульовано безліч більш 

ємних трактувань правопорушення.  

Даючи визначення правопорушення, необхідно враховувати, що за своїми об’єктивними властивостями 

воно є посяганням окремого суб’єкта права на існуючий в суспільстві порядок відносин між його членами, ко-

лективами, між колективом і окремою особистістю.  

Таким чином, можна зробити висновок, що першорядне правопорушення – це соціальне явище. Це мо-

жна пояснити тим, що навіть тоді, коли, здавалося б, шкода завдана лише окремому суб’єкту, правопорушник 

завдає шкоди суспільству, оскільки зазіхає на інтереси його члена, який задіяний в системі громадського поділу 

праці і функціонально пов’язаний з усіма іншими членами суспільства.  

Протиправність – це спрямованість діяння проти існуючого правопорядку, правових приписів. Конкре-

тні форми протиправності виступають як: порушення правової заборони; невиконання покладеного юридично-

го обов’язку; зловживання суб’єктивним правом; перевищення компетенції, перевищення меж необхідної обо-

рони тощо. 

Забороненість діяння виступає найважливішою якісною ознакою протиправності. Вона може бути ви-

ражена різними способами, наприклад, в нормативному акті може бути прямо вказано на заборону вчинення 

будь-якої дії (бездіяльності). В інших випадках забороненість може визначатися шляхом розумового процесу і 

логічного аналізу. Так, дозвіл чого-небудь може означати заборону іншого, на що не давали дозволу [2, с. 74].  

Залежно від різних критеріїв правопорушення розподіляються на різні групи:  

1. За ступенем суспільної шкоди чи суспільної небезпеки правопорушення розподіляються на: консти-

туційні, дисциплінарні, цивільно-правові, адміністративні.  

2. Злочини, ознакою яких є настання суспільної небезпеки.  

Конституційними правопорушеннями є: порушення народним депутатом України вимог щодо несуміс-

ності депутатського мандата з іншими видами діяльності; неспроможність Верховної Ради України розпочати 

пленарні засідання протягом тридцяти днів однієї чергової сесії або сформувати персональний склад Кабінету 

Міністрів України протягом шістдесяти з дня відставки попереднього уряду; інші правопорушення, визначені 

конституційними нормами [3, с. 89].  

Дисциплінарні правопорушення можна характеризувати як винні протиправні діяння, пов’язані з неви-

конанням чи неналежним виконанням найманим працівником своїх трудових обов’язків та порушенням норм 

трудового права, що мали місце в робочий час. Вони також мають місце у навчальних відносинах, відносинах 

несення військової служби та інших.  

Цивільно-правові правопорушення можуть бути пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням 

будь-якої умови цивільного договору, а також із фактами порушення майнових і особистих немайнових прав 

потерпілого, тобто бути позадоговірними.  

Адміністративними правопорушеннями (проступками) визнаються протиправні, винні (умисні або нео-

бережні) дії чи бездіяльність, які посягають на державний або громадський порядок, власність, права і свободи 

громадян, на встановлений порядок управління і за які законодавством передбачено адміністративну відповіда-

льність (ст. 9 КпАП) [1].  

Перелік адміністративних правопорушень міститься в Особливій частині Кодексу України про адмініс-

тративні правопорушення (ст. 41–21220).  

Злочинами є передбачені Кримінальним кодексом України суспільно небезпечні винні діяння (дії чи 

бездіяльність), вчинені суб'єктами злочину. Перелік злочинів визначено в Особливій частині Кримінального 

кодексу України (ст. 109–447 КК).  

Таким чином, зробимо висновок, що правопорушення – це юридичний факт, виражений у вигляді не-

правомірного вчинку, який тягне за собою виникнення охоронних правовідносин між порушником права і дер-

жавою.   
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У ХХІ столітті людина перебуває під тиском постійних змін в економічній, політичній і соціокультур-

ній сферах її життєдіяльності, що негативно впливає на психічне здоров’я, шкодячи в свою чергу здоров’ю в 

цілому. Важливо розуміти взаємозв’язок психіки та здоров’я особистості задля попередження та профілактики 

різного роду захворювань, що й актуалізує заявлену тему дослідження. 

Взаємозумовленість психічного та тілесного прослідковується вже в Стародавньому Китаї й Індії: то-

гочасні лікарі були впевнені, що негативні переживання – перший крок до більшості захворювань. Гіппократ, 

Сократ, Аристотель і Цицерон, розглядаючи людину як єдине ціле, великого значення при її лікуванні надавали 

впливові душі. У ХІХ столітті німецький лікар І. Хайнрот вперше застосував поняття «психосоматика», а через 

100 років потому цей термін увійшов до лікарського та психологічного лексикону завдяки віденським психоа-

налітикам, які, ґрунтуючись на вченні З. Фрейда, психосоматичну медицину позначили як «прикладний психо-

аналіз у медицині».  У галузі психосоматичної медицини працювали В. Бехтерєв, С. Джеліфф, Е. Вейсс, О. Інг-

ліш, І. Павлов, В. Райх, М. Фельденкрайз, Г. Сельє, М. Сандомирський та ін.  

Перші дослідження щодо психосоматичних захворювань, їх перебігу і лікування зробили Ф. Данбар, Ф. 

Александер та І. Вольф, який здійснив перше психофізіологічне обґрунтування таких розладів у своїй книзі 

«Стрес і хвороба». Захворювання такого типу важко діагностувати і більшість пацієнтів лікують не причину 

розладу, а його симптом, досягаючи лише тимчасового покращення самопочуття. За даними ВООЗ, понад 40 % 

усіх пацієнтів, які лікуються в терапевтичних стаціонарах, належать до групи психосоматичних хворих, тобто 

кількісно майже не поступаються гострим респіраторним захворюванням, а також кожна людина хоч раз у жит-

ті мала депресію, що виявлялося у незначних соматичних розладах.  

О. Некрасова виділяє такі наступні ознаки психосоматичного розладу: захворювання починається після 

психічної травми; симптоми, як реакція на життєву ситуацію: посилюються у важких обставинах і послаблю-

ються в стані спокою, раптово з'являються і раптово зникають; симптоми швидко змінюються, різні місця лока-

лізації (блукаючі по тілу болі); під час аналізів не виявляється відхилень від норми; тілесно-орієнтоване ліку-

вання (в тому числі у різних фахівців) не дає ефекту. 

Найбільш поширеними психосоматичними захворюваннями є бронхіальна астма, виразка шлунку і 

дванадцятипалої кишки, есенціальна артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, головний біль, цукровий 

діабет, ревматичний артрит, запаморочення, вегетативні розлади (серед них вегето-судинна дистонія), алергія, 

безсоння, порушення менструального циклу, запалення ясен і повільне затягування швів.  

У психосоматиці основним методом лікування є психотерапія. Основними завданнями психотерапевта 

є повне заспокоєння пацієнта та налаштування на позитивний результат терапії, корекція його афективних роз-

ладів та зміцнення нервової системи. Також у лікуванні використовуються медитативні техніки та арт-терапія. 

Е. Джекобсон у 20-х роках минулого століття винайшов метод прогресивної м’язової релаксації, як один із ефе-

ктивних способів уникнення стресу та його попередження. Його методика спирається на простий фізіологічний 

факт: після періоду напруги, у стані повного спокою, будь-який м’яз автоматично розслабляється, тобто таким 

чином досягається глибока релаксація. 

Для профілактики такого виду захворювань необхідно виконувати наступні поради: частіше посміхати-

ся; намагатися не думати про погане; навчитися висловлювати власну думку і не тримати в собі свої пережи-

вання; забути минуле і жити сьогоденням; регулярно виконувати фізичні вправи; дотримуватися здорового хар-

чування; частіше бувати на свіжому повітрі. 

Отже, психосоматичні захворювання можуть бути спричинені значними емоційними перевантаження-

ми нервової системи людини без достатніх умов повного відновлення сил. Подальшими напрямками дослі-

джень є з’ясування впливу науково-технічного прогресу на психічне здоров’я особистості.  
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Під час розслідування різноманітних видів злочинів, зокрeма вимагань, грабіжницьких та розбійних на-

падів, зґвалтувань, викрадeння людeй, захоплeнь заручників тощо, нeрідко виникає нeобхідність прeд’являти 

особу для впізнання. Прeд’явлeння для впізнання – унікальна слідча (розшукова) дія, що ніколи нe дублюється і 

полягає у прeд’явлeнні свідку, потeрпілому, підозрюваному або обвинувачeному об’єкта впізнання з мeтою 

встановлeння тотожності, подібності або відмінності пeвного об’єкта з тим об’єктом, який свідок, потeрпілий, 

підозрюваний або обвинувачeний спостeрігав при пeвних обставинах ранішe. В чинному Кримінальному 

процeсуальному кодeксі України (далі – КПК) можна виділити прeд’явлeння особи для впізнання в процeсі 

бeзпосeрeднього контакту впізнаючого з особами, яких прeд’являють для впізнання або поза візуальним та ау-

діоспостeрeжeнням з боку особи, яку прeд’являють для впізнання [1]. Зазвичай прeд’явлeння для впізнання від-

бувається в умовах, коли особі, що впізнає доводиться зустрічатися віч-на-віч із злочинцeм.  

Ідeнтифікація особи під час її бeзпосeрeднього сприйняття можe справити суттєвий психологічний вплив 

на підозрюваного, спонукати його до надання правдивих та повних показань про обставини злочину і сприя-

тимe повному та швидкому розслідуванню злочинів. Протe при цьому слід враховувати, що в психологічному 

плані для потeрпілого чи свідка участь у такій слідчій (розшуковій) дії – досить складнe завдання [2]. Далeко нe 

кожна особа психологічно готова до такої зустрічі, на що можуть впливати стан здоров’я, вік, стать, будь-яка 

залeжність від злочинця і багато інших факторів. Впізнаючий можe злякатися і заявити, що сeрeд 

прeдставлeних осіб нeмає того, кого бачив під час вчинeння злочину. Самe тому з мeтою забeзпeчeння бeзпeки 

такої особи, впізнання можe проводитись в умовах коли особа, яку прeд’являють для впізнання, нe бачить і нe 

чує особи, яка впізнає, тобто поза її візуальним та аудіоспостeрeжeнням. 

Прeд’явлeння для впізнання поза візуальним спостeрeжeнням можe проводитися для уникнення впливу 

на особу, яка впізнає та для гарантування бeзпeки потeрпілих або свідків, які впізнають підозрюваних, відпові-

дно до Закону України «Про забeзпeчeння бeзпeки осіб, які бeруть участь у кримінальному судочинстві» можe 

розглядатися як один із заходів, що забeзпeчує конфідeнційність даних про особу, взяту під захист і потрeбує 

прийняття слідчим відповідного процeсуального рішeння [3]. Рішeння про застосування заходів бeзпeки прий-

має слідчий у проваджeнні якого знаходиться кримінальнe проваджeння. Приводом для прийняття рішeння про 

вжиття заходів забeзпeчeння бeзпeки учасників кримінального судочинства, члeнів їх сімeй та близьких родичів 

можe бути:  

1) заява учасника кримінального судочинства, члeна його сім’ї або близького родича; 

2) звeрнeння кeрівника відповідного дeржавного органу;  

3) отримання опeративної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров’ю, житлу і майну за-

значeних осіб.  

За наявності відповідних приводів та підстав слідчий зобов’язаний їх пeрeвірити і в строк нe більшe 

трьох діб, а у нeвідкладних випадках – нeгайно прийняти рішeння про застосування або про відмову у застосу-

ванні заходів бeзпeки, що знаходить відображeння у мотивованій постанові, яку пeрeдає для виконання органу, 

на який покладeно здійснeння заходів бeзпeки. Також у такому випадку слідчий повинeн забeзпeчити відповідні 

умови для провeдeння даної слідчої (розшукової) дії. До організації впізнання обов’язково залучаються співро-

бітники підрозділу, що здійснюють заходи бeзпeки, які, окрім цього, можуть брати участь у його провeдeнні, 

про що зазначається у протоколі. Даний вид впізнання нeобхідно проводити у спeціально обладнаних при-

міщeннях, поділeних надвоє пeрeгородкою зі спeціального скла (прозорого з одного боку). 

Отжe, аналізуючи викладeнe вищe, можна ствeрджувати, що прeд’явлeння для впізнання у ситуації поза-

візуального спостeрeжeння є eфeктивним засобом у процeсі досудового розслідування. Провeдeння даної слід-

чої дії досліджувалося багатьма вітчизняними вчeними, протe і досі залишається фрагмeнтарним. Повнe і точнe 

рeгулювання такого впізнання на законодавчому рівні сприятимe усунeнню супeрeчностeй, які нeзмінно вини-

кають в ході його провeдeння. 
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Ілюзія «присутності» при будь-якій події, що забезпечується телебаченням, дає можливість ефективно 

маніпулювати свідомістю глядачів. Адже одна і та же подія може бути показана по-різному за допомогою різ-

них когнітивних структур новинного дискурсу[1]. 

Емоційні новини більш характерні для телебачення, ніж для друкованих ЗМІ (окрім, звичайно, повідо-

млень в мережі Інтернет). І якщо в друкованих ЗМІ інформація передається тільки словами, то на телебаченні 

головним є відеоряд. Здавалося б, як можна не довіряти тому, що бачиш на власні очі? Саме за цим принципом 

і будується довіра до телевізійних новин. 

Знову ж таки, з появою інтерактивних медіа, інформація сприймається аудиторією швидше, менше 

аналізується, рідше перевіряється і швидше передається далі. Тому новини якоюсь мірою перестають бути но-

винами в їх початковому вигляді, стаючи більш схожими на думки і точки зору. Фактологічна журналістика 

перетворюється в журналістику когнітивну. 

Типи дискурсу в залежності від засобу масової комунікації ми розглядаємо окремо, звертаючи особли-

ву увагу на телевізійні новини і новини в мережі Інтернет, які на сьогодні є найбільш оперативними і інтерак-

тивними засобами інформування та зв'язку між масовою аудиторією і навколишнім світом[2]. 

Сучасна аудиторія має свої особливі риси, придбані не без участі телебачення. На сьогоднішній день 

йде своєрідна боротьба за аудиторію між телебаченням і «універсальним медіа», яким став Інтернет. Якщо Ін-

тернет може надати споживачеві інформації та новини, і кіно, і музику, і спілкування, то телебачення намага-

ється будь-якими способами привернути увагу до себе. На жаль, боротьба за рейтинги призводить до викорис-

тання ефекту сенсаційності, який виграє у якості та вимогам до стандартів правдивих новин. 

Телебачення досі може впливати на аудиторію за допомогою метафор, інтертексту, епізодичних і тема-

тичних новин і т.д., але вибирає все ж привернення уваги за допомогою новин резонансних. І, кажучи про нові 

аудиторії, ми можемо зробити висновок, що її нинішні запити є результатом виховання медіакультури аудиторії 

від складних когнітивних структур на користь більш простих і навіть кількох примітивних [3]. 

Особливо новинний дискурс впливає на політичну підсвідомість громадян. За допомогою таких засобів 

впливу на людину, як непомітний вплив (мається на увазі прихована, непряма реклама, яка має на меті розпові-

сти людині позитивне про кандидата на якийсь пост і замислитися про свій вибір, наприклад, агітація кандидата 

в Президента України Олександра Шевченка на ТБ), сильний страх (підкреслення ризиків тероризму, економі-

чної нестабільності та інші негативні чинники, насправді можуть доволі потужно впливати на певні групи лю-

дей, а отже, ефективно завойовувати голоси виборців), негативізм ( використовується інше підсвідоме упере-

дження про того чи іншого кандидата. Так зване "негативне упередження", полягає в тому, що люди краще за-

пам'ятовують негативну інформацію і зазвичай дозволяють негативним емоціям впливати на їхні рішення). 

На сучасну аудиторію також впливають за допомогою швидкості мовлення на ТБ (швидкий темп, сере-

дній, повільний мають на меті примусити замислитися над тією чи іншою проблемою), задаючи питання такого 

типу «Як живеться вам зараз?» або «Що зробив той чи інший кандидат»?, глядачеві дається час на роздуми і 

тим самим підводить до того, що цей чи інший кандидат зробив і може зробити. Ми всі за певних умов можемо 

стати маріонетками, але якщо ви усвідомлюєте, хто тягне за ниточки, ви можете принаймні спробувати проти-

стояти. 

Варто зазначити, що ЗМІ в даному випадку є посередниками. Оскільки населення дистанційоване від 

більшості подій і не може безпосередньо спостерігати за тим чи іншим процесом, журналісти моделюють вір-

туальний світ і пропонують його в якості дійсного. Отже, журналіст зображую в сюжеті не лише подію, а й її 

психічний образ, описуючи, з одного боку, її об’єктивні дані, а, з іншого підкреслюють певний аспект, тим са-

мим, формуючи громадську думку про ту чи іншу подію чи людину. 

Отже, підбиваючи підсумки вищезазначеного, можна зробити висновок, що новинний дискурс має 

свою методологію впливу на людину. Також можна з усього вищесказаного резюмувати, що телевізійний но-

винний сюжет – явище сучасного соціокультурного середовища.  
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Інформаційна революція змусила зосередити увагу на актуальності проблеми модернізації системи 

освіти в сучасній Україні. Інтеграція України у всесвітнє економічне середовище обумовила необхідність на-

ближення стандартів якості та рівня освіти до рівня провідних країн, які постійно удосконалюють методи та 

системи освіти. За таких умов постає проблема пошуку нових методів та систем професійної підготовки фахів-

ців в системі державної освіти. В сучасних умовах розвитку інформаційних технологій основне місце в модер-

нізації освіти посідає дистанційне навчання, що протягом останніх років стало одним із найважливіших елеме-

нтів в системі освіти. 

Дослідженням тенденцій розвитку дистанційного навчання в Україні у своїх працях займалися такі 

вчені зокрема: Г. О. Козлакова у монографії «Інформаційно-програмне забезпечення дистанційної освіти: зару-

біжний і вітчизняний досвід» та «Дистанційне навчання у вищій школі»; П. В. Стефаненко у докторській дисер-

тації «Теоретичні і методичні основи дистанційного навчання у вищій школі»; В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, 

Н. Г. Сиротенко посібник «Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс»; Р. С. Гуревич, М. 

Ю. Кадемія посібник «Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослі-

дженнях» та інші. 

На даний час дистанційне навчання в Україні знаходиться на етапі становлення, але за сучасних умов 

(використання світового досвіду, об’єднання прогресивних технологій дистанційної освіти та класичних форм і 

методів навчання) можна прогнозувати його стрімкий розвиток. Проте для ефективного впровадження дистан-

ційної освіти в України необхідно вирішити ряд завдань за такими напрямами: управлінсько-організаційне за-

безпечення; матеріально-технічне та фінансове забезпечення; кадрове забезпечення потреб дистанційної освіти; 

методичне забезпечення з урахуванням специфіки дистанційного навчання; просування дистанційної освіти на 

освітньому ринку та ринку праці. 

Політика модернізації освітніх систем у розвинених країнах все більше орієнтується на розвиток дис-

танційного навчання. При цьому випереджальний або запізнілий розвиток дистанційних технологій визначаєть-

ся як об’єктивним розвитком відповідних інфраструктур (інформаційної, організаційної, ринкової тощо), так і 

зацікавленістю органів влади й управління освітою та самим розумінням суті модернізації. 

Одним із найважливіших напрямків розвитку дистанційного навчання є ефективна державна політика у 

даній сфері, що повинна ґрунтуватися на таких принципах: сприяння сталому розвитку суспільства шляхом 

підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти протягом життя; доступ-

ності вищої освіти, шляхом впровадження дистанційної освіти. Формування і реалізація державної політики у 

сфері вищої освіти забезпечуються шляхом: гармонійної взаємодії національних систем освіти, науки, бізнесу 

та держави з метою забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку держави; розширення можливос-

тей для здобуття вищої освіти протягом життя [1].  

Популярність дистанційного навчання на основі інтернет-технологій (e-learning), особливо в системі 

вищої та професійної освіти, зростають із кожним роком. Це пов’язано з економією ресурсів і часу, можливістю 

отримувати освіту без відриву від виробництва, розширенням сфери додаткової, у тому числі післядипломної 

освіти, коли мотивацію учнів формують не стільки дипломи й сертифікати, скільки конкретні знання й компе-

тенції [2].  

Впровадження дистанційного навчання вимагає використання багатьох ресурсів, наприклад таких, як 

створення єдиної університетської мережі, розвитку технологічної інфраструктури, оволодіння новими інстру-

ментами та технологіями тощо [3].  

Одинадцять закладів вищої освіти України вже розробили і використовують або розробляють власне 

програмне забезпечення для ефективного розвитку дистанційної освіти: Запорізький державний технічний уні-

верситет; Київський інститут інвестиційного менеджменту; Львівський інститут банківський справи; Львівсь-

кий національний університет імені Івана Франка; Національний технічний університет України; Національний 

технічний університет «ХПІ»; Національний університет «Львівська політехніка»; Сумський державний універ-

ситет; Харківська державна академія технології й організації харчування; Херсонський державний технічний 

університет; Херсонський державний університет тощо. Впровадження технологій дистанційної освіти дало 

змогу заощадити значні власні кошти, які потрібно було віддати на купівлю зарубіжного або вітчизняного вір-

туального навчального середовища, швидко оновлюють своє програмне забезпечення, підтримують фінансово 

вітчизняних розробників програмного забезпечення. За відповідної державної фінансової підтримки та сприян-

ня зацікавленості вітчизняних і закордонних спонсорів згадані вище ЗВО України могли би також стати конку-

рентоспроможними на світовому ринку програмних продуктів у даній галузі. 

Сучасними тенденціями розвитку дистанційного навчання та використання дистанційних курсів або їх 

елементів у традиційному навчанні є: 

1. Вітчизняні заклади вищої освіти переважно використовують нині вітчизняні віртуальні навчальні се-

редовища, а також зарубіжне програмне забезпечення, яке є у вільному доступі.  
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2. Підписання урядом нашої держави Болонської декларації стимулює розроблення навчальних ма-

теріалів для дистанційного навчання у вітчизняних ЗВО, а отже, впровадження дистанційного навчання в 

Україні.  

3. Підготовка викладачів до роботи з дистанційними курсами, їх створенням поширилися з провідних 

навчальних закладів на інші ЗВО України. Це дає змогу спільними зусиллями швидше та якісніше підготовити 

кадри до нових умов роботи з використанням новітніх технологій у всіх вітчизняних освітніх закладах.  

4. Дистанційне навчання потрібно застосовувати у денному навчанні, тому що на сучасному етапі тра-

диційна система освіти відстає від потреб студента і суспільства, а дистанційні технології виправляють цей 

недолік. Вони дають можливість викладачу і студенту творчо взаємодіяти, розвиватися разом у швидкозмінно-

му світі. 

Більшість сучасних студентів компетентні у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, що зму-

шує викладачів вдосконалювати свої вміння застосовувати нові технології у навчальному процесі.  

Поєднання традиційної і дистанційної форм навчання дає можливість студентам, які працюють, захво-

ріли або з інших причин не встигли опрацювати навчальний матеріал разом із своєю групою, надолужити про-

гаяне чи покращити свої знання додатковими самостійними заняттями у комп’ютерному класі за підтримки 

викладача, однокурсників у дистанційній формі.  

Досвід запровадження комбінованого навчання стане важливою базою до переходу в перспективі до 

дистанційного навчання у ЗВО, коли буде достатня кількість студентів, які захочуть навчатися дистанційно з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, і в Україні будуть функціонувати відповідні лінії 

зв’язку та нормативно-правова база. 

Таким чином, на сьогодні дистанційна освіта в Україні перебуває на етапі впровадження і використан-

ня в освітньому процесі закладів вищої освіти. Система дистанційного навчання не замінить традиційну систе-

му вищої освіти, а доповнюватиме її, і, водночас, матиме вплив на розвиток освіти як в Україні так і в усьому 

світі. Необхідність впровадження дистанційного навчання не викликає сумніву, і вітчизняним ЗВО необхідно 

не тільки переймати закордонний досвід, а й займатися розробкою власних моделей дистанційного навчання та 

достатньо фінансувати їх. 
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ПОПУЛЯРНІСТЬ ЧИТАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Хміль-Чуприна В. В., викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

У розвитку людини традиційне читання посідає особливе місце. Книжки надають можливість ще з ма-

лку пізнавати навколишній світ, поглиблюють загальні знання та словниковий запас, сприяють успішній соціа-

лізації людини, створюють засади не лише для особистого інтелектуального розвитку, а також для формування 

професійних навичок і вмінь. 

Однією з основних тенденцій останніх років, як в Україні, так і у світі, є втрата виняткової ролі читання 

в житті суспільства. Не можна стверджувати, що держава зовсім не турбується про популяризацію традиційно-

го читання. Так, ще у 2009 році Кабінетом Міністрів України була схвалена Концепція Державної цільової про-

грами підтримки та розвитку читання на період до 2015 року, яка мала на меті виховання потреби у дітей, юна-

цтва та молоді систематичного читання, підвищення читацької активності та компетентності [3]. Однак, ця про-

грама, на жаль, так і залишилась на рівні цікавого та корисного проекту, не отримавши послідовного і систем-

ного втілення. 

Кафедрою філології та видавничої справи Кременчуцького університету імені Михайла Остроградсь-

кого було розроблено проект популяризації книги, читання і розвитку читацької культури студентської молоді 

«Книга у віртуальному просторі». Метою проекту є залучення молоді до читання, популяризація літератури і 

читання, формування читацької компетенції, промоція і реклама видавничої продукції, пошук нових методів і 

форм роботи зі студентською молоддю. Основні завдання проекту це популяризація читання і формування чи-

тацької компетенції студентської молоді, привернення уваги до художньої літератури, залучення студентської 

молоді до користування бібліотечними ресурсами, реклама та промоція книжкових видань, які розповсюджу-

ють у книготорговельних організаціях, впровадження інноваційних форм проведення культурно-

просвітницьких та рекламно-промоційних заходів, які стосуються книжок як продукту культури та читання як 

процесу, та осучаснення їх тематики, залучення засобів масової комунікації для популяризації читання, форму-

http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/18-1435918091.pdf
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вання стійкого інтересу до літератури та промоції книжок, а також інтеграція зусиль бібліотеки, університету, 

засобів масової комунікації та книготорговельних організацій для популяризації читання. 

Формування інтересу до читання стало актуальним у зв’язку з кризою читання, яка спостерігається в 

усьому світі. Проблема захисту і підтримки дитячого читання вже давно хвилює батьків, педагогів, бібліотека-

рів у багатьох країнах світу. Приклад західних країн (Франції, Німеччини, Данії) переконує в тому, що політика 

в галузі читання може здійснюватися за допомогою програм різного рівня: загальнодержавних, регіональних, 

місцевих [2, С. 33]. 

Методологічною базою дослідження стала соціальнокомунікаційна парадигма. Комплексний характер 

дослідження зумовив застосування системного й міждисциплінарного підходів. За допомогою загальнонауко-

вих методів: аналізу, синтезу, порівняння, індукції й дедукції, аналогії, зіставлення – з’ясовувався стан розроб-

леності проблеми, визначення понятійно-категоріального апарату; узагальнення та систематизація наукових 

положень. На різних етапах вивчення об’єкта дослідження застосовувалися структурний контент-аналіз ЗМК, 

соціологічне опитування з метою виявлення ролі ЗМК у популяризації читання та перевірки гіпотези дослі-

дження. 

Для збору інформації стосовно досліджуваного питання, використовувалося анкетування як один з 

найбільш ефективних та поширених методів збору первинних відомостей. Було розроблено паперову анкету, 

зміст запитань якої відповідає темі проекту та завданням дослідження. Анкета містить вісім запитань. Плану-

ється опитати понад двісті респондентів. Близько ста студентів вже пройшли соціологічне дослідження і відпо-

віли на запитання стосовно літератури, а саме: чи читає людина взагалі, скільки часу присвячує читанню, чим 

керується при виборі книги, чи відвідує бібліотеку, з яких засобів масової комунікації дізнається про книжки, а 

також висловили власні думки та пропозиції.   

Як з’ясувалося більшість опитуваних студентів приділяють читанню 2-3 години на день, при виборі 

книги керуються порадами друзів та сайтами видавництв, книгарень, інтернет-магазинів. Однак майже 30 від-

сотків студентської молоді практично не читає або дуже мало. О. Афонін підкреслює поліфункціональність 

книги. На думку вченого, книга – найефективніший інструмент передачі знань та ідей, а читання її найактивні-

ше сприяє формуванню переконань людини, стимулюванню її участі в житті суспільства. Читання книг – вирі-

шальний фактор удосконалення особистості, один з найраціональніших способів використання вільного часу, у 

тому числі й для релаксації, відволікання від повсякденних турбот [1, с. 3].   
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Хорольська К. М., студ. 
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Людина сприймає навколишній світ через органи чуття. Так ми відчуваємо запахи за допомогою носа, 

чуємо звуки завдяки вухам, сприймаємо кольори за допомогою очей. Проте, ми також можемо сприймати світ 

за допомогою слів та через написане. Сучасні дослідження в галузі лінгвістики відображають підвищений інте-

рес щодо лексем на позначення того чи іншого людського сприйняття.  

Дослідження особливостей колірної лексики англійської мови та одоративної лексики німецької мови 

зумовлює актуальність даної роботи. Мета: дослідити особливості будови кольоронімів англійської мови за 

романом Оскара Уаілда «Портерт Доріана Грея» та одоронімів за романом Патріка Зюскінда «Запахи: історія 

одного вбивці». Досягнення поставленої мети вимагає виконання таких завдань: 1) дослідити особливості бу-

дови кольоронімів англійської мови за романом Оскара Уаілда «Портерт Доріана Грея»; 2) дослідити особливо-

сті будови одноронімів німецької мови за романом Патріка Зюскінда «Запахи: історія одного вбивці». Предмет 

дослідження: кольороніми в романі Оскара Уаілда «Портерт Доріана Грея», одороніми в романі Патріка Зюс-

кінда «Запахи: історія одного вбивці». Об’єкт дослідження: особливості будови колоронімів англійської мови 

та одоронімів німецької мови. Під час написання роботи були використані такі методи дослідження як порів-

няльно-описовий метод та метод спостереження. Теоретичне значення: результати дослідження можуть сприя-
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ти глибшому розумінню та подальшому вивченню колірної лексики в англійській мові та одоративної лексики в 

німецькій мові.   

Серед проблем сучасної лінгвістики виділяють проблему номінації. Останні десятиліття науковці вияв-

ляють інтерес щодо вивчення лексики на позначення кольору та запаху. Серед науковців, які займалися ви-

вченням кольороназв займалися такі дослідники: Т. Пастушенко [14], Л. Красанова [10], В. Виноградов [6], О. 

Крижанська [11; 12], А. Критенко [13], І. Бабій [4], К. Городенська [8], В. Фридрак [16], Т. Семашко [15] та ін-

ші. 

Щодо способів творення кольоративів можна виділити такі типи: 1) кореневі, безсуфіксальні назви (бі-

лий, чорний, сірий та ін.); 2) назви, що утворилися від іменникових основ (буряк – буряковий, вишня – вишне-

вий і под.); 3) назви, утворені від прикметникових основ, за допомогою суфіксів  (синій – синюватий, зелений – 

зеленавий і т.д.); 4) Складні утворення від основ різних лексико-граматичних груп слів (лимонно-жовтий, яск-

раво-зелений та ін.). 

Проте, таке творення колірних епітетів характерне для української та російської мов. Щодо англійської 

мови, то варто визначити відмінність у типах творення кольороназв. Аналізуючи роман англійського письмен-

ника Оскара Уаілда «Портрет Доріана Грея», можна стверджувати, що в його творі переважають прості корене-

ві, безсуфіксальні назви white, blue, golden [2;18]; та назви утворені способом складання основ різних лексико-

граматичних груп слів coal-black [2; 12], hony-sweet, flame-like [2; 8]. Назви, що утворились від іменникових ос-

нов та назви, утворені від прикметникових основ за допомогою суфіксів у романі не представлені. 

Щодо вивчення лексики на позначення запаху, то тут варто виділити таких дослідників: В. В. Власюк [7], 

О. В. Абрамчук [3], Н. Л. Клочко [3], Ю. В. Поздрань [3], Є. Г. Басалаєва [5], І. Е. Іншакова [9], що займалися 

безпосередньо найменуванням лексичної одиниці «запаху» (так званої одоративної чи ольфакторної лексики), 

дослідженням впливу різних культур на сприйняття одоративної лексики та класифікацією лексем на позначен-

ня запаху. 

Дослідники також підкреслюють обмеженість мовних засобів для опису запахів. Наразі не існує чітких 

класифікацій одоративної лексики, подібних до класифікацій колоронімів. Найчастіше для передачі запахів 

використовуються дієслова (пахтіти, смердіти, тхнути), іменники (сморід, пахощі, чад), прикметники (пахучий, 

смердючий, ароматний, п’янкий), прислівники (ароматно, духм’яно, запашно) 

Щодо творення лексики на позначення запаху в німецькій мові, то, проаналізувавши роман П. Зюскінда 

«Запахи: історія одного вбивці», можна стверджувати, що передача запаху найчастіше відбувається: 1) цілим 

реченням: Es stanken nach Urin; es stanken nach Mist [1; 5]; 2) словосполученням дієслово+прикметник+іменник: 

stanken nach fauligem Holz, stanken nach muffigem Staub [1; 5]; 3) іменником, утвореним способом основоскла-

дання: Orangeblütenessenz, Limettenöl, Jasminextrakt [1; 102]. Представлені також дієслова для передачі смороду 

stanken [1; 5], а також словосполучення Duft sein [1; 12] для передачі приємного запаху. Іменники der Gestank 

«сморід» [1; 5] і der Duft «запах» [1; 12] також широко представлені у творі. Прикметники та прислівники для 

передачі запаху не вживаються без іменника.  

Таким чином, передача кольору в українській мові дещо відрізняється від передачі кольору в англійській 

мові. Щодо запаху, то між українськими та німецькими одоративами існує суттєва різниця, так як в українській 

мові для передачі запаху можна обійтися одним словом, а в німецькій мові для цього потрібне словосполучення 

чи навіть ціле речення. 
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ХІХ століття в історичному процесі являється періодом визначних відкриттів та радикальних змін в 

усіх галузях суспільного життя. Це час утвердження нового індустріального типу цивілізації та досягнення його 

зрілості. Це час формування ядра держав, що на зараз знаходяться на передових позиціях світу та багато в чому 

визначаючих долю усієї планети [3; 136]. 

У цей час на перший план висувається література. Із розвитком технічного процесу в галузі поліграфії, 

збільшувався обсяг тиражу, тому друкарська продукція здешевлювалась та ставала більш доступною для усіх 

верств населення. Розвиток освіти та підвищення рівня писемності у свою чергу підвищили попит на книги. 

Тепер їх можна було знайти не тільки на полицях представників вищого стану суспільства, а й в оселях усіх 

писемних людей. Як стверджував професор філософських наук, професор Г.В. Драч: «Научно-технический 

прогресс и товарно-денежные отношения приводят к «обмирщению» искусства, в котором нагляднее всего про-

ступает столь характерное для нового времени «расколдовывание мира». Прежде всего, происходит неуклонное 

снижение доли религиозного и увеличение доли светского искусства» [2;130]. 

Таким чином дослідження біографії Жорж Санд та з’ясування творчої еволюції письменниці від жінок-

бунтарок до ідеї утопічного соціалізму зумовлює актуальність даної роботи. Мета: долідити біографію пись-

менниці та з’ясувати особливості творчої еволюції письменниці від жінок-бунтарок до ідей соціалістичного 

утопізму. Досягнення поставленої мети вимагає виконання таких завдань:1) дослідити життя і творчість пись-

менниці; 2) з’ясувати творчу еволюцію Жорж Санд від теми жінок-бунтарок до ідеї утопічного соціалізму. 

Предмет дослідження: біографія Жорж Санд, романи «Консуело» та «Графиня Рудольштадт». Об’єкт: ідеї 

письменниці щодо теми жінок-бунтарок та утопічного соціалізму. Під час написання роботи були використані 

такі методи дослідження як порівняльно-описовий метод та метод спостереження, що допомогло дослідити 

біографію письменниці та її творці ідею щодо жінок-бунтарок та утопічного соціалізму. Теоретичне значення: 

результати роботи сприятимуть подальшому вивченню та більшому розумінню літератури ХІХ століття, зокре-

ма творчості французької письменниці Жорж Санд. Практичне значення: результати роботи можуть бути ви-

користані в подальших дослідженнях творчості письменниці. 

 Творчість Жорж Санд – велике історико-культурне явище в літературі ХІХ століття. Вона зазирнула у 

такі глибини людської душі, які ще не відкривалися нікому до того часу; саме з її ім’ям пов’язана проблема 

емансипації жінки, яку потім запозичили Марко Вовчок, Ольга Кобилянська, Софія Крушельницька, Наталія 

Кобринська, Софія Окуневська в українській літературі [1; 78].  

На початку своєї творчості Аврора Дюпен започаткувала новий жанр роману – психологічний роман-

тичний роман. Через наявність невеликої кількості дійових осіб, письменниця зображувала жінку, як об’єкт 

психологічного зображення, відстежувала її настрої, хід думок, зміну почуттів.  

У творчості письменниці літературознавці виділяють три періоди творчості: 1) період романтичного 

визрівання та змужання; 2) переломний період у творчості письменниці, тяжіння до утопічного соціалізму; 3) 

останній період творчості, створення ряду романів, центральне місце в яких відведено зображенню вузького 

світу сімейного життя, де звучали мотиви примирення з дійсністю [1; 80-81]. 

Найяскравішим часом літературної діяльності Аврори Дюпен по праву вважають другий період її твор-

чості та зверненню до утопічного соціалізму. Письменниця Аврора Дюпен була прихильником ідеї перебудови 

та вдосконалення суспільства. Вона особливу увагу приділяла ролі жінки у цьому суспільстві. На основі цих 

ідей Жорж Санд створила дилогію «Консуело» та «Графиня Рудольштадт».  

У романі «Консуело» жінка постала у несподівано новому для світової літератури ракурсі: людини сві-

домої власного покликання. Центральним образом Жорж Санд показала, що жінка повинна бути в суспільстві в 

усьому рівна з чоловіком, повинна займатися суспільно-корисною діяльністю, і тільки тоді вона буде духовно 

багатою [1; 83].  

Головна героїня роману Консуело – це новий тип жінки у творчості Жорж Санд, що проявилося у її 

ставленні до шлюбу і праці. Класична тріада «церква, кухня, діти» жодним чином її не стосувалося, вона не 

мала наміру ставати берегинею домашнього вогнища і таким чином реалізовувати свій природний жіночий по-

тенціал. Консуело реалізувала себе поза тісними межами класичної тріади і досягла високої мети у своєму мис-
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тецтві: служити народу, збуджувати у них високі почуття. «Все ее существо было до крайности возбуждено; ей 

казалось, что вот-вот что-то порвется в ней, как чересчур туго натянутая струна. И это лихорадочное воз-

буждение уносило ее в волшебный мир: она играла точно во сне и удивлялась сама, что находит в себе силы 

действовать наяву» [2;75]. 

Свій задум письменниця продовжила розвивати у романі «Графиня Рудольштадт». Тоді як у першому 

томі Консуело постала перед нами як творча особистість та геніальна співачка, то у другому томі ми вже не 

чуємо про її спів. І це обумовлено не лише зміною атмосфери твору, а й наростанням внутрішньої драми героїні 

[1; 83].  

В епілозі роману перед читачами постала зріла Консуело, яка втратила після хвороби свій дивний го-

лос, залишилась без друзів і положення в суспільстві, пережила розпад ордену Невидимих. Разом зі своїм коха-

ним Альбертом і дітьми, народженими від нього, вона повернулася до мандрівного життя циган. У фіналі пись-

менниці розкрила мужній тип жінки: сильну духом мати сімейства – уже зовсім не геній. «Наконец они скры-

лись за соснами, и в ту минуту, когда Цыганка должна была исчезнуть послдней, мы увидели, как, подняв ма-

ленькую Венцеславу, она посадила ее на свое сильное плечо. Затем принялась догонять милую ее сердцу процес-

сию…»    [1; 552].  

Таким чином Жорж Санд перемагала обмеженість свого романтичного методу, створюючи яскраві реа-

лістичні образи буржуа поряд з романтизованими образами мрійників, носіїв утопічних ідей. Вона також пока-

зала силу та роль жінки у суспільстві, засуджуючи ставлення тогочасного суспільства до представниць жіночої 

статі. 
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З того часу як жінки почали опановувати різні професії, мовознавці не припиняють дискусії стосовно 

того, яким чином називати представниць цих професій: уникати чи підкреслювати ґендерне маркування профе-

сійних номінацій. Поруч із активізацією феміністичного руху ці мовознавчі питання особливо гостро почали 

поставати в наприкінці ХХ ст. в руслі загального переходу від феміністичних до ґендерних досліджень у соціо-

гуманітарних науках [1]. Загалом, професійна номінація в аспекті ґендерної політкоректності має виняткове 

значення у міжкультурній комунікації, коли постає питання вибору адекватних мовних засобів з урахуванням 

комунікативної мети, статусів комунікантів, ситуації спілкування і норм, що існують в конкретному національ-

но˗лінгвокультурному суспільстві.  

У мовах, де відсутня категорія роду, зокрема в англійській, існує висока можливість дотримання ґенде-

рної нейтральності [3]. В українській мові, де є така граматична категорія, ситуація змінюється тим фактом, що 

іменники за своєю суттю уже мають чоловічий, жіночий або середній рід [2]. Таким чином, створення ґендер-

но˗нейтральних назв може бути неможливим. У таких випадках прихильники ґендерно˗нейтральної мови мо-

жуть зосередитися на забезпеченні того, щоб жіночі та чоловічі слова існували для кожної професії та посади, 

при цьому з рівним статусом. Проте, на практиці простежується непослідовність у вживанні форм чоловічого і 

жіночого роду агентивно˗професійних назв осіб. Саме тому основний аналіз проблем ґендерно˗паритетних 

професійних номінацій був спрямований на виявлення сучасних тенденцій вживання ґендерно˗маркованих та 

ґендерно˗нейтральних професійних номінацій у англо˗українському дискурсі з метою встановлення алгоритмів 

визначення доцільності вживання таких мовних одиниць у міжкультурній комунікації. Матеріалом для дослі-

дження слугували статті англійської та української служби ВВС. 

В ході практичного аналізу 45 статей української слубжи ВВС зафіксовано 45 професійних номінацій 

серед яких: 19 – маскулінітиви: прем’єр˗міністр Тереза Мей, канцлер Ангела Меркель, заступник Ека Згуладзе; 

15 – фемінітивіви: фахівчиня Розаліна Франклін, лідерка Аннегрет Крамп˗Карренбауер, опонентка Ольга Суп-

рун, 11 – випадки непослідовності у вживанні професійних номінацій: канцлер – канцлерка (Ангела Меркель), 
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куратор – кураторка (Наталія Мосейчук); партнер – партнерка (Юлія Марушевська). Такі результати свід-

чать, що незважаючи на збільшення кількості фемінітивів у мові, простежується тенденція уникнення їх вжи-

вання, а саме – 30 % від загальної кількості номінацій. З одного боку, прагнення до використання ґендер-

но˗нейтральної лексики піддається критиці через надмірність вживання форм чоловічого роду. З іншого боку, 

посилюється потреба підкреслити жіночу стать особи, яка займає певну посаду чи має певну професію, що реа-

лізується через флексії. Проте, чіткого алгоритму або одностайного підходу у вживанні фемінітивів та іншої 

ґендерно˗маркованої лексики не відмічено. Поруч із тим, прослідковується процес активізації утворення нових 

фемінітивів.  

У статтях англійської служби ВВС серед 45 професійних номінацій було вжито 30 ґендер-

но˗маркованих лексем, 13 ґендерно˗нейтральних лексем та 2 ґендерно˗інклюзивні неологізми. Емпіричним 

шляхом було виявлено ряд алгоритмів вживання мовних номінативних засобів для створення ґендерної корект-

ності, що не спотворюють зміст тексту: 

1) якщо стать особи чітко прослідковується за змістом чи контекстом, то вживають ґендерно˗марковані 

іменники: waitress (Adrienne Shelly), fireman Mr. Williams, stewardess Vesna Vulovic, salesman Jimmy Starks, 

chairman Kassym Tokayev;  

2) в офіційних назвах нагород та премій, офіційних назвах державних посад (часто саме у відношенні 

до жінок) або при вживанні множини прослідковується активне вживання ґендерно˗нейтральної лексики: 

firefighters at Sumburgh Airport, Business Person of the Year, best mobile phone salesperson in the country, 

Chairperson of Afghanistan’s Human Rights Commission; 

3) створюються також ґендерно˗інклюзивні неологізми: Mx Duffy˗Scott, Ms Trump.  

Загалом, цифрові дані свідчать, що незважаючи на активне обговорення ґендерної нейтралізації англій-

ської мови, вживання ґендерно˗маркованих номінацій зустрічається частіше, а саме – 75%, професійних номі-

націй залишаються ґендерно˗маркованими.  

Отже, серед розглянутого мовного матеріалу при вживанні ґендерно˗інклюзивної та ґендер-

но˗маркованої лексики в англійській та українській простежується певна логічність та послідовність. У вжи-

ванні ґендерної лексики в англійській та українській мовах простежуються дві протилежні тенденції. В англій-

ській мові у відношенні до жінок зазвичай вживаються фемінітиви, а у відношенні чоловіків – маскулянітиви, 

мова дипломатії, в свою чергу, вимагає ґендерної нейтральності. Все це є беззаперечним доказом того, що анг-

лійська мова, як мова міжнародного спілкування, переживає процеси уніфікації та стандартизації. В українській 

мові помітна тенденція зростання вживання фемінітивів, що пояснюється підвищенням важливості ролі жінки в 

українському суспільстві. 
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На сучасному етапі розвитку наукової парадигми помітно посилився інтерес до проявів творчої функції 

мови, одним з яких є мовна гра. Комплексний підхід до питання створення й побудови мовної гри в художньо-

му творі на основі прецедентності та інтертекстуальності, а також необхідність вивчення та дослідження цього 

феномену як складової ідіостилю автора і зумовлює актуальність нашого дослідження. Звідси, об’єктом висту-

пає прояв мовної гри з інтертекстуально-прецедентною складовою у дилогії Л. Керрола «Alice’s Adventures in 

Wonderland» (1865) та «Through the Looking Glass, and What Alice Found There» (1871), а предметом – способи 

прояву мовної гри у текстах творів Л. Керрола, обумовлені конструктивними рисами автора. 

Отже, реалізація мовної гри, зокрема в художньому творі, викликає особливий інтерес через свою аб-

сурдну природу. Беручи до уваги когнітивний аспект, мовна гра тлумачиться як характеристика ідіостилю пев-

ного автора та його мовного експерименту. Феномен інтертекстуальних відносин стає можливим завдяки тому, 

що в процесі сприйняття тексту у реципієнта виникають певні асоціації, що спираються на якийсь попередній 

текст, що, в свою чергу, актуалізується у вигляді цитати чи алюзії. Вище зазначені «попередні тексти» отрима-

ли назву «прецедентні». Поняття «прецедентного тексту» є досить важливим для концепції інтертекстуальності.  

В творах Л. Керрола про «Алісу» мовна гра виступає основою, на якій автор будує цілий світ дитячого 

каламбуру. Для того, щоб співвіднести інтертекстуально-прецедентну складову із мовною грою, та визначити її 

як домінантну рису ідіостилю Л. Керрола, слід виокремити основні конститутивні риси останнього. Л. Богусла-

вська [1] виділяє такі конститутивні рівні ідіостилю Л. Керрола: 
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  1) ситуативний вимір в казках про Алісу представлений реальними обставинами життя письменника і 

реальними особистостями, які поєднані різноманітними стосунками у цих обставинах і є реальними прототипа-

ми зображуваних у казках подій: «Три сестрички» оповідання Соні у тому ж сьомому розділі – «це Аліса и дві її 

сестри». Елсі названа за ініціалами Лорини Шарлотти (L.C. – Lorina Charlotte), Тіллі – скорочення від Матильди 

(Матильда было жартівливе «домашнє» ім’я іншої сестри – Едіт), а Лессі (Lacie) є анаграмою імені самої Аліси 

(Alice). 

2) концептуальний вимір ідіостилю Л. Керрола, у якому персонажі творів і стосунки між ними набува-

ють різних інтерпретацій різними авторами, які намагаються «розшифрувати» правила гри Л. Керрола, яку ви-

гадав він сам, будучи математиком: у Розділі 1, «Униз і вглиб кролячою норою» під час зменшення, Аліса філо-

софськи проголошує, що в кінці, можливо, вона зовсім зникне, «ще зійду нанівець, як свічка»; це міркування 

може відображати поняття границі функції. 

3) операціональний вимір ідіостилю Л. Керрола, що пов’язаний зі словом, тобто особливостями верба-

льного втілення світобачення автора. Цей вимір є домінуючим серед інших й характеризується, насамперед, 

численними запозиченнями з попередніх текстів: п’ятому розділі – Роберт Сази. «Дідусеві радощі і як він їх 

придбав» (1816) – «You are old, Father William» / «Ти старий, любий діду…»; у сьомому розділі – Джейн Тейлор. 

«Зірка» зі збірки «Оригинальні вірші для юних умів» (1804) – «Twinkle, twinkle, little bat!..» / «Мигай, мигай, 

кажанок!..»; 

4) композиційний вимір ідіостилю Л. Керрола, що розкривається через особливості структурної побу-

дови твору-нонсенсу (казки, вірша або поеми).  Основними структурними елементами жанру літературної казки 

дослідниця вважає хронотоп та ігровий характер: дії відбуваються не у царстві, що перебуває поза часом і прос-

тором, а тут і зараз, у сучасній Л. Керролу Англії, й ґрунтуються на протиставленні реальності – сну / уяві / фа-

нтазії / творчості у термінах гри. 

Отже, казки Л. Керрола про пригоди Аліси – це казки про мову. Тому вся авторська фантазія спрямова-

на саме на виявлення прихованих можливостей мови, а ігрові та пародійні тексти спираються на усі можливі 

елементи прецедентного тексту, що становить унікальність творів Л. Керрола. Складові ідіостилю Л. Керрола 

слід назвати інтертекстуально-прецедентними, в свою чергу, вони мають тісний зв’язок з нонсенсною складо-

вою. Саме інтертекстуальна мовна гра забезпечує впровадження у текст літературної казки елементів хроното-

па чарівної фольклорної казки. І саме всеосяжний характер прояву мовної гри дозволяє віднести тексти літера-

турних казок до ігрових текстів. 
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На сучасному етапі розвитку наукової парадигми метафора розглядається дослідниками вже не просто 

як вид тропу, тобто, з точки зору стилістики, та іноді навіть не обмежується визначенням «приховане порівнян-

ня». Усвідомлення метафори ще й як когнітивного феномену значно поглибилося завдяки новітнім здобуткам в 

царині когнітивної лінгвістики, що і зумовлює актуальність нашого дослідження, яке зосереджене на вивченні 

авторських метафор у промовах Уїнстона Черчіля та їх перекладі російською в аспекті когнітивної лінгвістики 

й перекладознавства. 

Складність відтворення метафор у політичних промовах зумовлюється, з одного боку, оригінальністю 

та неповторністю ідіостилю оратора, а з іншого – різними метафоричними системами, притаманними різним 

мовам і культурам. 

Вітчизняний мовознавець О. О. Селіванова пропонує власну концепцію відтворення метафоричного 

образу у перекладі, яка поєднує ідеї когнітивної лінгвістики, запропоновані Дж. Лакоффом і М. Джонсоном [2, 

25-27], із сучасною трансформаційною теорією перекладу [3]. Під перекладацькою трансформацією дослідниця 

розуміє перетворення, модифікації форми, або змісту й форми в перекладному тексті з метою досягнення бала-

нсу різних видів інформації та прагматичного впливу на адресата порівняно з текстом оригіналу. При цьому 

такі трансформації можуть бути 1) формальними та 2) формально-змістовими (у тому числі з прагматичним 

компонентом), які кваліфікуються як синонімічні заміни [1]. 
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Досліджуючи особливості перекладу політичних метафор в промовах Уїнстона Черчіля, спираючись на 

когнітивний підхід Дж. Лакоффа і М. Джонсона, виокремлюємо такі види перетворень, як: метафора – метафо-

ра, неметафора – метафора, метафора – неметафора.  

1. Метафора – метафора. До цієї категорії відносимо метафори, перенесені з оригінального тексту у 

цільовий без будь-яких трансформацій (а), метафори, перенесені з оригінального тексту до цільового з заміною 

складників вихідного домену (б), а також трансметафоризовані (в): 

а) «I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.» (May 13, 1940. House of Commons) – «Все, что 

я могу вам предложить, – это кровь, тяжкий труд, слезы и пот.» (Чернин 2014) Переклад досить лаконічно 

передає семантику метафори в тексті оригіналу без зайвих трансформацій, повністю зберігаючи структуру ре-

чення, а також відповідає нормам еквівалентності та адекватності в мові перекладу: OFFERING IS A SUFFER-

ING.  

б) «Why be edged and pushed farther down the slope in a disorderly expostulating crowd of embarrassed 

States.» (March 14, 1938. House of Commons) – «Разве можно позволить себе сейчас расслабиться и вслед за 

другими сбитыми с толку государствами устремиться в страшную бездну, увлекшись бесконечными спорами 

и раздорами?» (Чернин, 2014) Наявний в тексті оригіналу вихідний домен FALLING (ПАДІННЯ) орієнтаційної 

метафори «be edged and pushed farther down the slope» з просторовою орієнтацією «вниз» також зберігся і в ці-

льовому. Але рішення перекладача полягало у зміненні його складника «slope» у перекладі російською на «без-

дна». Обидві одиниці мають синонімічну семантику, тому що пов’язані з орієнтацією «вниз», та відповідають 

домену ПАДІННЯ, хоча варіант російською є насиченішим за оригінал в емоційному плані. 

в) «This is no war of chieftains or of princes, of dynasties or national ambition; it is a war of peoples and of 

causes...» (July 14, 1940 «The War of the Unknown Warriors», London) – «Нынешняя война – это не противосто-

яние военачальников или королей, не конфликт династий или национальных амбиций; это война народов и иде-

алов.» (Чернин, 2014) Підхід до перекладу метафори «a war of peoples and of causes» є неоднозначним: перша 

частина метафори перекладена дослівно, та відповідає нормам адекватності перекладу; натомість далі перекла-

дач вдається до трансметафоризації – «війну ПРИЧИН» замінює «війною ІДЕАЛІВ».  

2. Неметафора – метафора. Прикладів, що відносяться до цієї категорії, значно менше у нашому 

емпіричному корпусі у порівнянні із попередньою. Обираючи таку стратегію, автор підтримує присутню в про-

мовах оратора метафоричність, не зашкоджуючи ідіостилю Уїнстона Черчіля та, власне, не порушуючи норм 

мови перекладу: «That was the prospect a week ago.» (June 4, 1940. House of Commons) – «Вот каким рисовалось 

нам будущее на прошлой неделе.» (Чернин, 2014) Перекладацька метафора, побудована за принципом DESTINY 

IS A SCROLL вносить до перекладу Уїнстона Черчіля російською дещо поетичний відтінок, що не є характери-

стикою оригінального тексту. 

3. Метафора – неметафора. Ця категорія представлена в аналізованому матеріалі найменшою кіль-

кістю прикладів. Обираючи саме стратегію деметафоризації, перекладач певним чином адаптує цільовий текст 

згідно з нормами мови й культури перекладу, не зашкоджуючи, на нашу думку, основній ідеї, а також враховує 

прагматичний аспект: «…its Government scattered to the winds…» (The Annexation of Austria, March 14, 1938. 

House of Commons) – «…его правительство разогнали…» (Чернин, 2014) Отже, рішенням перекладача було 

деметафоризувати вихідний домен ПОГОДА, замінивши його цілком доречним неметафоричним відповідни-

ком, що часто вживається у цільовій мові саме в такому контексті. Проте, збереження вихідного домену ПО-

ГОДА можливе, на нашу думку, але вже не метафоричним чином, а через пряме порівняння: «…немов вітром 

розкиданий уряд Австрії…». 

Отже, у проаналізованих нами перекладах політичних промов Уїнстона Черчіля російською мовою 

спостерігаємо загальну тенденцію збереження оригінальної концептуальної метафори, що дозволяє відтворити 

ідіостиль автора з мінімальними втратами. 
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 Система цінностей в житті людини є найважливішим компонентом в структурі особистості, при цьому 

вона займає прикордонне положення – з одного боку це система особистісних смислів людини, з іншого–її мо-

тиваційна сфера.  

 Цінності є найбільш потужним регулятором життєдіяльності людини. Вони спрямовують її на шляху 

розвитку і обумовлюють її поведінку і діяльність. 

 З поняттям цінність тісно пов`язане поняття «ціннісна орієнтація» - це індивідуальне і групове ранжиру-

вання цінностей, в якому одним надається велика значущість, ніж іншим, що впливає на вибір цілей діяльності і 

засобів їх досягнення.  

Теоретико-методологічну основу дослідження склали теорії: теорія установки  (О. Асмолов,                   

Г. Андрєєва , Д. Узнадзе), елементи  свідомості ( І. Кон, А. Прангішвілі), усвідомлюваний рівень смислових 

утворень (В.  Ядов,  О. Асмолов), «ядро» особистісного розвитку особистості (К. Абульханова-Славська, О.      

О. Асмолов, Л.  Божович, М. Казаріна, та ін.).  

Юність – це час вибору життєвого шляху, робота з обраної спеціальності (пошук її), навчання у вузі, 

створення сім’ї, для юнаків –служба в армії.  

У ряді досліджень відмічається, що юнацький вік сензитивний для утворення ціннісної орієнтації в 

якості стійкої особистісної властивості, яка впливає на становлення світогляду учнів, їх відношеннь з довкіл-

лям.  

          Ціннісні орієнтації є важливим компонентом структури особистості, в них ніби резюмується весь життє-

вий досвід, накопичений особистістю в її індивідуальному розвитку. 

          Процес засвоєння цінностей життя і їх перетворення в змістовні елементи ціннісних уявлень виступає 

психологічною основою формування ціннісних орієнтацій особистості молодої людини. Особливості протікан-

ня даного процесу умовно подають у вигляді трьох взаємопов'язаних етапів : 

- на першому етапі відбувається переоцінка цінностей та ідеалів, якими керувалась особистість до цього. А то-

му власний досвід життєдіяльності виступає важливим джерелом ціннісних орієнтацій; 

- на другому етапі засвоєння цінностей проходить не лише шляхом утворення цілісних функціональних оди-

ниць емпіричних уявлень, а й комунікативних ; 

 - необхідною умовою, третього етапу є діяльність, виражена в особистих внутрішніх відношеннях до об'єктив-

них умов свого буття [2, 35]. 

Ціннісні орієнтації діють як на рівні свідомості, так і на підсвідомому рівні, визначаючи спрямованість 

вольових зусиль, уваги, інтелекту. 

Вони визначають цілі діяльності і засоби їх досягнення: від змісту ціннісних орієнтації індивіда зале-

жить, як він сприймає ту або іншу ситуацію, які завдання ставить перед собою, який спосіб дії обере.  

Ціннісні орієнтації людини динамічні: вони видозмінюються в міру накопичення досвіду, отримання 

освіти, соціальної взаємодії і т.д. Ціннісні орієнтації особистості знаходяться під впливом цінностей, що існу-

ють в суспільстві та в організації, в той же час не можна ігнорувати і наявність зворотного зв’язку, що проявля-

ється у впливі ціннісних орієнтацій особистості на цінності організації, членом якої вона є.  

Процес формування ціннісних орієнтацій  індивіда в цілому детермінований загальними закономірнос-

тями становлення його особистості: через пізнання, почуття – до усвідомлення, а потім –до дії. 

Ієрархія цінностей – це система наших переконань: що правильно і що неправильно, що є добро і що є 

зло. Ієрархія цінностей надає цілісність особистості. Вона визначає весь стиль життя молодої людини, її реак-

цію на будь-яку життєву ситуацію.  

У ціннісних орієнтаціях цінність виконує роль своєрідного орієнтира і відповідного регулятора поведі-

нки й діяльності людини в предметній і соціальній дійсності. А особистість орієнтується на ті цінності, які най-

більше їй потрібні в даний час і в перспективі, відповідають її інтересам і цілям, імпонують її досвіду. В них 

переломлюються моральні, естетичні, правові, політичні, екологічні економічні, світоглядні знання, уявлення і 

переконання. Саме вони, закріплені життєвим досвідом. Сформована система ціннісних орієнтацій особистості 

забезпечує її становлення як активного суб’єкта соціальної діяльності. Найважливішою характеристикою сис-

теми ціннісних орієнтацій є принцип ієрархічності, який передбачає «розташування» цінностей у порядку від 

вищих (високої організації, духовні) до нижчих (екзистенціальних), що дозволяє визначити структуру цінніс-

них орієнтацій особистості (групи). [3, 243]. 

Отже, ціннісні орієнтації - це стійкі, інваріантні утворення («одиниці») моральної свідомості - основні 

її ідеї, поняття  «ціннісні блоки», смислові компоненти світогляду, що виражають суть моральності людини, а 

значить, і спільні культурно-історичні умови і перспективи. Зміст  їх мінливий і рухомий. Система ціннісних 

орієнтацій  виступає  «згорнутою»   програмою   життєдіяльності,   служить орієнтиром особистості. 
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ВИКOРИCТAННЯ МOБIЛЬНИХ ПРИCТOРOЇВ ЯК ДOДAТКOВOГO ЗACOБУ НAВЧAННЯ НA 

ЗAНЯТТЯХ З IНOЗEМНИХ МOВ 

Aлєкcєєнкo A.C., студ. 

Науковий керівник Мартиненко М.Ю., кандидат педагогічних наук, доц.  

Крeмeнчyцький нaцioнaльний yнiвeрcитeт iмeнi Михaйлa Ocтрoгрaдcькoгo 

 

Нa cyчacнoмy eтaпi рoзвиткy cycпiльcтвa oбcяг тa cклaднicть iнфoрмaцiйних пoтoкiв дocить вeликий i з 

кoжним рoкoм збiльшyєтьcя. Тoмy трaдицiйнa cиcтeмa нaвчaння y зaклaдaх ocвiти пoтрeбyє пocтiйнoгo 

yдocкoнaлeння нa ocнoвi cyчacних дocягнeнь нayки тa тeхнiки, щo пoв'язaнo з пoкрaщeнням мeтoдики 

oргaнiзaцiї тa прoвeдeння нaвчaльнoгo прoцecy.  

Викoриcтaння тeхнiчних зacoбiв нaвчaння нaдaє нaвчaльнo-мeтoдичнiй рoбoтi з yчнями бiльш 

нacичeний, динaмiчний, твoрчий тa iнтeнcивний хaрaктeр. 

Oвoлoдiти кoмyнiкaтивнoю кoмпeтeнцiєю aнглiйcькoї мoви, нe пeрeбyвaючи в крaїнi дocлiджyвaнoї 

мoви, cпрaвa дyжe вaжкa. Тoмy вaжливим зaвдaнням вчитeля є cтвoрeння рeaльних i yявних cитyaцiй 

cпiлкyвaння нa yрoцi iнoзeмнoї мoви, викoриcтoвyючи для цьoгo рiзнi мeтoди i прийoми рoбoти. При вирiшeннi 

дaнoї прoблeми вeличeзнy рoль вiдiгрaють тeхнiчнi зacoби нaвчaння, якi дoзвoляють дaти yчням бiльш пoвнy i 

тoчнy iнфoрмaцiю пo тeмi, щo вивчaєтьcя, пiдвищyють нaoчнicть нaвчaння i викликaють прaгнeння дo 

пoдaльшoгo вдocкoнaлeння мoвнoї кyльтyри.  

Зa дaними ЮНECКO, кoли людинa cлyхaє, вoнa зaпaм'ятoвyє 15% мoвнoї iнфoрмaцiї, кoли дивитьcя - 

25% видимoї iнфoрмaцiї, кoли бaчить i cлyхaє - 65% oдeржyвaнoї iнфoрмaцiї. 

Oтжe, в aнглoмoвних крaїнaх мeдiaocвiтa зaймaє знaчнe мicцe в кyрci aнглiйcькoї мoви. Нa yрoкaх з 

aнглiйcькoї мoви як iнoзeмнoї мeдia пeрeдyciм викoнyють фyнкцiю тeхнiчних зacoбiв нaвчaння. Нaприклaд, нa 

кyрci iнтeнcивнoї aнглiйcькoї мoви при Унiвeрcитeтi Цeнтрaльнoї Флoриди ширoкo викoриcтoвyють мeтoд 

CALL-Computer Assisted Language Learning, щo припycкaє caмocтiйнy рoбoтy yчня з прoгрaмoю, в тoй чac, як 

yчитeль мoжe вивecти нa cвiй мoнiтoр тe, нaд чим прaцює в дaний мoмeнт кoжeн cтyдeнт, вiдпoвicти нa йoгo 

питaння, випрaвити aбo прocтo пiдкрecлити дoпyщeнy пoмилкy. 

Мeдiaocвiтa, нa мiй пoгляд, мaє бaгaтo cпiльнoгo з вивчeнням aнглiйcькoї мoви, щo cтaє ocoбливo 

aктyaльним y cyчacнoмy cвiтi. Джeрeлoм пeрeвaжнoї бiльшocтi iнфoрмaцiї, з якoї yчнi чeрпaють знaння прo 

iнoзeмнy мoвy тa кyльтyрy, є мeдia. Дeякi yкрaїнcькi шкoлярi тa cтyдeнти мaють мoжливicть рeгyлярнo 

вiдвiдyвaти крaїнy, мoвy якoї вивчaють. Здeбiльшoгo шкoлярi тa cтyдeнти пoдoрoжyють вiртyaльнo, 

викoриcтoвyючи тeлeбaчeння, вiдeo aбo кoмп’ютeр.   

У XXI cтoлiттi з’явивcя нoвий цiкaвий мeтoд рoбoти нa yрoцi iнoзeмнoї мoви - мoбiльнe нaвчaння. 

Тeрмiн «мoбiльнe нaвчaння» нaлeжить дo викoриcтaння мoбiльних i пoртaтивних IТ-прилaдiв, тaких як 

кишeнькoвi кoмп’ютeри, мoбiльнi тeлeфoни i плaншeтнi ПК y прoцecaх виклaдaння тa нaвчaння. Мoбiльнe 

нaвчaння тicнo пoв’язaнe з eлeктрoнним тa диcтaнцiйним нaвчaнням, вiдмiннicтю якoгo є викoриcтaння 

мoбiльних прилaдiв. Aлe, нeзвaжaючи нa дocтyпнicть мoбiльних тeлeфoнiв ceрeд yчнiв тa cтyдeнтiв, мoбiльнe 

нaвчaння нeдocтaтньo викoриcтoвyєтьcя y прoцeci здoбyття знaнь. Пiд чac вивчeння iнoзeмнoї мoви пoртaтивнi 

тa мoбiльнi прилaди викoриcтoвyють нe лишe для oтримaння тa oбрoбки iнфoрмaцiї, a й для пocтiйнoгo 

нaвчaння, нaприклaд, викoриcтaння eлeктрoнних cлoвникiв, книг, нaдaння ayдio- тa вiдeoпiдтримки тa iнших 

зacoбiв для вивчeння мoв. Ocнoвнi пeрeвaги: yчнi мoжyть взaємoдiяти oдин з oдним тa з yчитeлeм, a нe хoвaтиcя 

зa вeликими мoнiтoрaми; кишeнькoвi ПК тa eлeктрoннi книги лeгшi i зaймaють мeншe мicця, нiж фaйли, 

пaпeри, пiдрyчники; мoбiльнi прилaди мoжyть бyти викoриcтaнi в бyдь-якoмy мicцi, в бyдь-який чac; нoвi 

тeхнiчнi прилaди привaблюють мoлoдь, якa, мoжливo, втрaтилa iнтeрec дo нaвчaння. 

Ceрeд нeдoлiкiв тa прoблeм мoбiльнoгo нaвчaння є вiднocнo кoрoткий тeрмiн дiї бaтaрeї, рoзмiр eкрaнa, 

мoжливocтi вiдcтeжeння рeзyльтaтiв i прaвильнe викoриcтaння iнфoрмaцiї, тeхнiчнa тa мeтoдичнa пiдтримкa. 

Мoбiльний прилaд зaбeзпeчyє дocтyп дo Iнтeрнeтy нa caйти з iнфoрмaцiєю нaвчaльнoгo хaрaктeрy 

зacтocoвyють як oднy iз фoрм диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Oдним iз нaйпoширeнiших cпocoбiв викoриcтaння 

мoбiльнoгo тeлeфoнy в нaвчaльнoмy прoцeci є дocтyп дo глoбaльнoї мeрeжi. 

Для нaвчaння викoриcтoвyють cпeцiaльнi прoгрaми для плaтфoрм cтiльникoвих тeлeфoнiв, щo здaтнi 

вiдкривaти фaйли oфicних прoгрaм, тaких як Office Word, PowerPoint, Excel. 

Мoбiльний тeлeфoн i йoгo фyнкцioнaльнi мoжливocтi дoзвoляють oргaнiзyвaти нaвчaння з 

викoриcтaнням aдaптoвaних eлeктрoнних пiдрyчникiв, нaвчaльних кyрciв тa фaйлiв cпeцiaлiзoвaних типiв з 

нaвчaльнoю iнфoрмaцiєю − нaвчaльнi пociбники рoзрoбляють бeзпoceрeдньo для плaтфoрм мoбiльних 

тeлeфoнiв. 

Нayкoвi дocлiджeння мoжливocтeй мoбiльних тeхнoлoгiй тa yмoв їх рeaлiзaцiї y cиcтeмi ocвiти aктивнo 

прoдoвжyютьcя, рoзрoбляютьcя шляхи тa мeтoди впрoвaджeння їх y cиcтeмy ocвiти.  
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ВІДМІННІСТЬ НОВОВИЯВЛЕНИХ ОБСТАВИН ВІД НОВИХ ОБСТАВИН ТА ІНШИХ 

ОБСТАВИН, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВІ 

 

Гаращенко Д.О., магістрант 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Говорячи про нововиявлені обставини, насамперед необхідно виділити їх особливі, специфічні ознаки, 

які дійсно визначають їх як нововиявлені обставини у справі, а також визначити їх для можливості фіксації у 

діючому законодавстві. 

Характеризуючи нововиявлені обставини, передусім хочеться підкреслити наступне. Цивільне судо-

чинство має декілька стадій, головною метою яких є перегляд вже винесених судових рішень з метою встанов-

лення законності, обґрунтованості та справедливості у справі, але всі вони мають відмінності за своєю основою, 

що тягне за собою і різний процесуальний порядок перегляду рішень.  Це стосується апеляційного проваджен-

ня, так як саме це провадження схоже за природою до провадження за нововиявленими обставинами. 

Однак, як зазначають науковці, мета і зміст апеляційного провадження відрізняється від мети і змісту 

провадження у зв’язку із нововиявленими обставинами, оскільки у першому випадку йдеться про перевірку 

законності та обґрунтованості рішення суду першої інстанції, тобто про встановлення наявності судових поми-

лок, а отже, про якість роботи суду першої інстанції; а в другому не передбачається перевірки якості судового 

рішення, а необхідність такого перегляду зумовлюється наявністю обставин, які суд не міг врахувати під час 

ухвалення рішення. 

У провадженні в зв’язку із нововиявленими обставинами суд перевіряє вже винесене судове рішення не 

з огляду на вимоги законності та обґрунтованості, відповідності висновків суду дослідженим матеріалам справи 

і додатково наданим доказам, а в зв’язку із появою нововиявлених обставин [1, с.397]. 

У зв’язку із цим, можна сказати, що метою апеляційного або касаційного проваджень, як і провадження 

у зв’язку із нововиявленими обставинами, є перегляд винесених судових рішень у справі, але суть цих прова-

джень різна. Вказані провадження, як апеляційного, як касаційного чи за нововиявленими обставинами, мають 

одну мету – це винесення законного, справедливого та обґрунтованого рішення по справі, яке чекають від суду 

усі учасники процесу. Але якщо узяти до уваги підстави до перегляду та процесуальний порядок цих прова-

джень, то вони дуже відрізняються, а саме: у апеляційному та касаційному провадженнях підставами є безпосе-

редньо порушення норм матеріального та процесуального права при ухваленні рішення, з вимогою встановлен-

ня цих порушень, а при перегляді рішення за нововиявленими обставинами суд перевіряє законність та обґрун-

тованість винесеного рішення, беручи до уваги ті обставини та факти, які були невідомі при розгляді справи у 

суді першої інстанції, а також винесення нового рішення, з урахуванням нових, вже відомих фактів. Це і є зміс-

том нововиявлених обставин, що безперечно є однією з особливостей нововиявлених обставин. 

Крім того, нововиявлені обставини мають істотний вплив на суть справи та винесене рішення, що може 

потягнути за собою скасування даного рішення та винесення іншого рішення, що є також однією з відміннос-

тей. Основною задачею провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами є перегляд та винесення судово-

го рішення на підставі нововиявлених фактів, які істотно впливають на хід та результат цивільної справи. Отже, 

нововиявлені обставини і їх істотний вплив на суть справи є єдиною і достатньою підставою відкриття відпові-

дного провадження. Ще однією специфічною ознакою нововиявлених обставин є об’єкт перегляду рішення за 

нововиявленими обставинами – ним можуть бути судові рішення, постанови або ухвали, які були винесені піс-

ля розгляду судової справи і набрали законної сили, тобто або після апеляційного перегляду, або після спливу 

строку апеляційного оскарження. Саме це і становить їх сутність, так як, якщо такі обставини випливають до 

спливу строку апеляційного оскарження, то такі обставини можуть бути прийняті судом та враховані при вста-

новленні істини у справі та винесенні законного рішення. Якщо ж рішення набрало законної сили, то нові факти 

та обставини, якщо вони підпадають під визначення «нововиявлені обставини», переглядаються лише у прова-

дженні за нововиявленими обставинами.  

Обставини, з’ясування яких може потягнути за собою перегляд судового рішення, є особливими і відрі-

зняються від усіх інших істотними ознаками, що були перераховані вище. 

Ще одна обставина, що потребує уваги, так це те, що нововиявлені обставини по своєї суті схожі на но-

ві обставини та нові докази, але це не тотожні поняття та їх узагальнення веде до грубої помилки. Нові обста-

вини – це обставини, які не існували на момент ухвалення рішення, а з’явилися лише після винесення рішення 

судом. Тобто, при розгляді справи нові обставини ще не існували, а нововиявлені обставини в свою чергу існу-
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вали, однак не були відомі та не могли бути відомими учасникам процесу чи суду. Саме через це нові обстави-

ни не можуть бути підставою для перегляду судового рішення у зв’язку із нововиявленими обставинами. Вка-

зана ознака притаманна саме нововиявленим обставинам, та є ще одною специфічною ознакою. 

Що стосується нових доказів, то з нововиявленими обставинами також є відмінність. Нові докази – це 

такі обставини та факти, які були розглянуті та досліджені судом, однак через ті чи інші причини не були вра-

ховані судом як докази, або не надані учасниками процесу як докази до суду, у зв’язку із чим не могли бути 

враховані під час винесення рішення у справі. Такі докази можуть бути надані учасниками процесу при перег-

ляді справи на порушення норм матеріального чи процесуального права, а саме у апеляційному чи касаційному 

провадженні. Саме це і є відмінністю між новими доказами та нововиявленими обставинами. 

Нововиявлені обставини мають досить важливе значення для справедливого та обґрунтованого вирі-

шення справи по суті, а разом із цим винесення відповідного рішення, і таким чином є складовою часткою пре-

дмета доказування у цивільному судочинстві. 

Суд в обов’язковому порядку повинен перевірити чи має вплив дана обставина на зміст рішення. Тобто 

встановлення саме такої обставини є підставою для скасування судового рішення, постанови чи ухвали тільки 

тоді, коли від їх наявності чи відсутності залежали наслідки розгляду судом справи. 

Ці обставини не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою про перегляд справи за но-

вовиявленими обставинами, а також і суду. Крім того, це завжди обставини об’єктивної дійсності, які вже існу-

вали на момент розгляду справи судом. 

Невідомість даних обставин заявнику і суду призводить до неможливості їх врахування під час розгля-

ду справи і ухвалення судового рішення, що є також однією з ознак нововиявлених обставин. 

Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами є самостійним видом перевірки за-

конності та обґрунтованості рішення, постанови чи ухвали суду, та ні в якому разі не доповнює інститути пере-

гляду рішень у апеляційному чи касаційному порядку, що є ще однією важливою ознакою у цивільному судо-

чинстві. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

Деркач О. С., аспірант 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

У процесі розвитку суспільства одну з головних ролей завжди відігравала інформація та способи її пе-

редачі. Процес становлення журналістики розпочинається від глашатаїв, які усно повідомляли усі важливі но-

вини, до мережі Інтернет, яка надає необмежений доступ до інформації. Поряд з журналістикою зароджується і 

література, як окремий вид творчості, але і як безпосередньо пов’язаний з журналістикою. Тож не існує чіткого 

розмежування між літературою та журналістською діяльністю, а дане питання залишається спірним та малови-

вченим, що і зумовлює актуальність даної роботи. 

Варто зазначити, що переплетіння журналістики та літератури розпочалося відразу після зародження 

обох видів діяльності. Не можна однозначно визначити рід діяльності деяких представників як літератури, так і 

журналістики. Так, наприклад, Джонатан Свіфт та Данієль Дефо вважаються літераторами та одночасно з цим, 

одними з перших письменників-журналістів, тож не дивно, що ці два поняття завжди йдуть поруч та мають ба-

гато спільних рис 1, с. 157. 

На даному етапі розвитку суспільства журналістика та література вийшли на концептуально новий рі-

вень спорідненості та, одночасно з цим, віддаленості. Оскільки мережа Інтернет надає можливість моменталь-

ного та необмеженого доступу до інформації, то сучасні ЗМІ характеризуються високим рівнем оперативності, 

що в літературі не є суттєво важливим. Але виникнення нового виду діяльності ЗМІ – інтернет-блогінгу – дало 

можливість багатьом журналістам спробувати свої сили в написанні художньої прозаїчної літератури. І це дало 

поштовх для виникнення, так званих, змішаних жанрів 3, с. 86-88. 

В Україні це явище стало досить вираженим серед журналістів з 2014 року, коли тема військових дій на 

сході країни набула актуальності та масовості. Сучасні українські журналісти, бажаючи виразити свою думку 

щодо подій в країні, почали частіше звертатися до прози, інколи документальної, але частіше з використанням 

елементів фантастики. Таким чином, їхні роботи стали не тільки художніми творами, а й завуальованими репо-

ртажами та публікаціями з елементами художньої прози.  

Завдяки використанню публіцистичного стилю українськими журналістами у своїх творах, з’явився 

принципово новий підвид художньої прози, де герої характеризуються наближеністю до реальності, правдивіс-

тю своїх вчинків, а ситуації, у які вони потрапляють, стали реальними. Це стало можливим завдяки тому, що 

журналістська діяльність вимагає правдивості та точності фактів, що переноситься і в художній твір 2, с. 83-

88. 
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Одночасно з цим і журналістика зазнає змін, у зв’язку з тим, що змінюється формат подачі інформації 

безпосередньо самим журналістом. Він тяжіє більше до художньо-публіцистичної передачі інформації до ауди-

торії, тим самим стираючи рамки між літературою та журналістикою. Такий прийом привніс в журналістику 

нові форми подачі інформації, які характерні для художньої літератури, серед них 4: 

 почергове вибудовування матеріалу, швидке і спонтанне перемикання уваги з одного об’єкту чи 

епізоду на інший; 

 домінування діалогів, з допомогою яких розкриваються характери та проблеми, перебування автора 

безпосередньо на місці події, а також детальне фіксування особливостей мовлення; 

 зміна точки зору, своєрідне маневрування автора, третьособова нарація; 

 деталізація змальованого: жести, характер, зовнішність, інтер’єр тощо. 

Але, незважаючи, на художні прийоми, всі ці дані повинні базуватися тільки на правдивих фактах, що і 

дає змішування журналістських прийомів з літературними. 

Отже, варто виділити, що література та журналістика завжди були взаємопов’язані та невід’ємні один 

від одного. Але також не можна оминати той факт, що скільки б не мали спільного між собою ці два вида дія-

льності, стільки ж і відмінного є між ними. Тож не можна однозначно виділити межі між журналістикою та лі-

тературою, оскільки їхній взаємозв’язок має довгу історію та є недостатньо вивченим для того, щоб точно окре-

слити всі нюанси кожного виду творчості окремо.  
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У сучасному світу існує  багато галузей права, однак поняття «Права» завжди тлумачиться по різному. 

Вчені завжди оспорювали один одного і не приходили до єдиного консенсусу терміну «Права». 

Запропонована тема не нова, але вже неодноразово ставала об’єктом дослідження  сучасних українсь-

ких науковців. Цьому питанню присвятили свої  роботи: А.І. Берлач, Д.О. Карпенко, М.С. Кельман, В.С. Ко-

вальський, А.М. Колодій, Л.С. Лисенков, В.Д.Ткаченко,  О. Ф. Скакун, О.Г. Мурашин та ін. 

Саме слово  «право» вживають у різних значеннях, наприклад право на самозахист, право на місце зу-

пинки, першочергове право на залишення на роботі , право на подяку за безкорисну допомогу, право Покупця 

на здійснення його права щодо обміну товару в магазині, право на захист честі і гідності, право зажадати пове-

рнення свого майна із незаконного володіння та ін. 

Ще в давньому Римі вважали, що права вживається в двох значеннях: 

- як право корисне для когось; 

- право яке висвітлює добро рівність, справедливість. 

У сучасній юридичній науці термін «право» використовується в декількох значеннях. По-перше, пра-

вом називають можливість людини на певну дію чи предмет, наприклад, право людини на життя, право народів 

на самовизначення, громадяни мають право на працю, на освіту, відпочинок тощо. Саме те, що є найбільшою 

потребою, обумовлено природою людини та суспільства, і вважаються природними правами. По-друге, під 

правом розуміється система юридичних норм. В цих двох наведених положеннях  мова йде про право в суб'єк-

тивному розумінні, тобто право, яке належить окремій особі – суб'єкту права. Але термін «право» використову-

ється й для позначення системи всіх правових явищ, що містять природне право, право в об'єктивному і суб'єк-

тивному розумінні. [2, с. 240]. 

О.Скакун дає таке визначення: "Право – система норм (правил поведінки) і принципів, встановлених 

або визнаних державою як регулятори суспільних відносин, які формально закріплюють міру свободи, рівності 

та справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, за-

безпечуються всіма заходами легального державного впливу аж до примусу". [5, с. 253] 
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Наше бачення терміну «права»  загалом звужується і закріплюється в Конституції України та законо-

давстві України і ніхто зазвичай не звертає уваги, не цікавиться саме на сутність поняття «Права». 

Сучасний підхід до пізнання сутності права передбачає «врахування не тільки державної волі як такої, 

а й інших якостей та явищ, синтезованих сутністю: норм, функцій тощо. Сутність права взагалі не може бути 

розкрита однією категорією, її можна пізнати і виразити лише за допомогою системи категорій, що відтворю-

ють дійсну природу та історію права» [6, с. 10] 

Питання про сутність права (крім своєї наукової значущості) мало до останнього часу велике політичне 

значення, оскільки в умовах ідеологізованості юридичної науки є одним із предметів принципової політичної 

дискусії між представниками соціалістичної юридичної науки і так званої буржуазної. Причому це не була схо-

ластична дискусія. Це були дійсно два принципово протилежні підходи до поняття сутності права. Оскільки 

«сутність» означає сукупність найбільш глибоких, стійких якостей предмета (у даному випадку - права), що 

визначають його   походження, характер і  напрямки  розвитку, предметом дискусії як  раз  і  були    причини 

виникнення права,  його визначення,  роль у  суспільстві, якісні ознаки тощо. Для одних суб’єктів право – це 

інструмент справедливості і  свободи, засіб    захисту людини від влади, здобутки людської культури і розуму, 

для інших - лише класовий регулятор суспільних відносин. [1, c.363-364] 

Для окреслення поглядів терміну «Права»  звертаємо увагу його сучасну інтерпретацію, обумовлену 

його побудовою, далекою від абсолютної абстракції, тісно пов’язаної із реаліями життя людини, суспільства, 

держави, моралі, що є панівною у такому соціумі. 

«Право має цінність саме тому, що є нормою», - стверджував ідеолог нормативистской теорії права 

Ганс Кельзен.  

Право являє собою порядок, що регулює відносини окремих осіб у людському суспільстві. [3, c.5] Пра-

во є зовнішньою свободою, що надана та обмежена нормою. Право є сукупністю норм з одного боку, що пред-

ставляють, а з іншого боку обмежують зовнішню свободу осіб у їх взаємовідносинах. [3, c. 11] 

Сутність права – це зведена в закон і матеріально обумовлена воля панівних класів (панівна воля). [6, 

c.87] 

Сутність права визначає його особливість – розкриває цінність,  внутрішню і зовнішню визначеність, 

систему необхідних властивостей, без яких право перестає бути тим, чим воно є. 

Зміст права визначається потребами суспільного розвитку, інтересами людства, як суб'єктів суспільних 

відносин, вираженими в їх свідомості. 

Зміст права утворюють усі можливі і обов’язкові правила поведінки  людей у відносинах з суспільст-

вом та способи їх виконання, юридичні наслідки поведінки, що шкодить суспільству чи окремій особі або 

об’єкту суспільства  або невиконання встановленої можливої чи обов’язкової поведінки суб’єктів. 

Право має закономірні зв'язки з економікою, політикою, державою тощо. Всі ці зв'язки так чи інакше 

виражені в його ознаках. Необхідно розмежовувати ознаки і властивості права. Ознаки характеризують право 

як поняття, властивості – як реальне явище. Ознаки і властивості знаходяться у відповідності, тобто властивості 

відображаються і виражаються у понятті права як його ознаки. 

Розглядаючи право як механізм соціальних відносин можна зробити висновок і звести всі міркування в 

одне визначення: право – це основний механізм для регулювання соціальних відносин, у формуванні якого ле-

жить справедливість, рівність, обов’язковість, при застосуванні в кожному окремому випадку  має загальноо-

бов’язковий, формально визначений, нормативний характер, встановлений або санкціонований і гарантований 

державою. 

Виходячи з сутності права можна виокремити  те, що право має закономірні зв'язки з економікою, полі-

тикою, державою. Всі ці зв'язки так чи інакше виражені в його ознаках. 

Функції права – це головні напрямки впливу права на суспільні відносини, які визначаються соціаль-

ним призначенням права в різних сферах суспільного життя і застосовуються для систематизації, охорони та 

захисту. 

Аналізуючи та порівнюючи функції права, можна визначити, що функції права становлять єдину ціліс-

ну систему. Її вивчення та аналіз дають можливість глибше зрозуміти значення і зміст кожної конкретної функ-

ції права, їх взаємозв’язки та взаємовплив. 

Розрізняють наступні основні функції права: 

1) регулятивні (впорядкування суспільних відносин), які у свою чергу підрозділяються на: 

а) регулятивно -статистична (закріплення відносин); 

б) регулятивно -динамічна (розвиток відносин); 

2) охоронна (охорона певних суспільних відносин) 

Існують і інші функції: 

а) інформаційна (знання про державу, суспільство, законодавство.); 

б) орієнтаційна (висвітлює що можна, що ні) 

в) оцінна (оцінки правомірного або протиправного); 

г) виховна (аналіз факторів, для уникнення неправомірної поведінки або її повтору). 

Підсумовуючи наведене можна вважати, що право - це особливий механізм регулювання поведінки 

людей, комплекс прийнятих суспільством норм  поведінки, які встановлюються або санкціонуються державою, 

виражають інтереси, потреби та сподівання громадян, правила,  що створили зміст держави, яка забезпечує за-
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хист людських прав, свобод, стабілізацію суспільних відносин, встановлення цивілізованого правового порядку 

в країні, зміцнення і розвитку держави. 
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Пивна індустрія займає значну нішу в усій переробній промисловості України. Вона є прибутковою не 

лише для інвесторів та безпосередніх виробників, але й для держави, тому що пивоварні підприємства є 

значними платниками податків. Даний продукт є досить рентабельним та популярним. Прибутковість 

підприємств пивоваріння значною мірою залежить від багатьох факторів: наявність сировини, канали збуту, 

платоспроможність населення. Тому наявність прямого доступу до сировини у більшості випадків є значною 

конкурентною перевагою. Перевагою пивної індустрії є її позитивний соціальний аспект. Розвиток пивоварної 

галузі сприяє руйнуванню шкідливої «горілчаної традиції» та розповсюдженню культури споживання 

алкоголю. Розширення частки слабкоалкогольної продукції в раціоні населення – одне з найважливіших умов 

фізичного та морального здоров'я нації. Тобто, розвиток пивоварної галузі позитивно впливає на здоров’я 

населення. Міжнародний досвід показує, що смертність від зловживання алкоголю у «пивних» країнах набагато 

нижча, ніж у країнах, які віддають перевагу міцним спиртним напоям. Дякуючи розвитку пивоваріння 

споживання міцних алкогольних напоїв падає, що знижує рівень злочинності і смертності від зловживання 

алкоголем. При помірному вживанні пива зменшується ризик виникнення певних хвороб у населенні. Справа в 

тому, що пиво має в своєму складі багато корисних речовин і сполук (вітаміни B1, B2, B6, B12, PP та ін.), які 

допомагають утворювати червоні тільця крові, покращують роботу серця, стимулюють обмін речовин. 

Наприклад, мідь і залізо допомагають в обновлені крові, фосфор діє на метаболізм, магній укріпляє серце, цинк 

потрібний для утворення інсуліну, а також зберігає передміхурову залозу у чоловіків від запалення. Пиво – 

один із можливих джерел одержання організмом кремнію, який оновлює і укріпляє кістки. Надзвичайно 

важливо, що у пиві міститься багато природних антиоксидантів, які необхідні любому організму людини. 

Але, оцінивши ситуацію на ринку збуту пивних напоїв, у роботі встановлено незначне різноманіття та 

відсутність новаторського продукту на ринку України. Одним з найбільш оригінальних слабкоалкогольних 

напоїв є сидр з фруктовими добавками, що для більшості країн заходу вже давно не є чимось новим або 

неординарним. Введення нового смаку, який ще не «приївся» споживачу, може не тільки принести користь 

своєму виробнику, але й перетворити увесь ринок напоїв у щось зовсім інше, вивести його із стагнації. 

Необхідно також враховувати стан ринку, падіння купівельної спроможності українців та підвищення ціни 

акцизного товару, мита на нього. Також можливо розповсюджувати новий продукт не тільки на території 

України, але й за кордоном, у країнах з тотожним станом різноманіття на ринку збуту, таких як Російська 

Федерація, частково Грузія, Білорусь, деякі країни СНД. 

У зв’язку з цим у роботі запропоновано введення нового для нашого ринку напоїв сорту пива – світле 

пиво з додаванням ефірної олії шавлії мускатної (Salvia sclarea).  

Цей рецепт пива виник задовго до багатотоннажного промислового виробництва, ще у XVI сторіччі. В 

Англії тоді за умов відсутності якісних сировинних інгредієнтів, смакові характеристики пива або єлю в 

технології покращувались завдяки додавання трав. Шавлія серед них була найрозповсюдженішою та 

найулюбленішою трав’яною добавкою, завдяки їй пиво набувало смакових якостей, таких як духмяний аромат 

та яскравої гірчинки. Також додавання шавлії підсилювало п’янкі властивості напою, добре впливало на 

піностійкість і повноту смаку. Сучасні технології змінили рецептуру приготування єлю з шавлією.  

Головним технологічним нововведенням у порівнянні з давньою технологією було застосування 

габаритного апарату – ферментеру. Якісних змін набули й інші технологічні етапи виробництва пива. 

Наприклад, раніше процес не був автоматизованим і включав небагато етапів у порівняні з сучасним. Об’єми 

виробництва були незначними, багато часу виділялося на приготування інгредієнтів і доведення їх до потрібної 

консистенції. Зараз на етапі підготовки інгредієнтів людський фактор зведено до мінімуму у зв’язку із 

використанням сучасного автоматизованого обладнання. Наприклад, валова дробарка робить процес 

подрібнення сировини швидшим та якіснішим, сучасні ваги дозволяють точніше дотримуватись рецептури, 

фільтраційний апарат допомагає очистити сировину від залишкових домішок. На кожному етапі виготовлення 

продукту виробництва пива здійснюється фільтрація, не тільки із застосуванням фільтраційного апарату, а й за 

допомогою різноманітних сепараторів та іншого обладнання. Таким чином на кінцевому етапі отримують 

продукт, який набагато чистіший і якісніший, ніж той, що вироблявся з використанням технологій минулого 

часу. Сучасне обладнання дозволяє отримати більші об’єми продукту виробництва за короткий час. 

Актуальність проведеної роботи підтверджується рецептом, що перевірений часом, та надійністю 

сучасних технологій. Раніше процес виготовлення був складним і трудомістким. Але тепер пивоварам не 

потрібно виконувати власноруч низку технологічних операцій, бо процес максимально механізований та 

автоматизований за умов ретельного дотримання розробленої  у роботі рецептури виготовлення пива. 
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Таким чином, отримаємо продукт, який не тільки кращий за смаковими якостями, а ще більш 

перспективний, ніж інші сорти пива, що виготовляються у нашій країні. 
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Актуальность работы обусловлена высоким спросом на разработку нового биотехнологического 

решения по производству качественного композиционного чая с учетом оптимизации технологических 

параметров процесса его ферментации. Биотехнологическое производство может быть предназначено для 

различных потребностей, оно используется во многих сферах жизни, от пищевой промышленности (получение 

живых клеток кисломолочных бактерий) до медицины (изготовление вакцин и антибиотиков). В данной работе 

рассматривается биотехнология в контексте производства чая. 

Ферментация – основная стадия в биотехнологическом процессе, во время которой происходит 

взаимодействие продуцента с субстратом, и образуются целевые продукты. Она осуществляется в специальных 

условиях и может быть организована различными способами в зависимости от особенностей используемого 

продуцента и требований к качеству и типу конечного продукта. Основное назначение ферментации состоит в 

том, чтобы обеспечить оптимальные условия для образования целевого продукта. Процесс преобразования 

субстрата катализируется при участии энзимов. От степени ферментации зависит вид полученного чая, его 

вкусовые особенности и полезные свойства. Как правило, этот процесс длиться от 45 минут до 5 часов, в 

течение которых листья темнеют и изменяют аромат. Останавливают ферментацию сразу после того, как 

листья приобретают характерный чайный запах, варьирующийся от цветочного или фруктового до орехового, 

пряного. Единственным способом остановить ферментацию листьев является их сушка при высокой 

температуре. Если не остановить ферментацию вовремя, процесс брожения будет продолжаться до тех пор, 

пока листья не сгниют и не покроются плесенью. Сушка также требует особой тщательности. В идеально 

высушенном чае содержится всего 2-5 % влаги. Одним из главных условий правильной сушки является 

быстрое охлаждение готового сырья. В зависимости от продолжительности брожения листьев и 

продолжительности финальной обжарки можно получить разные сорта чая: 

1) неферментированный чай (белые и некоторые зеленые чаи со степенью окисления до 10 %, которые 

не прошли ферментационную обработку или прошли ее в слабой степени), который после заваривания может 

отдать максимум полезных компонентов, необходимых организму и сохранить в себе оставшиеся вредные 

составляющие;  

2) слабоферментированный чай (чаи, прошедшие частичную ферментацию, которую останавливают 

тепловым способом в горячих котлах, горячим паром или воздухом) со степенью окисления от 3 до 12 %.  

3) полуферментированный чай (двух подвидов: бирюзовые улуны со степенью окисления 25-30 % и 

красные улуны со степенью окисления 35-40 %).  

4) ферментированный чай (китайский красный чай со степенью ферментации 45-50 %) с насыщенным 

вкусом, хорошо сохраняющийся, менее подверженный окислительным процессам; 

5) переферментированный или постферментированный чай (пуэр со степенью ферментации 70-80 % и 

продолжающейся даже после того, как чай готов к употреблению, что положительным образом сказывается на 

вкусоароматических свойствах чая).  

Инновационные разработки при производстве ферментированного продукта базируются на внедрении 

новой технологии фасовки продукта в пакетики разовой заварки, имеющие несколько герметично закрытых 

камер, что обеспечивает возможность использования содержимого этих камер как самостоятельного продукта. 

Новые «композиции» предоставляют потребителю многовариантность использования чая. Учитывая 

возможность эффективного использования всего комплекса полученных полезных веществ, содержащихся в 

чае, новые потребительские характеристики, можно выделить характерные особенности разработанных 

«композиций»: улучшенные качественные показатели и потребительские характеристики; сохраняющаяся 

биологическая эффективность ценных компонентов чайного растения; оптимальная фасовка чая в пакетики 

разовой заварки с учетом закономерностей органолептических и биохимических свойств чая. Новые 

композиции пакетированного чая – результат анализа современных медицинских исследований биологической 

активности чайных компонентов, тенденций чайного рынка и вкусовых интересов потребителей. Важность 

биологической ценности композиционных чайных продуктов, поиск новых возможностей для повышения 

качественных характеристик пакетированного чая, заложены в основу разработки новых чайных продуктов с 

ярко выраженными лечебно-профилактическими и оздоровительными свойствами. Композиции 

пакетированного чая состоят из смеси различных типов чая. Предусматриваются варианты обогащения частей 
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«композиции» различными растительными добавками и эфирными маслами. При этом одна камера чайного 

пакетика может обогащаться цветами, плодами или листьями традиционных растений, обладающих высокой 

биологической активностью, а другая – ароматизироваться эфирными маслами. Добавление растительных 

веществ, обладающих целебными свойствами и гармонично сочетающимися ароматными компонентами, 

позволяет улучшить органолептические показатели и биологическую ценность композиций. 

Основой дальнейших усилий по усовершенствованию биотехнологии ферментированного чая  и 

разработки новых чайных продуктов с ярко выраженными лечебно-профилактическими и оздоровительными 

свойствами являются важность биологической ценности полученных чайных продуктов и поиск новых 

технологических решений по повышению качественных характеристик чая. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВИН 

 

Флісс В. О., студ. 

Наукові керівники Пасенко А.В., к.т.н., доц., Никифорова О.О., старш. викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Актуальність сучасної біотехнології виробництва вин обумовлена тим, що винна промисловість у 

багатьох країнах, де можливе вирощування культури винограду, стала потужною галуззю народного 

господарства і залучила до свого промислового комплексу цілий ряд підсобних виробництв, таких як, 

наприклад, бондарне (виготовлення бочок, діжок, барил, цебер тощо) та склотарне (виробництво пляшок і 

банок). У багатьох країнах вино є національним напоєм, який люди вживають щодня. Багато наукових робіт 

присвячено питанням щодо користі вина для здоров’я та задовільного рівня загального самопочуття. На 

сучасному етапі розвитку виноробства існують декілька технологічних питань, що потребують подальшого 

дослідження, удосконалення та впровадження новітніх технічних рішень [1]. 

Важливим питанням щодо отримання якісної продукції біотехнології вин є технологічні показники 

вихідної сировини. Тому важливим етапом з точки зору підготовки сировини в технології виготовлення вин є 

аналіз якості винопродуктів. Основними недоліками традиційних методів аналізу винопродуктів є висока 

вартість обладнання, велика трудомісткість та значна тривалість аналізу, а також необхідність попередньої 

підготовки проб до аналізу. Окрім того, таке обладнання досить важко увести безпосередньо в технологічний 

процес. При цьому контроль та оптимізація біотехнологічних процесів під час виробництва вина в харчовій 

промисловості потребують швидкої та достовірної інформації щодо концентрації субстратів і продуктів реакції. 

Склад, кількість різних речовин, які отримують у процесі ферментації, необхідно аналізувати одночасно, 

постійно і бажано у режимі реального часу. Альтернативою традиційним методам можуть бути біосенсори ‒ 

нові прилади аналітичної біотехнології. Проте, щоб зайняти нішу в цій галузі, такі прилади мають бути 

недорогими та надійними, а методи аналізу ‒ швидкими, простими у використанні, дешевими і, що вкрай 

важливо, рентабельними.  

Що стосується безпосередньо реалізації самої біотехнології, то недосконалою ланкою технологічного 

процесу є видалення забруднюючих домішок з матеріалу. Багато сорбентів, що застосовуються у виноробстві в 

процесі освітлення рідин далекі від досконалості. Так, активоване вугілля, силікагель, бентоніти, кізельзолі, 

привносять ряд хімічних сполук у вино. У зв’язку з цим до актуальних завдань виноробства відноситься пошук 

нових високоефективних природних сорбентів і препаратів природного походження, що здатні оптимізувати 

процеси спиртового бродіння, зв’язувати важкі метали і залишки пестицидів. Певні напрацювання у цьому 

напрямку вже є ‒ це дріжджові біосорбенти, соєві білкові препарати. 

Значну увагу в біотехнології вин приділяють складу та якості біоагенту, який безпосередньо забезпечує 

перебіг бродильного процесу. Використання в біотехнологічному процесі виноробства винних заквасок надає 

ряд технологічних переваг: скорочується лаг-період розмноження дріжджів, утворюється продукт із відомими 

властивостями, зменшується ймовірність появи небажаного смаку, оскільки в бродінні не беруть участь дикі 

дріжджі. У майбутньому використання спеціально створених штамів усе більше буде розширюватися, тому що 

це гарантує необхідні смакові якості вина. Змішані закваски дозволяють одержувати продукцію з повним 

букетом, що неможливо при роботі з індивідуальними штамами. 

Технологічно важливим є застосування біохімічно активних штамів дріжджів, ферментних препаратів 

для поліпшення якості готової продукції. Таким чином, обробка виноградної мезги ферментами сприяє 

підвищенню біологічної цінності соків і вина. У значній мірі підвищується екстракція фенольних і барвних 

речовин, підвищується вміст флавоноїдів. Вина за таких умов швидше дозрівають, тому їх потрібно раніше 

розливати. У перспективі, для виробництва екологічно чистого вина доцільно отримати такі види дріжджів, які 

крім своєї головної функції (бродіння) будуть здатні засвоювати й біотрансформувати ті хімічні речовини, що 

передбачені агротехнічними заходами для обробки винограду під час його дозрівання на лозі, й часто 

потрапляють у ягоди винограду, а потім і у вино. 

Важливим питанням щодо застосування продукції виноробства є харчова цінність та медико-

фармакологічні рекомендації населенню до вживання вин у щоденному раціоні харчування за певних умов. 

Вина є продуктом ферментації соку різних ягід і плодів, тому їх поділяють на виноградні та плодово-ягідні. 

Виноградні вина ‒ це напої, які одержують у результаті спиртового бродіння виноградного сусла (м’якоть та сік 
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винограду) або мезги (ягоди винограду, роздроблені разом із твердими частинами лози). У вині знайдено таку 

речовину, як ресвератрол, який приголомшив світ своїм впливом на організм людини. Ресвератрол – це 

натуральна речовина, яку виділяють з ягід грон винограду. Вона пригнічує новоутворення, розвиток і 

прогресування ракових клітин. Працює в якості прекрасного терапевтичного препарату для блокування 

запалень, виразкових формувань і деяких інших небезпечних утворень у внутрішніх органах людини. 

Таким чином, у роботі висвітлено цілий рід актуальних питань щодо реалізації біотехнології 

виробництва вин та перспективи їх розв’язання з точки зору технологічних рішень. 
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Шкіра являє собою складний і поліфункціональний орган, в якому існують не тільки міжклітинні 

взаємодії, а й складні кооперації між клітинами і мікроорганізмами, що знаходяться на її поверхні. Завдяки 

недавнім досягненням в області генетичних досліджень сучасна дерматологія збагатилася новими 

високоінформативними методиками, що дозволяють детально проаналізувати різноманіття бактерій, грибів і 

вірусів, що мешкають на шкірі і її придатках Виявлений чіткий взаємоз’язок між мікроорганізмами і 

чинниками, які зумовлюють вроджену, адаптивну імунну відповідь в шкірі в нормі і при патології [1]. 

Завдяки зусиллям вчених в галузі мікробіології та дерматології і на підставі даних генетичних 

досліджень вдалося описати на шкірі основні таксономічні ранги мікроорганізмів, або філи (phyla). Виявлено 19 

основних філів, переважаючими з яких були Actinobacteria (52 %), Firmicutes (24 %), Proteobacteria (17 %) і 

Bacteroidetes (7 %) [2].  

Установлено, що переважаючими бактеріями на шкірі людини є такі, що відносяться до родів 

Staphylococcus, Propionibacterium і Corynebacterium, у меншій мірі присутні Micrococcus, Streptococcus, 

Brevibacterium, Acinetobacterium і Pseudomonas [1].  

Різновиди Propionibacterium і Staphylococcus домінують на ділянках шкіри, що характеризуються 

більшою продукцією шкірного сала (складки крил носа, зовнішній слуховий прохід, шкіра потилиці). На більш 

вологих ділянках, таких як області пахвових западин, стопи, міжпальцевих перехідні і пахові складки, 

переважали представники родів Corynebacterium, Staphylococcus. На ділянках сухої шкіри, таких як долоні, 

передпліччя, сідниці, виявлена змішана популяція бактерій, що включає в основному Staphylococcus, 

Propionibacterium, Micrococcus, Corynebacterium, Enhydrobacter і Streptococcus [2]. 

Уцілому мікробіом здорової шкіри поділяють на дві групи, причому ці мікроорганізми не є 

патогенними в здоровій шкірі: резидентні мікроби, так звана стрижнева мікробіота (the core microbiota) – в 

більшій чи меншій мірі постійна популяція мікроорганізмів, яка здатна самостійно поповнюватися після будь-

яких пошкоджень шкіри, коменсали; перехідні мікроби, «туристи» (the tourists) – не колонізують шкіру 

постійно, потрапляють з навколишнього середовища. Можуть знаходитися на шкірі від декількох годин до 

декількох днів.  

Мікрофлора шкіри грає важливу роль в підтримці гомеостазу і в стані місцевого імунітету. Мікробіом 

здорової шкіри впливає на патогенні мікроорганізми. Досліджено, що Staphylococcus epidermidis здатний 

індукувати продукцію антимікробних пептидів, β-дефенсин 2 і 3, які беруть участь у захисті від патогенного 

Staphylococcus aureus. Аналогічні здатності до пригнічення колонізації золотистого стафілокока і 

Staphylococcus pyogenes зареєстровані у Propionibacterium acnes. Зафіксовано також супресивну активність 

епідермального стафілокока щодо запальної реакції під час загоєння ран і стимуляція диференціювання Т-

клітин [3]. З іншого боку, клітини Лангерганса набувають здатності до активації Т-клітин і індукції Th17. 

Наслідком цього процесу є синтез антимікробних пептидів. Так, коменсали, беручи участь в комплексному 

діалозі спільно з системою вродженого і адаптивного імунітету, вносять свій вклад в захист шкіри від 

патогенних мікроорганізмів. 

Детальне вивчення мікробіому шкіри і його взаємодії з факторами вродженої і набутої імунної 

відповіді може бути основою для створення нових препаратів і косметичних засобів. 

Для регенерації шкіри запропоновано використовувати м’яту перцеву та шавлію. Méntha piperíta 

очищає дерму від токсинів, нормалізується робота сальних залоз, за рахунок чого зникає зайвий блиск. М’ята 

як антисептик часто входить до складу засобів для догляду за проблемною шкірою обличчя, її компоненти 

борються з висипом вугрів, роздратуванням, підвищеною чутливістю, заспокоює верхній шар епідермісу, 

ліквідує почервоніння, сприяє швидкому загоєнню ранок, зменшує свербіж при різних шкірних захворюваннях. 

Тонізує, активні компоненти рослини запускають обмінні процеси в клітинах, насичують їх киснем і 

живильними речовинами. М’ята перцева покращує роботу судин, зміцнюючи їх стінки, стимулює кровообіг.  
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Олія Lavandula angustifolia Mil підходить будь-якого типу шкіри, використовується в складі базового 

догляду, а також для лікування різних захворювань шкіри обличчя. Ефірна олія лаванди чинить 

ранозагоювальну, протизапальну і заспокійливу дію (роздратування, почервоніння, свербіж, лущення). Лаванда 

є чудовим антисептиком, володіє високими протигрибковими і бактерицидними властивостями, має 

регенеруючі властивості, стимулює виведення токсинів з клітин епідермісу. 
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Як свідчить світовий досвід, розвиток біоенергетики є однією з найактуальніших проблем сучасного 

людства. Світ вступає в еру економіки, що використовує відновлювальну сировину для виробництва енергії. У 

числі багатьох причин, що спонукали інтерес у світовому співтоваристві до використання поновлюваних 

джерел енергії, слід зазначити загострення в глобальному масштабі ситуації навколо видобутку вуглеводневої 

сировини і доставки її споживачам, стійку, в останні роки, тенденцію зростання споживання викопної 

вуглеводневої сировини і прогнозовану в доступному для огляду майбутньому вичерпність її розвіданих 

природних запасів. Особливо це стосується нафти. Крім того, в числі найважливіших причин є зростання цін на 

нафтогазові ресурси. Тому в цих умовах зростає необхідність підвищення рівня енергетичної безпеки та 

незалежності держав у всьому світі.  

Розвиток біоенергетики передбачає використання в якості сировини біомасу рослин, як біологічно 

поновлюваний ресурс. В останні роки активно ведуться роботи зі створення нових і вдосконалення раніше 

розроблених промислових технологій переробки рослинної маси в органічні розчинники, моторне паливо, 

альтернативне паливу нафтового походження. 

У світі істотно збільшується попит на біопаливо для двигунів внутрішнього згоряння. На думку 

багатьох учених особливу привабливість, економічну та екологічну доцільність являє використання бульб і 

зеленої маси топінамбура у виробництві біопалива (біоетанолу) для двигунів внутрішнього згоряння. 

Розрахунки показують, що за середніх урожаїв один гектар посівів топінамбура забезпечує в 3-6 разів більший 

вихід етилового спирту (біоетанолу) у порівнянні з гектаром посівів зернових або картоплі. При цьому слід 

зазначити, що використовуючи для виробництва етилового спирту топінамбур промисловці економлять значні 

посівні площі, економія яких у порівнянні з зерновими культурами складе в 6-10 і більше разів [1]. 

Топінамбур є перспективною культурою у біоенергетиці. Переробляючи 1 тонну бульб цієї рослини 

можна отримати 100 дм
3
 етилового спирту, який відповідає усім вимогам і стандартам.  

Топінамбур (особливо підземна частина рослини) у своїй складі містить резервний вуглевод – інулін, 

який відноситься до типу полісахаридів. Інулін легко піддається гідролізу неорганічними й органічними 

кислотами, а також під дією спеціального ферменту інулази він розщеплюється на більш прості цукри – 

фруктозу та глюкозу. Оцукрення субстрату на основі інуліну може відбуватися за 24 год., тоді як виробництво 

спирту з крохмалю потребує 60-72 год. Тому енергетичні витрати на одиницю виробництва спирту з 

топінамбура в декілька разів менші, ніж для виробництва з сировини, що містить крохмаль, оскільки 

виключається операція підготовки солоду, термін бродіння [2,3]. 

Отже, вищевикладене дає підставу вважати, що топінамбур має величезні потенційні можливості 

давати воістину рекордні врожаї, а також доцільність його багатоцільового використання у 

сільськогосподарському виробництві, у харчовій і фармацевтичній промисловості, і у виробництві біопалива. 

Однак, не зважаючи на безліч розроблених технологій, які дозволяють виробляти з надземної маси і 

бульб топінамбура якісні корми, дієтичні та функціональні продукти харчування, біологічно активні добавки, 

фітозбори, фітопрепарати, біопаливо й іншу харчову, лікарську та технічну продукцію, істотного зростання 

обсягів виробництва та поставок на ринок такої продукції не відзначається як в ближньому, так і в далекому 

зарубіжжі. Однією з причин такого стану, на нашу думку, є відсутність стійкої сировинної бази, що пов’язано з 

малими обсягами вирощування топінамбура [3]. 

Отже, літературні дані, результати наших досліджень, а також досвід ближнього і далекого зарубіжжя є 

переконливим доказом перспективності вирощування та багатоцільового використання топінамбура. Однак, в 

умовах України серед працівників сільськогосподарського виробництва, харчової, фармацевтичної 

промисловості та паливно-енергетичного комплексу поки не сформувалося позитивне ставлення до культури 
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топінамбура, як перспективної та ефективної для використання на кормові, харчові, лікарські та технічні цілі. 

Це, обумовлено, головним чином, недостатньою вивченістю цієї культури в країні,  а також невідпрацьованою 

технологією промислового вирощування топінамбура та переробки. 
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Чисельність населення Землі постійно зростає, вдосконалюється і розвивається промисловість, тому не 

дивно, що проблема альтернативних джерел енергії сьогодні особливо актуальна. Усе частіше починає 

використовуватися рідке і газоподібне мінеральне паливо в якості первинної сировини для переробної 

промисловості. Зростаючі темпи виснаження запасів нафти, кам’яного вугілля та газу викликають необхідність 

пошуку нових джерел енергії.  

На сьогоднішній день усе більшого значення в Україні набувають питання економії матеріалів і 

паливно-енергетичних ресурсів, охорони навколишнього середовища. У цих умовах розвиток комунального 

господарства немислимий без освоєння нетрадиційних відновлюваних джерел енергії (НВДЕ). Переваги їх у 

тому, що вони невичерпні й екологічно чисті. 

Сучасна технологія очищення міських стічних вод пов’язана зі споживанням значної кількості 

електричної і теплової енергії. Тільки на комунальних очисних спорудах щорічно витрачається понад 735 млн. 

КВт·год електроенергії і близько 1 млн. Гкал тепла [1]. 

В умовах гострої енергетичної кризи на Україні проблема зниження зазначених енерговитрат за 

рахунок використання нетрадиційних джерел енергії, наявних на самих очисних спорудах і які постійно 

поновлюються, є актуальною. Сировиною для НВДЕ на водоочисних спорудах є осади стічних вод. 

Тому необхідно на сьогоднішній день створювати нові схеми обробки осадів стічних вод або 

вдосконалювати існуючі, до складу яких входять метантенки (анаеробне зброджування) та механічні споруди 

(зневоднення всього осаду з використанням флокулянтів тощо). 

У той же час осади, які утворюються в процесі очищення стічних вод і продукти їх переробки, в першу 

чергу біогаз, є значними потенційними джерелами енергії в системах водовідведення. Газ, отриманий в 

результаті зброджування осадів у метантенках, можна використовувати в теплоенергетичному господарстві 

очисних станцій і на об’єктах, розташованих поблизу від них [2-4]. 

Зброджуванню в метантенках, як правило, піддається суміш осаду первинних відстійників і 

надлишковий активний мул, що істотно різняться за вмістом основних органічних (жирів, білків і вуглеводів) і 

мінеральних компонентів. В активному мулі, у порівнянні з осадом, міститься більше білків і менше жирів та 

вуглеводів. Уся кількість газу, що виділяється в процесі зброджування, утворюється в результаті розпаду жирів, 

вуглеводів і білків, що складають 65-80 % органічної речовини осадів. При цьому 60-65 % біогазу утворюється 

під час розпаду жирів, а решта 35-40 % припадають приблизно порівну на вуглеводи та білки. Усі три 

розглянуті компоненти зброджуються в повному обсязі: ступінь їх зброджування становить 70 % – для жирів, 

62,5% – для вуглеводів, 48 % – для білків. Решта 35-20 % компонентів у газоутворенні участі не беруть [1,5,6]. 

Отже, в схемах водоочищення на комунальних підприємствах метантенки є єдиними спорудами з 

позитивним енергетичним балансом, в яких в результаті анаеробного зброджування осадів, отриманих при 

очищенні стічних вод, утворюється біогаз. Анаеробне зброджування осадів стічних вод з наступним 

використанням біогазу, що утворюється, в якості енергетичного палива дозволять вирішити ряд важливих 

завдань як екологічного, так і енергетичного характеру. 

Таким чином, використання даної схеми утилізації осадів стічних вод призведе не тільки до значної 

економії традиційних видів палива, але й охопить природоохоронний аспект, оскільки енергетична переробка 

органічних відходів значно зменшить забруднення довкілля. 
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Загальне погіршення екологічної ситуації в поєднанні з негативним впливом на здоров’я населення 

інших чинників навколишнього середовища призводить до неухильного зростання випадків алергічних 

захворювань, в тому числі й органів шлунково-кишкового тракту. В той же час сучасний рівень розвитку 

медицини дозволяє досить оперативно діагностувати значну частину таких розладів. Одним з поширених 

аутоімунних захворювань тонкого кишечника є целіакія, яка виникає у людей різного віку, але переважно 

проявляється у дітей внаслідок генетичної схильності. Серед основних симптомів цього захворювання 

виділяють біль та дискомфорт у ділянці живота, хронічні закрепи або діарею [1]. Їх причиною є несприйняття 

власним організмом білка глютена, що міститься в борошні з багатьох зернових культур. Імунна система хворої 

людини відповідає на появу цього білка ураженням тонкого кишечника. 

Отже головним способом мінімізувати негативні прояви целіакії за умови вчасного діагностування є 

суворе дотримання пацієнтом дієти, яка передбачає повне виключення з раціону продуктів, що містять глютен. 

З огляду на генетично-спадкову природу цього захворювання, дотримання даної дієти має бути довічним. 

Крім повного виключення глютенвмісних продуктів хвора людина має збалансувати свій раціон, 

додавши їжу, яка містить інші білки та кальцій. Також бажано звести до мінімуму механічне та хімічне 

подразнення внутрішніх стінок шлунково-кишкового тракту, в першу чергу – тонкого кишечника. 

Для виготовлення безглютенового хліба найголовнішою сировиною є безглютенове борошно, та 

відповідна готова закваска. Необхідними складовими є також вода й безглютеновий крохмаль [2]. 

Борошно сорго, яке використовується для виготовлення безглютенового хліба виробляється з 

однойменної трав’янистої рослини, яка за зовнішнім виглядом нагадує кукурудзу. Воно має добру 

розварюваність та набряклість, продукція, виготовлена із зерна сорго, черствішає повільно, тому терміни 

зберігання її дещо довші, ніж для виробів борошна з інших круп. 

Кукурудзяний крохмаль ‒ це крохмаль, з кукурудзяного зерна, отримують його з ендосперму від ядра. 

Кукурудзяний крохмаль є поширеним харчовим інгредієнтом, який використовується як загущувач, а також у 

виробництві кукурудзяного сиропу та інших цукрів. Він універсальний, легко модифікується і знаходить багато 

застосувань у промисловості: в паперових виробах, використовується в медицині, наприклад, для доставки 

глюкози людям з хворобою накопичення глікогену. Для виготовлення безглютенового хлібу крохмаль 

застосовують як згущувач. 

Безглютенова закваска для хліба є продуктом природної ферментації борошна, отриманим в результаті 

поєднання спиртового і молочнокислого бродіння, після змішування борошна з водою. Якщо настояти суміш за 

кімнатної температури, то бактерії закваски почнуть формуватися самостійно. Вони підготовлюють тісто до 

випікання. Таким чином виходить дуже смачний хліб із закваски з пухким м'якушем і хрусткою скоринкою, 

який довго зберігається. 

Спосіб виробництва безглютенового хліба складається з основних, допоміжних та обслуговуючих 

процесів. До основних процесів відносяться: замішування тіста, випікання виробів, їх зберігання і реалізація. 

Допоміжні процеси включають: cанітарну підготовку обладнання та матеріалу, а також підготовку сировини до 

виробництва. Обслуговуючі процеси: зберігання, транспортування, технічний контроль [3]. 

У загальному вигляді технологія виробництва безглютенового хліба зводиться до зазначених нижче 

операцій [4]. Заміс тіста здійснюється в тістомісильній машині в наступному порядку: в ємність вносять 

борошно сорго, кукурудзяний крохмаль, сіль, безглютенову закваску і воду з розрахунку забезпечення 
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вологості тіста 47 %; замішують однорідне тісто. Замішане тісто ділять на шматки масою 250 г, укладають у 

форми, злегка загладжують і розміщують у термостаті для бродіння і вистоювання протягом 90‒120 хв, потім 

поверхню заготовок змочують водою і відправляють форми до печі. Випікають протягом 30‒50 хв за 

температури 180‒220 °C. 

У цілому вбачається за доцільне більш широке впровадження біотехнології виготовлення 

безглютенових хлібопродуктів з огляду на аналіз трендів у даному сегменті ринку, а також з метою 

задоволення потреб населення у максимально здоровому харчуванні. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Передерій В.Г., Губська О.Ю., Перекрестова О.А. Сучасні підходи до діагностики, лікування та 

харчування хворих на целіакію. – К., 2005. – 32 с. 

2. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 

2002, – c.414 

3. Дойловский Э.И. Мукомольное и крупяное производство. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 185 

с. 

4. ГОСТ 25832-89. Изделия хлебобулочные диетические. Технические условия // Хлебобулочные 

изделия. Технические условия. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – С. 79–93. 
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Магнітна сепарація використовується в багатьох галузях промисловості: гірничо-рудній, металургійній, 

харчовій, хімічній, виробництві скла, в переробці відходів, у біомедицині тощо. Надмірне забруднення 

навколишнього середовища та продукування великої кількості відходів веде до широкого вжитку магнітної 

сепарації в утилізації та повторному використанні ресурсів. У теперішній час в біологічних технологіях 

інтенсивно розвивається напрям використання магнітної сепарації для  діагностування та лікування пацієнтів.  

Метою даної роботи є дослідження можливості та обґрунтування застосування магнітної сепарації для 

покращення стану навколишнього середовища та використання в медицині.  

Магнітний сепаратор використовується для очищення кінцевого продукту від феромагнітних домішок з 

метою досягнення високої якості та чистоти. Найбільш поширені області застосування магнітних сепараторів 

надано в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Області застосування магнітної сепарації 

Середовище, в якому 

здійснюється очистка 

Галузь застосування Приклади задач, що вирішуються за допомогою магнітних 

сепараторів 

Вилучення магнітних 

домішок із сипучих 

середовищ 

 харчова 

промисловість; 

 виробництво кормів 

для тварин; 

 виробництво скла,  

кераміки, порцеляни; 

 ливарне 

виробництво; 

 виробництво 

будматеріалів, 

 хімічне виробництво; 

 теплові 

електростанції тощо. 

 підвищення якості харчових продуктів (борошно, 

цукор, чай  тощо), а також кормових домішок і 

комбікормів шляхом запобігання потрапляння 

випадкових магнітних домішок в готову продукцію; 

 підвищення якості продукції, що виробляється (скло, 

керамічна плитка, посуд) шляхом виключення 

потрапляння випадкових магнітних домішок у вихідну 

сировину (пісок, шихта, абразиви); 

 запобігання небезпеки здоров'ю людей та тварин при 

потраплянні до організму дрібних феромагнітних 

домішок; 

 захист технологічного обладнання від зношування та 

поламок при втраплянні у вихідну сировину сторонніх 

домішок; 

 зменшення витрат формувальної землі в ливарному 

виробництві шляхом видалення звідти феромагнітного 

скрапу [1]. 

Вилучення магнітних 

домішок з рідких і 

газоподібних 

середовищ 

 металургійні 

комбінати; 

 системи 

водоочищення; 

 виробництво 

порцеляни, фаянсу і 

кераміки; 

 захист навколишнього середовища шляхом очищення 

стічних вод гірничо металургійних підприємств від 

металовмісних шламів; 

 регенерація емульсії станів холодної прокатки 

металургійних підприємств; 

 очищення суспензії, глазурі, шлікера й інших 

технічних рідин при виробництві високоякісного 
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 біомедицина; 

 машинобудівна та 

хімічна 

промисловості. 

фарфору; 

 відокремлення клітин за допомогою специфічної 

імуносорбціі для магнітокерованих сорбентів 

(сепарація клітин спинного мозку) [2]; 

 очищення технологічних газів від феромагнітного 

пилу. 

 

Таким чином, зробивши аналіз області застосування магнітної сепарації, перспективним є 

використання магнітної сепарації в біологічних технологіях та медицині, де раніше вони використовувались 

дуже обмежено. Сепарація біологічних рідин є необхідною для майбутнього розвитку високих діагностичних та 

лікувальних технологій. Але основною метою магнітної сепарації, на даний час, є очищення кінцевого 

продукту від феромагнітних домішок з метою досягнення високої якості і чистоти. 
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Дія електромагнітного випромінювання (ЕМВ) розглядається як один з глобальних екологічних 

факторів, який впливає на організм людини й тварин, проте залежність адаптивних та компенсаторних реакцій 

від умов опромінення залишається недостатньо з’ясованою. Варіанти впливу ЕМВ на біологічні системи (БС), 

включаючи людину, різноманітні: безперервний і переривчастий, загальний і місцевий, комбінований від 

декількох джерел і поєднаний з іншими несприятливими факторами середовища. 

За результатами аналізу літературних джерел та власних узагальнень установлено, що біологічні 

ефекти ЕМВ зумовлені інформаційними взаємодіями електромагнітного поля з системами організму, що 

сприймають інформацію з навколишнього середовища і відповідно регулюють процеси життєдіяльності. 

Виявлено недосконалість нормативної та методологічної бази з питань оцінки рівнів шкідливого впливу на стан 

біоти. 

Теоретичні дослідження базуються на застосуванні методів логічного аналізу та узагальнення. Для 

оцінки достовірності результатів експериментів використовувалися математико-статистичні методи. Стан 

електромагнітного забруднення досліджували методом вимірювання індукції магнітного поля, з використанням 

методу біотестування визначалися ліміти шкідливості електромагнітного впливу на модельні організми. 

Просторове переміщення організмів вивчалося на основі аналізу кадрів відеоматеріалу, отриманих шляхом 

розкадровки за допомогою комп’ютерних програми Windows Movie Maker та аналізу серійних фотографій. 

Обробка результатів проводилася з використанням карт Google, пакетів Microsoft Office, StatGraphics. При 

визначенні ступенів активності Drosophila melanogaster L. розглядалися такі параметри як швидкість 

переміщення по поверхні, кількість перельотів-стрибків і час спокою. 

У Drosophila melanogaster L. під час впливу 0,14 мкТл відмічено найбільші зростання активності на 10 

та 40 хв. експерименту. При ЕМВ 0,5 мкТл організми пізко підвищують свою активність (на 10 хв. 

експерименту), з 30 хв спадає, але через 20 хв знову підвищується, тобто спостерігається різке коливання 

активності.  

Під впливом індукції магнітного поля понад 1.69 мкТл Drosophila melanogaster L. досягають стану 

збудження, але вже з 30 хв активність починає плавно нормалізуватись при показниках 1,69 та різко спадає до 

стану загальмованості під впивом ЕМВ 2,25 мкТл. Зафіксовано постійне перебування модельних організмів у 

стані підвищеної активності та збудження внаслідок впливу ЕМВ понад 3 мкТл. Плодові мушки протягом 

усього експерименту реагують на стрес-фактор підвищенням активності, після закінчення досліду 

спостерігається відновлення активності організмів. 

Моделі регресійної залежності активності аеробіонтів являють собою поліноми другого степеня. 
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Рівень активності тест-об’єктів перебував у нормі через шість та 24 години після припинення дії стрес-

факторів. Випадків загибелі не виявлено. 
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Ступінь біологічного впливу на біоту залежить від частоти коливань, напруженості та інтенсивності 

поля, режиму його генерації (імпульсне, безперервне), тривалості впливу. Можна припустити, що 

граничнодопустимі рівні впливу шкідливих факторів фізичної природи, отримані для модельних організмів 

будуть аналогічними для людини. У загальному випадку, параметром, що визначає ступінь впливу ЕМВ 

промислової частоти на організм, є щільність наведеного в тілі струму. 

Із часом проникність тканин, органів, систем втрачає здібність накопичувати шкідливий вплив, але при 

повторному впливі спостерігається ефект сенсибілізації – посилення шкідливого впливу навіть при малих дозах 

потужності ЕМВ. При тривалому й інтенсивному опроміненні за межами адаптаційних можливостей організму 

вступають у дію механізми активного захисту. Однак вони обмежуються виснаженням захисних резервів 

організму. Таким чином, визначено, що високу небезпеку становлять рівні зі значенням понад 7,6 мкТл. Під час 

постійної дії магнітного поля понад 17 мкТл спостерігається загибель тест-об’єктів, ідентичну реакцію біоти 

зафіксовано при короткочасному впливі індукції магнітного поля близькій до 250 мкТл. 
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Метою дослідження є характеристика кисломолочного напою кефіру з додаванням ягід чорної (Ribes 

nigrum) та червоної (Ribes rubrum) смородини, обґрунтування доцільності даної біотехнології. Розглянуто та 

проаналізовано ринок кисломолочної продукції України. Проведені розрахунки витрати сировини та виходу 

готового продукту. Запропоновано технологічну схему виробництва даного продукту. Проаналізовані переваги, 

недоліки та можливе впровадження даної технології на існуючі технологічні лінії виготовлення кефіру.  

Кефір володіє всіма корисними властивостями кисломолочних напоїв і відноситься до дієтичних 

кисломолочних продуктів. Основні поживні речовини кефіру присутні в легкозасвоюваній формі, тому 

особливо цінний цей продукт для дітей, літніх і видужуючих після хвороби людей. Лікувальні властивості 

кефіру добре відомі в народній медицині і пояснюються накопиченням антибіотичних речовин, що 

виробляються мікроорганізмами кефірної закваски [1].  

Пропонується запровадити в технологію виробництва кефіру додавання на останніх стадіях 

технологічного процесу речовин отриманих з ягід чорної (Ribes nigrum) та червоною (Ribes rubrum) смородини. 

Ягоди смородини в якості неперевершеного джерела вітамінів застосовують при авітамінозах, для 

поліпшення апетиту, при гастритах зі зниженою кислотністю і захворюваннях кишечника. рекомендовано 

вживати ці ягоди людям, страждаючим недокрів'ям, захворюваннями лімфатичних вузлів, при підвищеному 

артеріальному тиску, поразці радіацією. Покращує роботу серцево-судинної системи, підвищує опірність 

організму до різних захворювань, покращує роботу кори надниркових залоз, при діабеті знижує в крові рівень 

цукру. При цьому є й протипоказання. Вживання цих плодів у великих кількостях протягом тривалого періоду 

може викликати підвищену згортання крові. Свіжі ягоди і сік смородини протипоказані при гепатиті. Не можна 

вживати їх також при підвищеній кислотності шлунка, гіперацидному гастритах, виразці шлунка або 

дванадцятипалої кишки, тромбофлебіті.  

Найбільше в складі смородини вітаміну С (аскорбінової кислоти). Пік його накопичення в ягодах 

доводиться на період дозрівання. Корисні речовини в смородині. У складі смородини містяться фітонциди - 

корисні речовини, згубні для мікробів і вірусів. Смородина корисна для здоров'я наявністю великої кількості 

органічних кислот. Вони можуть бути шкідливі для тих, хто має проблеми з підвищеною кислотністю шлунку, 

страждає від гастриту або виразкової хвороби. Пектин, особливий «фруктовий» тип клітковини, впливає на 

процес травлення: стимулює роботу мускулатури кишечника, поліпшує травлення, перешкоджає всмоктуванню 

холестерину в кров і очищує кишечник від різних токсинів, важких металів і гнильних бактерій. Смак 

підсилюють дубильні речовини, які містяться  у смородині у невеликій кількості. Бактерицидну дію спричиняє 

ефірне масло ягід чорної смородини. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що при додаванні речовин з ягід чорної (Ribes 

nigrum) та червоною (Ribes rubrum) смородини слід придержуватися концентрації 3-5%. Це дозволить наділити 

кефір новими органолептичними властивостями, при цьому не зіпсувати смак самого кефіру. За технологією, в 

кефір ягоди подаються у вигляді рідкого екстракту після його сквашування, потім відбувається ретельне 
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перемішування і вже після фасування і реалізація. Кефір завдяки цій технології набуває нових органолептичних 

якостей, лікувально-профілактичних властивостей [2].   
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Річкові раки – один із перспективних об’єктів аквакультури. Запаси прісноводних раків віднесені до 

числа цінних продовольчих ресурсів європейських країн (ФАО, Стокгольм, 1984 р.). М’ясо прісноводних 

раків – делікатесний і дієтичний продукт з оригінальним, приємним смаком, харчова цінність якого обумовлена 

високим вмістом білка (в сухій речовині м’язів до 70 %) при низькому вмісті жиру (2 – 5,3 %), й різноманітті 

вітамінів і мікроелементів, що добре засвоюється людиною [1]. 

В результаті негативного антропогенного впливу значна кількість водойм практично втратила своє 

промислове значення. Об’єм вилову раків у природних водоймах суттєво скоротився за останні десятиліття [2]. 

Зменшення чисельності раків у річках та озерах призвело до розширення масштабів досліджень у напрямку їх 

культивування. Створення економічно ефективних господарств з розведення ракоподібних потребує 

застосування засобів автоматичного контролю й управління водним середовищем. На відміну від країн Європи 

та США, де даний напрямок давно отримав широке визнання, в нашій країні цей сегмент ринку досі 

залишається не заповненим, а отже перспективним. 

Найбільш цінними об’єктами для культивування в наших умовах можуть бути прісноводні раки родини 

Astacidae: рак широкопалий – Astacus astacus та кубанський – Pontastacus cubanicus. Свого часу запаси 

широкопалого раку суттєво скоротилися, і його промисловий вилов був призупинений. Вирощування 

представників цього виду в аквакультурі дає змогу в перспективі відновити чисельність популяції в регіоні, а 

також наситити ринок цінним дієтичним білковим продуктом. 

М’ясо річкового раку є джерелом повноцінного білка, мікроелементів і вітамінів; жирність його 

невелика – 0,8-1,2%. Для виробництва харчових продуктів можуть бути використані раки живі, свіжоморожені, 

охолоджені, з підігнутою й притиснутою до тіла хвостовою частиною, з незміненим кольором і консистенцією, 

зі світлими прозорими очима і чистим панциром. У 100 грамах м’яса знаходиться приблизно 77 ккал. Окрім 

поживних властивостей м’яса хітиновий покрив річкового рака також є чудовим антисептиком, який сприяє 

загоюванню ран. Людям із захворюваннями серцево-судинної системи і печінки радять вживати м’ясо 

річкового рака. Окрім цього споживання раків завдає позитивного впливу на организм людини. 

Річковий рак є стійким організмом і може жити у широких межах параметрів навколишнього 

середовища. Він підходить до культивування практично в усіх прісноводних господарствах: дрібних 

фермерських (копані ставки, природні водойми); у напівінтенсивних та інтенсивних системах розведення; в 

монокультурі, полікультурі або об’єднаних системах [3]. Успішно застосовуються методи вирощування раків 

на рисових чеках та у солонуватих водоймах. Однак річковий рак є досить вимогливим до якості води, і при її 

забрудненні або цвітінні залишає таку водойму і переселяється туди, де знаходить сприятливі умови. 

Особливою вимогою є вміст кисню у воді, який повинен бути в межах 6 – 8 мг/л. Також досить погано Astacus 

astacus переносить дуже закислене середовище, тому концентрація водневих йонів середовища повинно бути 

нейтральним або, у крайньому разі, слабколужним (рН 7–9). Оптимальна температура води в період росту й 

розмноження річкових раків – 17–18 ºС, хоча адаптивні можливості дорослих особин значно ширше: 4–28 ºС. 

Вода, де мешкають раки, повинна містити достатньо мінеральних речовин, зокрема йонів Кальцію (10–60 мг/л). 

У воді бідній на мінеральні речовини, панцир у раків стає м’яким [4]. 

Виходячи з того, що одна самка в середньому може давати 200 рачат для реалізації орієнтовного 

проекту пропонується закупити 50 самок та 25 самців. Зважаючи на можливий канібалізм, захворювання, 

зовнішні чинники приймемо, що вихід рачат складатиме 30 штук від одної самки. Таким чином 50 самок 

зможуть за сезон (6 місяців) відтворити 1500 особин. Знаючи густоту посадки зрілих особин – 30 одиниць / м
2
 

та молодих особин – 50 одиниць / м
2
 для реалізації запропоновано використовувати 4 басейни місткістю по 

20 м
3
. За рік кількість реалізованих особин буде складати близько 2000. Знаючи потужність виробництва і масу 

зрілої особини (70 грам) для продажу, очікувана маса раків реалізованих за рік буде складати 140 кг. 

Застосування нового сучасного обладнання дозволить виробництву забезпечити ринок якісним продуктом в 

необхідному об’ємі та з мінімальними витратами. 

Впровадження аквакультури раку широкопалого з огляду на аналіз запитів ринку, а також з метою 

задоволення потреб населення у якісному дієтичному харчовому продукті, можна вважати достатньо 

ефективним і таким, що заслуговує на увагу з боку відповідних господарюючих суб’єктів. 
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Проведено аналіз літературних джерел та встановлено, що виробництво ретинолу є актуальним  та 

перспективним напрямом медичної біотехнології. У середньому дорослому чоловікові потрібно 900 мкг (у 

перерахунку на чистий ретинол), а жінці 700 мкг вітаміну A на добу. Найбільший припустимий рівень 

споживання для дорослих – 3000 мкг на добу. 

Показано [1], що вітамінна недостатність – це патологічний стан, обумовлений недостатньою кількістю 

в організмі вітаміну або комплексу вітамінів. Встановлено ти чинники такого стану: недостатнє надходження 

вітамінів з їжею, недостатнє їх засвоєння  організмом, або підвищений обмін речовин у людини (вагітність, 

фізичне або психічне навантаження тощо). Розрізняють три стадії вітамінної недостатності. Перша – 

прегіповітаміноз або субнормальна забезпеченість вітамінами. Дефіцит вітамінів на цій стадії підтверджується 

тільки лабораторними методами. Друга – гіповітаміноз, коли є наявною специфічна клінічна картина 

недостатності того або іншого вітаміну. Третя – авітаміноз, крайня ступень вітамінної недостатності. Звичайно, 

в економічно розвинених країнах авітамінози зустрічаються рідко. Але гіповітамінози зустрічаються досить 

часто, у першу чергу в дітей, осіб літнього віку, вагітних. Для чоловіків, що займаються спортом, що виконують 

важку фізичну роботу або страждають захворюваннями шлунково-кишкового тракту, також характерний 

гіповітаміноз. Інтенсивне фізичне навантаження, особливі кліматичні умови, інфекційні захворювання, 

інтоксикації, захворювання внутрішніх органів й ендокринних залоз, підвищують потребу організму у      

вітамінах [2]. 

Ретинол є жиророзчинний, тому для його засвоєння харчовим трактом потрібні жири, а також 

мінеральні речовини. Вітамін A має блідо-жовтий колір, який утворюється з червоного рослинного пігменту 

бета-каротину. У здоровому організмі даний вітамін залишається досить довго, тому не має потреби 

поповнювати його запаси кожен день. Існує дві форми цього вітаміну: це готовий вітамін А (ретинол) і 

провітамін А (каротин), який в організмі людини перетворюється на вітамін A, тому його можна вважати 

рослинною формою вітаміну A.  

Проаналізувавши роботу Київського та Йошкар-Олинского вітамінних заводів виявлено відставання у 

якості та модернізації виготовлення продукції першого. Встановленно основні технології та способи синтезу 

що можуть бути введенні та удосконаленні. Серед них: 1. введення каротину у продукти в  вигляді масляних 

розчинів і дисперсій. Щоб отримати готовий Р-каротин, використовують технологію, застосовуючи такі 

поживні середовища: соєве борошно, кукурудзяна, соняшникова олія. 2. Синтез вітаміну А з [3-ІОНОНА 

ЧЕРЕЗ КЕТОН С18]. 3. Синтез вітаміну А через 2,6-6-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН. 4. Синтез вітаміну А з 

р-ІОНОНУ ЧЕРЕЗ альдегід С14. 5. Технологічна схема [3], що включає отримання псевдоіонона (3-іонона, 

альдегід Ci4 і вітаміну А ацетату і пальмітату). 6. Спосіб виділення на основі комплексної переробки біомаси 

мікроскопічного гриба Blakesleatrispora, що дозволяє отримувати в єдиному технологічному циклі відразу 

кілька цінних цільових продуктів – Р-каротин, убіхінони, ергостерин, фосфоліпіди і поліненасичені жирні 

кислоти. 

Висновок: виготовлення вітамінів з використанням різних біотехнологій та модернізація виробництва 

закономірно призводить до прогресу в умовах конкурентоздатності.  
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Сучасний розвиток суспільства вимагає взаємозв’язаного процесу розвитку науки й техніки, 

виробництва та сфери використання. Гострота екологічної ситуації призвела до розуміння негайного переходу 

до нової моделі розвитку суспільства – сталого розвитку, який передбачає проведення інноваційних реформ в 

екології, економіці, впровадження у виробництво новітніх енергозберігаючих та інформаційних технологій. 

Тому підготовка майбутніх фахівців-екологів (МФЕ) потребує застосування в навчальному процесі 

комп’ютерних програмних засобів навчання, що надає можливість більш системно і ефективно виконувати 

науково-дослідницькі завдання з охорони навколишнього середовища у професійній діяльності. 

Для побудови Програми розроблено модель, яка являє собою сукупність поглядів, положень і рішень, 

необхідних для цілеспрямованого і оптимального вирішення завдань теоретичних досліджень та їх практичної 

реалізації; містить мету, понятійний апарат, методологічну основу, принципи та результати. Головною метою 

побудови моделі є розробка Програми для оцінки сталого розвитку країни і окремих її регіонів, статистичних 

інформативних базових показників, що характеризують СЕЕС підсистеми.  Методологічну основу моделі 

становлять об’єктно-орієнтований підхід у програмуванні, який заснований на поданні Програми у вигляді 

сукупності взаємодіючих об’єктів, кожен з яких є екземпляром певного класу, а класи є членами певної ієрархії 

наслідування. 

Розроблена комп’ютерна програма «Sustainable development», може використовуватися науковцями при 

визначенні стану соціо-еколого-економічного стану урбогеосоціосистем, моделюванні стратегії сталого 

розвитку країни, фахівцями-екологами при вирішенні професійних завдань, студентами екологічного напрямку 

під час виконання науково-дослідницьких робіт та практичних занять. Розроблена програма здійснює 

розрахунок СЕЕС з використанням системи базових показників, поєднаних у однорідні групи (соціальну, 

екологічну, економічну). Алгоритм розрахунку передбачає чотири рівні оцінки та агрегування показників: 

статистичних інформативних базових показників (БП), які характеризують СЕЕС підсистеми довкілля; 

агрегованих показників (АП), які характеризують стан споріднених групових (макропоказників) досліджуваних 

підсистем; інтегрованих показників (ІП), які характеризують стан СЕЕС підсистеми; інтегральний індекс СЕЕС 

розвитку територій (ІСЕЕСРТ). 

За допомогою програми виконуються наступні кроки: розрахунок БП, АП, ІП, ІСЕЕСРТ розвитку будь-

якої УГГС району, області, країни в цілому; виведення значення ІСЕЕСР на карту, що супроводжується 

визначенням стану відповідно до шкали (критичний, загрозливий, задовільний, сприятливий) відповідним 

кольором та текстовим підписом; розрахунок ІСЕЕСР країни, використовуючи ІСЕЕСР кожного регіону. 

Використання даних, що отримані у ході розрахунків за допомогою Програми можуть бути 

використані при дослідженні динаміки змінення захищеності життєвого рівня, доходів та безробіття населення, 

демографічних показників, виробничо-економічних показників, показників стану атмосферного повітря, 

використання водних ресурсів, поводження з відходами та ін. 

Використання комп’ютерних програмних засобів дозволяє моделювати природні процеси, 

прогнозувати їх зміни в результаті антропогенних впливів, проводити віртуальні експерименти, що сприяє 

процесу формування науково-дослідницької компетентності у майбутніх фахівців-екологів. 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛЮСКІВ РОДУ DREISSENA ТА ЇХ РОЛЬ У 

САМООЧИЩЕННІ ЗАПОРІЗЬКОГО (ДНІПРОВСЬКОГО) ВОДОСХОВИЩА 

 

Молода О. П. 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

Дрейсена річкова (лат. Dreissena polymorpha) та дрейсена бузька (лат. Dreissena bugensis) є широко 

поширеними видами двостулкових молюсків, які мешкають як в прісних, так і в солонуватих водоймах [1]. У 

XX столітті ареал виду розширився ще більше: разом з баластними водами личинки дрейсени досягли Північної 

Америки і дуже швидко заселили систему Великих озер. У 2008 році був зафіксований перший випадок 

виявлення дрейсен у водоймі в Каліфорнії [2, 3]. 

Дрейсена є природним фільтратором, який очищає тисячі, мільйони кубометрів води. Завдяки своїй 

фільтраційній активності двостулкові молюски відрізняються більшою здатністю серед водної біоти до 

накопичення різних забруднень, беруть участь в процесах самоочищення, покращують якість води та сприяють 

компенсації антропогенного впливу. У випадках, коли їх поселення виявляються досить великими, здатні 
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істотно збіднювати угрупування кормового, що також може бути однією з причин скорочення чисельності 

інших прісноводних двостулкових молюсків. Крім того, виділені молюсками фекалії містять значну кількість 

біогенних елементів (азоту і фосфору), що, в свою чергу, призводить до спалахів зростання донних водоростей 

[4]. 

Молюски роду Dreissena мають виражену здатність накопичувати такі особливо небезпечні 

токсиканти, як важкі метали (свинець, кадмій, цинк, кобальт, хром, нікель, залізо), магній і кальцій, в великих 

кількостях, ніж інші гідробіонти [5]. Здатність двостулкових молюсків накопичувати до високих рівнів 

радіонукліди та важкі метали, їх поширеність, доступність збору і мала міграційна активність уможливлюють 

використання дрейсен як біоіндикаторних організмів-концентраторів в моніторингу радіаційно-хімічного 

забруднення. 

Крім позитивної ролі в якості біофільтратора, дрейсена може викликати багато шкоди роботі підводних 

гідроспоруд, утворюючі великі за площею обростання [6]. У неї є цікава особливість – вона має спеціальне 

пристосування, яке дозволяє їй мертвою хваткою вчепитися в субстрат. Це спеціальні міцні нитки (бісуси), за 

допомогою яких вона приклеюється до корчів, каменів, рослин водойм. З такими  біоперешкодами важко 

боротися, особливо у великих водоймах. 

Необхідність вивчення показників розвитку та розповсюдження молюска роду Dreissena пов'язана з 

важливою роллю, яку цей молюск грає в прісноводних екосистемах. Вселяючись у водойму, він швидко 

збільшує свою чисельність, істотно змінює структуру гідробіоценозу й стає домінуючим видом. При цьому 

дрейссена грає у водоймах подвійну роль. З одного боку, обростання гідротехнічних споруджень й водних 

каналів – джерело біоперешкод. З іншої сторони, дрейсена є за типом харчування фільтратором, який очищає 

воду й служить об'єктом харчування для багатьох риб.  

Враховуючи важливу роль, яку грає молюск Dreissena у водній екосистемі, метою нашої роботи було 

вивчення чисельності, біомаси та фільтраційної активності молюсків  р.  Dreissena в умовах Запорізького 

(Дніпровського) водосховища. 

Експерименти по визначенню фільтраційної активності дрейсен проводили у різні сезони року. Відбір 

проб здійснювали на різних ділянках водосховища, а саме: в Самарській затоці, верхній частині водосховища,  

біля річпорту, на центральній ділянці в районі о. Монастирський. Молюсків збирали загальноприйнятими у 

гідробіології методами за допомогою днозачерпувача Екмана-Берджа та сачка (люмбека). Чисельність 

виражали у тис. екз/м
2
, біомасу – у мг/м

2
. Визначення фільтраційної активності молюсків проводили згідно з 

рекомендаціями Прянічникової Е.Г. [7]. 

У Запорізькому водосховищі поселення молюсків роду Dreissena були знайдені на всіх досліджуваних 

ділянках. Незважаючи на високе антропогенне навантаження на Самарську затоку, саме тут були виявлені 

максимальні показники чисельності та біомаси дрейсен – 9760 екз./м
2 

та 4,7кг/м
2
 відповідно. Це можна 

пояснити наявністю умов, сприятливих для розмноження молюска: збільшеною в порівнянні з іншими 

ділянками водосховища мінералізацією води, наявністю субстрату, до якого може прикріплюватися молюск та 

дуже низькою швидкістю течії (від 0 до 0,1 м/с). Біля о. Монастирський кількісні показники дрейсен були 

нижче і становили відповідно 7320 екз./м
2
 та 3,92 кг/м

2
.  

Найбільш низьке значення біомаси дрейсени зафіксоване у верхній частині водосховища біля стоку 

заводу імені Петровського (0,2 – 0,7 г/м
2
), що обумовлене високою концентрацією сполук цинку та міді, які 

містяться у стоці [8]. Біля станції «Річпорт» біомаса дрейсен дещо зростає – 1,9 г/м
2
. Невисокі показники 

розвитку дрейсени біля річпорту пояснюються негативним впливом нафтопродуктів, яких чимало надходять у 

водосховище з боку катерів та моторних човнів.    

Експерименти по дослідженню фільтраційної активності дрейсен показали, що влітку при температурі 

води 25 
о
С  один молюск за добу фільтрує у середньому 12 л води; восени при температурі води 17 ºС – 6 л 

води; взимку при температурі води 1 ºС – 2 л води, а навесні при температурі води 8 
о
С – 4 л води. 

Враховуючи показники фільтраційної активності дрейсени, біомасу та чисельність молюсків на різних 

ділянках водосховища, а також те, що повний об’єм води у Запорізькому водосховищі складає 3,3 млрд. літрів, 

ми розрахували, що дрейсена впродовж вегетаційного сезону фільтрує 6  об’ємів водосховища. Це свідчить про 

значну роль, яку молюск відіграє у самоочищенні Запорізького (Дніпровського) водосховища. 
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СЕКЦІЯ № XIІІ 

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ УРОКУ ФІЗКУЛЬТУРИ У СТАРШІЙ 

ШКОЛІ 

 

Коваль Г.В., студ. 

Науковий керівник Лошицька Т.І., к.ф.к.с., доц. 

Кременчуцький  національний  університет імені Михайла Остроградського 
 

        Актуальність проблеми. Питання  плідного проведення уроку фізичної культури в кожній школі 

звучить досить злободенно. І тому існує необхідність ретельної і сумлінної підготовки до нього, а особливо до 

його організації та проведення. Урок фізичної культури покладає велику відповідальність на вчителя, як дуже 

специфічний вид діяльності педагога, і вимагає особливої уваги до себе  (Холодов Ж. К., Кузнєцов В. С., 2002.). 

      Об'єкт дослідження – процес фізичного виховання школярів 10 – 11 класів ЗОШ с. Млинок, 

Кіровоградської області, Онуфріївського району. 

       Предмет дослідження – організація та методика уроку фізичної культури у старших класах. 

      Мета дослідження – оцінити ефективність нових організаційно-методичних форм проведення уроку 

фізкультури у старших класах. 

      Завдання дослідження: 

1. Вивчити стан проблеми за даними наукових джерел, робочої документації вчителів тощо. 

2. Провести педагогічний аналіз уроку фізкультури. 

3. Для аналізу ставлення учнів до уроку ФК, їх пропозицій щодо його можливого удосконалення  

провести анонімне опитування за розробленою анкетою. 

4. Розробити програму та конспекти експериментальних уроків фізкультури на 1 місяць, опираючись на 

рекомендації вчителів-новаторів та результати опитування учнів. 

5. Провести педагогічний аналіз експериментального уроку ФК та повторне анкетування учнів, 

сформулювати висновки та рекомендації.  

      Методи дослідження: аналіз літературних джерел; аналіз документів планування навчального процесу; 

аналіз робочих журналів та документів звітності учителів фізкультури; педагогічний аналіз уроку; анкетування 

та опитування вчителів та учнів;  методи математичної статистики. 

      Аналіз власних досліджень. Враховуючи побажання учнів, рекомендації сучасних дослідників, 

учителів-новаторів, нами було розроблено серію експериментальних уроків фізкультури для учнів 10 – 11 

класів. При їх розробці враховувались особливості матеріально-технічної бази школи: кількість місць для 

занять, інвентар. 

Не маючи повноважень відступати від шкільної програми, ми не змінювали основної частини уроку: вона 

передбачала навчання техніці та тактиці гри в баскетбол. Ми повністю змінили розминку (7 – 10 хв): включили 

до неї елементи йоги та пілатесу, танцювального фітнесу. До заключної частини, яка тривала не більше 5 

хвилин, ми включили стретчинг та пілатес. Ефективність експериментальної програми оцінювалась за 

представленими нижче критеріями. Основний із них –  щільність уроку: загальна та моторна  (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Динаміка основних критеріїв якості  уроку 

      Як видно з рисунка, моторна щільність уроку зросла з 52 до 84%. 

      Експериментальні уроки викликали ряд фізіологічних змін в організмі, зокрема у ЧСС у спокої та 

вмісті кисню у крові, який є індикатором маніфестації патологічних процесів у дихальних шляхах.  

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Таблиця 1 – Динаміка показників вмісту кисню в організмі та ЧСС 

Показник Вміст кисню, % ЧСС, уд/хв 

До експерименту,    ̅ х 92,3 ± 4,12 82,4±7,52 

Після експерименту, х 97,8± 4,06 77,5± 6,70 

Різниця, ΔХ 5,5 4,9 

Таким чином, і за цими даними експериментальні показники переважають, що свідчить про 

ефективність нововведень. 
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ВПЛИВ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ТРИВАЛІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ 

МЕНІСКЕКТОМІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБА 

 

Курганська В.А., студ.  

Науковий керівник Біліченко О.О., к.ф.к.с. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
      

     Актуальність проблеми. За даними літератури, до 70 % кістково–м’язових уражень припадає на 

колінний суглоб (Г. П. Котельніков, 2009; В. А. Єпіфанов, 2010; М. І. Спузяк зі співавт., 2011). 

     Часті пошкодження колінного суглобу обумовлені тим, що суглоб розміщується поверхнево; крім 

того, при фіксованій стопі і різкому повороті тулуба зв’язки колінного суглобу в результаті дуже великого 

навантаження розриваються [2]. Проте, ушкодження менісків трапляється не тільки у спортсменів [9]. 

      Пошкодження менісків колінного суглоба – один з найбільш частих видів патології опорно – 

рухового апарату спортсменів. Так, на долю пошкоджень менісків та зв’язкового апарату колінного суглоба 

доводиться 80,7–84,8 % (О. А. Бур’янов, Г. Г. Голка, В. Г. Климовицький, О. Є. Лоскутов, В. К. Івченко, 2014). 

      Артроскопія колінного суглоба є сучасним методом оперативного втручання, що відрізняється від 

стандартної артротомії малоінвазивністю й відносно швидким відновленням функцій суглоба й м’язів кінцівки 

[4,5]. Невелика травма капсули суглоба, на відміну від традиційної артротомії, дозволяє почати мобілізацію 

м’язів, відновлення рухів у колінному суглобі та опороздатності кінцівки з першої доби після операції [1,2,3]. 

      Важливим фактором скорочення термінів тимчасової непрацездатності і профілактики інвалідності 

є своєчасна і добре організована реабілітація травматологічних хворих, бо навіть незначні порушення функцій 

опорно–рухового апарату безпосередньо впливають на їх працездатність [6, 7]. 

     Тобто актуальною є розробка комплексів фізичної реабілітації для відновлення повного 

функціонування пошкодженого колінного суглобу за короткий термін. Так як ранній початок та комплексний 

підхід реабілітаційних заходів, є гарантією швидкого відновлення та повернення до повсякденної діяльності. 

Існуючі комплекси фізичної реабілітації в основному орієнтуються на тривалий термін повного відновлення [5].  

     Об’єкт дослідження – фізична реабілітація при меніскектомії. 

     Предмет дослідження – засоби і методи фізичної реабілітації після меніскектомії. 

     Мета дослідження – розробка програми фізичної реабілітації для пацієнтів, яким була проведена 

меніскектомія на підставі дослідження літературних джерел. 

     Завдання дослідження: 

     1. Вивчити стан літературних і наукових джерел з обраної теми. 

     2. Розглянути засоби і методи фізичної реабілітації. 

     3. Скласти комплекс ЛФК після меніскектомії, спираючись на вивчену науково–методичну 

літературу. 

    Для поставлених нами зaвдaнь дocлiджeння булo викoриcтaнo нacтупнi мeтoди: 

– теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; 

– гоніометрія; 

– лікарсько–педагогічне спостереження; 

– антропометрія; 

– опитування; 

– методи математичної статистики. 

     Результати дослідження та їх обговорення. В останні роки одним із найбільш ефективних методів 

реконструкції колінного суглоба після травм менісків є артроскопічна операція. 

    В доступній нам літературі достатньо висвітлені питання реабілітації після меніскектомії, але 

відсутній єдиний погляд щодо тривалості реабілітації. Так, на думку зарубіжних авторів, проведення 
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реконструкції у гострому періоді після травми призводить до розвитку артрофіброзу колінного суглоба після 

артроскопії. У той же час, за даними інших авторів, дегенеративні зміни меніска та суглобового хряща 

спостерігалися після відстроченої операції [2, 6]. Незважаючи на існуючі розбіжності, більшість дослідників 

одностайні у тому, що необхідне найбільш раннє застосування засобів і методів фізичної реабілітації для 

зменшення післяопераційних ускладнень і підвищення якості відновлення рухової функції.  

    Досліджуючи різні літературні джерела нами було встановлено певний відсоток отримання різних 

травм, в залежності від виду спорту, що представлені у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Співвідношення ушкоджень і захворювань опорно–рухового апарату 

залежно від виду спорту (%) 

Характер ушкоджень Види спорту 

Єдино

–бор–

ства 

Скадно– 

коорди–

наційні 

Цик–

лічні 

Багато–

борства 

Ігрові Швид–

кісно 

силові 

Інші Усьо–го 

Переломи 5,5 8,7 6,5 19,8 4,4 3,3 11,8 60,0 

Вивихи 2,5 2,8 2,3 1,4 3,2 0,6 5,0 17,8 

Поранення 1,0 0,7 1,4 1,4 6,4 0,8 2,9 14,6 

Ушкодження м’язів 2,8 2,6 3,2 2,8 3,1 11,1 0,8 26,4 

Ушкодження сухожиль 0,9 3,2 1,3 2,8 2,2 0,9 1,2 12,5 

Ушкодження 

капсульно–зв’язкового 

апарату 

11,3 13,9 9,1 11,0 11,8 15,3 5,0 77,4 

 

Ушкодження менісків 24,1 11,3 9,3 4,7 28,1 11,9 8,2 97,6 

 

    Основною метою фізичної реабілітації є максимальне збереження рухової функції та ліквідація 

травматичних проявів: контрактури, болю та набряку у колінному суглобі, гіпотрофії м’язів стегна, зниження 

силових характеристик м’язів нижньої кінцівки, відновлення порушення балансування та відчуття зміненого 

положення колінного суглоба у просторі [6, 8].  

    Враховуючи дані літературних джерел фізична реабілітація після часткової артроскопічної 

меніскектомії повинна проводитися на лікарняному та післялікарняному етапах за трьома періодами перебігу 

хвороби: ранній післяопераційний період, пізній післяопераційний період, тренувально–відновний період. 

    Ранній післяопераційний період при частковій артроскопічній меніскектомії починається з 1–2 доби 

після операції і продовжується в середньому біля 2–3–х тижнів. Завданнями фізичної реабілітації на цьому 

етапі є: нормалізація трофіки оперованого суглоба й усунення післяопераційного запалення, протидія 

гіпокінезії, профілактика контрактури оперованого суглоба. 

     Пізній післяопераційний період починається через 2 тижні і продовжується до 3–4 тижнів після 

операції. Завдання цього етапу – усунення контрактури колінного суглоба, відновлення нормальної ходьби, 

зміцнення м’язів оперованої кінцівки. 

     Третій післяопераційний період починається через 3–4 тижня після меніскектомії і продовжується 

до 4–6 тижнів. Завдання етапу: повне відновлення функцій оперованого суглоба.  

     За основу складеного нами комплексу ЛФК взята методика лікаря Бубновського, яка полягає у 

кардинально новому підході без навантаження на сам суглоб. До нього входять вправи для підключення м’язів 

стегна, а саме синергістів та антагоністів, ротаційні, дихальні та силові вправи, вправи на розтягнення. У 

першому періоді використовується 25 % спеціальних, дихальних вправ та 75 % вправ для загального розвитку, 

у другому – співвідношення дихальних вправ до спеціальних та для загального розвитку – 1:2, а у заключному 

співвідношення складає – 1:3. 

 Висновки. 1. За даними аналізу літературних джерел пошкодження менісків колінного суглоба − один 

з найбільш частих видів патологій опорно–рухового апарату спортсменів, які вимагають оперативного 

лікування і подальшого тривалого періоду реабілітації.  

     2. Відновлення порушених функцій колінного суглоба повинно бути комплексним, з використанням 

медикаментозного лікування, хірургічного втручання та обов’язкового застосування засобів та методів фізичної 

реабілітації, що забезпечить найкоротші терміни (4–5 місяців) повноцінного відновлення. 

     3. Застосування запропонованої нами програми реабілітації при травмах менісків допомагає 

зміцнити мускулатуру нижніх кінцівок, збільшити рухливість колінного суглобу, сприяти нормалізації 

самопочуття в цілому, пришвидшити терміни реабілітації після меніскектомії колінного суглоба. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗВО 

 

Галата О.В., Бондаренко Ю. А., Ложченко О. В. 

Кременчуцький льотний коледж НАУ 

 

        Оздоровче тренування відрізняється від спортивного. Метою спортивного тренування є 

досягнення максимальних результатів в обраному виді спорту. Мета оздоровчого тренування – зміцнення 

здоров'я, поліпшення стану серцево-судинної, дихальної, м'язової та інших систем організму, підвищення 

фізичної підготовленості. За кордоном системи спеціально організованих форм м'язової діяльності, які 

передбачають підвищення фізичної підготовленості до належного рівня («кондиції»), одержали назву 

«кондиційних тренувань». Такий зміст вкладається нами в поняття «оздоровче тренування». В оздоровчому 

тренуванні використовують різноманітні засоби. Особливу групу складають фізичні вправи, деякі природні 

фактори зовнішнього середовища (сонячна радіація, властивості повітряного і водного середовища) та гігієнічні 

фактори. Хоча природні фактори середовища й гігієнічних умов не є головними специфічними засобами 

оздоровчого тренування, їх сприятливе значення важко переоцінити. Саме тому в процесі фізичного виховання 

передбачається завдання отримання гігієнічних знань і знань, які належать до оздоровчих сил природи, а також 

навичок їх раціонального самостійного використання. У сучасних умовах реформування системи освіти в 

Україні фізична культура є важливим складовим елементом, що формує у студентської молоді основи 

здорового способу життя, а також сприяє їх успішній професійній адаптації. У цьому контексті актуальним 

питанням є вдосконалювання змісту, форм і методів фізичного виховання у ЗВО. 

      Питання взаємозв'язку між параметрами рухового навантаження і його впливом на основні системи 

організму людини розглядаються в науковій літературі з 1972 р. Результатами цих досліджень є констатація 

кількісних і якісних ефектів оздоровчих занять на організм людей, які займаються оздоровчо-рекреаційною 

фізичною культурою, а також практичні рекомендації з формування рухових режимів для різних вікових груп. 

Проблемами вдосконалювання оздоровчого фізичного виховання студентської молоді займалися вчені різних 

напрямків, зокрема: Г.Л. Апанасенко, О.С. Куц, В.И. Ільїнич, Т.Ю. Круцевич та інші. Значна кількість 

досліджень присвячена технологіям професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. Доповнено зміст 

оздоровчих програм для студентів із використанням індивідуального та диференційованого підходів у 

фізичному вихованні молоді. Розроблено технологію формування мотивації до самостійних занять фізичними 

вправами. Пропонується поліпшити програмно-нормативне забезпечення. Розроблено оздоровчі програми 

спортивної спрямованості.  Незважаючи на широкий спектр дослідницьких напрямків, питання оздоровчо-

рекреаційної фізичної культури не так детально розглядалися з огляду на різнохарактерність впливу фізичних 

вправ на організм. Не знайшла необхідного вирішення проблема кількісного контролю інтенсивності фізичних 

навантажень, оскільки оздоровчі програми містять вправи різної спрямованості, які виконуються різними за 

обсягом м'язовими групами та які відрізняються одна від іншої морфологічною структурою. Виникає 

необхідність наукової розробки критеріїв рухової активності в галузі оздоровчо-рекреаційнї фізичної культури 

ЗВО. 

Оздоровче тренування засноване на ряді специфічних принципів, в основі яких лежать  фізіологічні 

закономірності. Найважливіші з них: 

1) принцип систематичності передбачає безперервність процесу занять, раціональне чергування 

навантажень і відпочинку; 

2) принцип поступового нарощування фізичних навантажень ґрунтується на тому, що в процесі занять 

після визначеного часу організм людини адаптується до навантаження. Значних функціональних перебудов 

можна домогтися в тому випадку, якщо навантаження поступово збільшувати, причому, не переобтяжуючи 
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організм, а навпаки, даючи йому можливість адаптуватися, справлятися з усе більш і більш тривалими й 

складними завданнями. Разом з тим, у міру досягнення нормативних (чи бажаних) кондицій фізичної 

підготовленості можлива стабілізація навантаження чи тимчасове його зниження; 

3) принцип доступності й індивідуалізації полягає в чіткій відповідності фізичного навантаження 

функціональним можливостям організму. Враховуються вік, стать і рівень фізичної підготовленості. 

Навантаження не повинні перевищувати рівня функціональних можливостей організму, але мають бути 

достатніми, щоб викликати оздоровчий ефект. Оздоровчий ефект можливий тільки за умови досягнення 

мінімального порога частоти, тривалості й інтенсивності навантаження. Величина мінімального порога дуже 

індивідуальна, що припускає індивідуальний підхід до вибору фізичних навантажень. 

В оздоровчому тренуванні розрізняють такі основні компоненти навантаження, які визначають його 

ефективність: 

1) характер використовуваних засобів (вид рухової активності); 

2) періодичність (частота) занять; 

3) тривалість занять; 

4) інтенсивність використовуваних вправ. 

Під час вибору визначеного виду рухової активності слід знати, що тренувальний ефект залежить від 

ступеня навантаження систем, тобто від інтенсивності, тривалості і частоти тренувальних занять. Вибір 

оптимальної величини тренувального навантаження, а також тривалості, інтенсивності й частоти занять 

визначається рівнем фізичного стану (фізичного здоров'я) людини. Індивідуалізація тренувальних навантажень 

в оздоровчій фізичній культурі є найважливішою умовою їхньої ефективності, інакше тренування може 

принести шкоду. Основне завдання оздоровчого тренування – підвищення кардіореспіраторної підготовленості 

людей, які не займаються спортом. 

Фізична культура особистості відображає її освіченість, фізичну підготовленість і досконалість, що 

досягається шляхом використання засобів фізичного виховання. Набуття знань з основ теорії, методики й 

організації фізичного виховання відбувається в системі забезпечення здорового способу життя й навчання 

прикладному їхньому використанню з метою фізичного самоудосконалення. У результаті формуються 

практичні умінння й навички з основ методики самоконтролю в процесі фізичного вдосконалення, оцінки рівня 

фізичного стану і фізичної підготовленості. 
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Пропонується програма фізичної реабілітації, яка основана на гідрокінезотерапії. Фізична реабілітація 

за методикою гідрокінезотерапії сприяла вірогідно (р<0,05) більш вираженим позитивним змінам, ніж 

реабілітація за типовою методикою зазначеної установи (ЛФК). Актуальність дослідження зумовлена 

збільшенням патології кістково-м’язової системи. У 2018 році в Україні, було зареєстровано 3 249 396 випадків 

захворювань кістково-м’язової системи у дорослого населення, що на 36 916 (1,15 %) випадків більше 

показників 2017 року. Захворюваність збільшилась на 1,67 % і склала      1102,44 випадків на 10 000 дорослого 

населення [1]. Больовий синдром є провідним клінічним проявом більшості ортопедичних захворювань у 

дорослих і першою сигнальною ознакою наявності патології кістково-м’язової системи, а боротьба з ним є 

невід’ємною частиною комплексного лікування даної групи пацієнтів [2]. «Попереково-крижові радикулопатії» 

міцно утримують перше місце за поширенням (більше 50 %), за кількістю днів і випадків непрацездатності на 

100 працюючих –  32-161 днів і 5-23 випадків на рік [3]. 

Мета дослідження: доказати ефективність гідрокінезотерапії під час реабілітації пацієнтів з больовим 

синдромом попереково-крижового відділу хребта. Для досягнення мети були використані наступні методи 

дослідження: аналіз даних науково-методичної літератури; соціологічні методи; клінічні та параклінічні методи 

(тестування чутливості та болю, дослідження рухової сфери); методи математичної статистики. Обстежувалися 

пацієнти похилого віку з діагнозом радікулопатія попереково-крижового сплетіння. Було сформовано 

експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ) групи по 10 осіб віком 56-58 років жінки та 61-64 роки чоловіки. ЕГ 

займалася за методикою фізичної реабілітації на основі гідрокінезотерапії, курс реабілітації тривав 30 днів, 
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займалися 5 разів на тиждень зранку з 10 до 12 години. З пацієнтами КГ  проводив заняття інструктор з ЛФК 

згаданого відділення за методикою названої установи 3 рази на тиждень. 
Для визначення впливу гідрокінезотерапії на тривалість реабілітаційного процесу, показники болю 

тестувалися на початку, всередині – після 15-го дня реабілітації та наприкінці експерименту (на 30-ту добу 

реабілітаційних заходів).  

 

Таблиця 1– Динаміка показників болю на початку, всередині та вкінці експерименту 

Показники 
На початку дослідження, 

М±m 

На 15-й день 

реабілітації, М±m 
Наприкінці дослідження, 

М±m 
Р 

ЕГ 6,8±1,2 
3,6±0,4 

2,0±0,3 <0,01 

КГ 6,3±1,5 5,3±1,5 3,6±0,4 <0,01 

 Були отримані наступні результати (табл. 1): на початку експерименту середній показник болю в 

пацієнтів КГ становив 6,3±1,5 бала (середній біль), а в ЕГ – 6,8±1,2 бала (середній біль), Р > 0,05. Після 15-го 

дня реабілітації показник болю в КГ становив 5,3±1,5 бала (біль нижче середнього), а в ЕГ – 3,6±0,4 бала 

(слабке відчуття печіння). Після курсу фізичної реабілітації середній показник болю в пацієнтів ЕГ становив 

2,0±0,3 бала (відчуття дискомфорту), а в пацієнтів КГ – 3,6±0,4 бала (слабке відчуття печіння) відповідно, що 

свідчить про значне зменшення його інтенсивності після реабілітації в осіб експериментальної групи, Р < 0,05. 

 Гідрокінезотерапія скорочує тривалість реабілітаційного процесу: вже після 15-го дня реабілітації в 

експериментальній групі біль зменшилася до слабкого відчуття печіння, а наприкінці занять 

гідрокінезотерапією залишилося тільки відчуття дискомфорту. Фізична реабілітація за методикою 

гідрокінезотерапії сприяла вірогідно (р<0,05) більш вираженим позитивним змінам, ніж реабілітація за типовою 

методикою зазначеної установи (ЛФК).  
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       Адаптація – це процес  пристосування будови, функцій органiзму та його органiв до умов довкілля.  

Сучасні фахiвцi з ФВ твердять, що для вирiшення оздоровчих задач до процесу фiзичного виховання (ФВ) слiд 

пiдходити з позицii теорii адаптацiї  [4,7], тобто, розглядати його не як процес впливу на органiзм фiзичними 

вправами з метою навчання руховим дiям та для розвитку рухливих якостей, а сприймати фiзичне виховання як 

процес управлiння адаптивним функцiонуванням органiзму здорової людини.  Висновок про те, що адаптивні 

здiбностi людини визначають міру її індивідуального здоров'я є загально визнаним. Доведено також, що фізичні 

вправи є основним засобом тренування усіх фізіологічних систем, оскільки адаптаційні механізми тренуються у 

результаті взаємодії фізичного, психічного навантаження і відновлення – показників, що лежать в основі 

спортивного тренування. Саме тому дослідження адаптаційного потенціалу - актуальна тема наукових 

досліджень у галузі фізичного виховання[3]. Адаптаційний потенціал є показником, який зумовлює 

взаємозв’язок двох протилежних понять «здоров'я»  та  «хвороба» (нездоров’я). Здорова людина має бути 

максимально адаптована до умов навколишнього середовища, і навпаки – конкретним проявом  

морфофункціональних змін при хворобі буде дезадаптація. 

 Як відомо, вчені виділяють генотипну та фенотипну, термінову та довгострокову адаптації [5]. 

Відносно останньої: літературні є данні про те  що адаптаційні перебудови, викликані процесом фізичного 

виховання (а не спортом), є найбільш раціональними, оскільки більш стійкі до процесів деадаптації , вимагають 

менш зусиль для підтримки  досягнутого рівня і не пов’язані зі структурними змінами органів ( збільшенням їх 

маси)  (В.М. Платонов, 1997). Тому задачею процесу фізичного виховання вважається формування третьої 

стадії, яку й характеризує  стійка довгострокова адаптація (Ф.З. Меєрсон, М.Г. Пшеннікова, 1988). 

Особливостями цього структурованого базису адаптації є не тільки шкідливий вплив, які  є підґрунтям  для 

використання тренованості як засобу профілактики. Такі основні позиції викладені у роботах  фахівців з теорії 

та методики фізичного виховання та спорту  [3,5,7]. Одночасно дослідження в області фізіології , психології,  
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спортивної медицини та інших наук засвідчують, що немає роботи , яка б не впливала на стан здоров’я [1]. 

Встановлено також, що в процесі трудової діяльності проходить пристосування людини до умов праці. Чим 

мобільніший та тренованіший організм, тим швидше і спокійніше проходить адаптація [1,3,6,]. Ці позиції 

пропонується використовувати як базові положення професійо-прикладної   фізичної культури , тобто засобами 

фізичного виховання готувати адаптаційне підґрунтя для майбутнього впливу професійної діяльності [1].  

В коловому тренування можуть бути використані найрізноманітні вправи, які залежать від конкретних 

завдань, які слід вирішувати, а також від специфіки обраного виду спорту. Комплекси колового тренування 

складаються, як правило, з технічно відносно нескладних, попередньо добре розучені рухів, що запобігає 

травматизму на заняттях. Складністю при побудові колового тренування в фітнесі є підбір засобів і їх 

дозування. Традиційне колове тренування передбачає: ознайомлення займаючихся з комплексами вправ на 

«станціях», визначення максимальної кількості повторень з урахуванням часу і без урахування часу. Надалі, в 

залежності від індивідуальних особливостей і конкретних завдань, жінок що займаються проходять 13 кола при 

кількості повторень, рівних 1/4, 1/3, 1/2 від максимуму. 

Дослідник Х.М. Муртазін зазначає, що за допомогою колового тренування можна цілеспрямовано 

розвивати необхідні рухові якості, складати програму їх розвитку, бачити наочно результати роботи. Міняти 

навантаження він пропонує за рахунок збільшення кількості повторень за той же час; скорочення часу на 

виконання тієї ж кількості повторень; повторення кіл (23); скорочення пауз відпочинку; введення нових, більш 

ефективних вправ. При підборі вправ для колового тренування автором пропонується враховувати їх загальний 

і локальний вплив на організм в цілому і на окремі групи м'язів 

         Для оцінки адаптивного потенціалу ми використали досить відому та поширену методику обрахунків Р. 

Баєвського: АП=0,011ЧСС+0,014СТ+0,008ДТ+0,0014W+0,0009Р-0,0009L-0,27   

де ЧСС-частота серцевих скорочень у спокої; СТ- систолічний тиск, мм. рт. ст.; Р-маса тіла, кг; L-довжинна 

тіла, см; W- вік, років. 

         За величиною АП оцінюють рівень напруги регуляторних систем. Чим вище адаптаційні здібності системи 

кровообігу, тим менше значення АП. За вихідними даними досліджуваного контингенту (n = 20) адаптаційного 

потенціалу (значення АП - 2,10) не було виявлено. Наразі у 20 чоловік виявлена напруга механізмів адаптації 

(значення АП – 2,11-3,20), що становить 100%від загальної кількості  і рекомендовано колове тренування. Після 

занять на другому етапі де було використано колове тренування для  групи за АП були виявлені значні 

зрушення адаптаційних можливостей. За результатами досліджень отримали динаміку змін АП у жінок 

першого зрілого віку. За визначенням АП результати дослідження показали, що після другого етапу 15 чоловік 

перейшли в групу занять фізичними вправами без обмежень (85 %), де поліпшили свої адаптаційні можливості 

при значенні АП – 2.10, а 5 чоловік залишилися в групі де напруга механізмів становить 2.11-3.20,але значення 

їхнього АП наблизилось максимально близько до  АП-2.10 і становило 2.11-2.18. При повторному обстеженні 

спостерігалося позитивна динаміка показників серцево-судинної та дихальної системи, зниження ваги у 

досліджуваних. У ході експерименту,порівнявши початковий результат і кінцевий, бачимо,що процент зрушень 

в адаптаційних можливостей достатній. Це свідчить, що колове тренування для жінок першого зрілого віку (21-

35 років) має  позитивний вплив.  

Колове тренування  для групи напруги механізмів адаптації, що не перевищує 2,11 – 3,20, і має  

позитивну динаміку зрушень позитивно впливає на серцево-судинну систему для жінок першого зрілого віку. 
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Пропонується програма фізичної реабілітації, яка основана на заняттях ЛФК й тренуванні з 

біологічним зворотним зв’язком. Фізична реабілітація за такою методикою сприяє вірогідно (р<0,05) більш 

вираженим позитивним змінам, ніж реабілітація за методикою ЛФК. Найбільш тяжкою формою судинних 

захворювань головного мозку є інсульт. Щороку інсульт розвивається у 16 млн. жителів планети, 6 млн. з яких 

помирають унаслідок ускладнень. 40-50 % хворих помирають протягом першого року після інсульту, а 80 % 

тих, що вижили, залишаються неповносправними, залежними від оточуючих. Тому фізична реабілітація є 

важливою частиною у відновленні для багатьох осіб, які перенесли інсульт [1].  

Вибір індивідуальних методів лікувальної фізкультури в період ремісії після інсульту відіграє важливу 

роль з прогностичного боку, в зв’язку з тим, що первісна слабкість в руці зберігається у 55%-75% пацієнтів 

навіть після реабілітаційних заходів, що проводяться протягом трьох-шести місяців [2]. 

Мета дослідження: дослідити функціональну динаміку відновлення рухів в плечових суглобах у 

пацієнтів з геміпарезом в  період ремісії після інсульту в процесі реабілітації. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел за темою дослідження; 

загальноклінічні, функціональні та методи математичної статистики.  У дослідженні взяли участь 20 осіб: 10 

чоловіків від 40 до 50 років; 10 жінок від 35 до 50 років. Діагноз досліджуваних – геміпарез плечового суглоба 

після перенесеного інсульту (період ремісії). Експериментальне дослідження  проводили у неврологічному 

відділенні першої Кременчуцької лікарні. Пацієнтам обох груп проводились індивідуально підібрані 

реабілітаційні заходи.  Пацієнтам контрольної групи були розроблені комплекси вправ лікувальної фізичної 

культури (ЛФК). Експериментальна група пацієнтів, крім занять ЛФК, отримувала ще й тренування з 

біологічним зворотним зв’язком (БЗЗ) рухів в плечовому суглобі на стороні парезу. В середньому, пацієнти ЕГ 

отримували 10 занять БЗЗ [1]. 

 За результатами дослідження м’язової сили за шкалою Комітету Медичних Досліджень (Medical 

Research Council Scale, 1984) отримані дані, що характеризують величину м’язової сили в проксимальному 

відділі паретичної верхньої кінцівки в групах пацієнтів до і після реабілітації (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Величина м’язової сили в проксимальних відділах паретичних кінцівок у пацієнтів за 

шкалою Комітету Медичних Досліджень (бали) 

Тест Момент Група ЛФК Група ЛФК і БЗЗ 

Згинання плеча До 2,92±0,91 3,16±0,99 

Після 2,96±0,84 3,32±1,07 

Відведення плеча До 3,04±0,98 3,24±1,01 

Після 3,24±0,93 3,48±1,08 

У представлених в таблиці даних відзначається поліпшення кожного показника з більшою 

динамікою в експериментальній групі (ЛФК і БЗЗ).  

    У дослідженні застосовувалося управління віртуальним об’єктом в двох площинах, де отримано 

достовірні відмінності з контрольною групою. Даний результат дозволяє зробити висновок про те, що 

застосування БЗЗ технологій дозволяє проводити цілєспрямоване відновлення рухів навіть за дуже короткий 

проміжок часу. 
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Актуальність. Високий рівень та інтенсивність навантажень у спорті вимагають від спортсмена на 

лише відмінної спортивної форми та високого рівня технічних умінь, а й високих показників функціональних 

резервів організму. Часті фізичні перевантаження знижують рівень адаптації, імунного статусу тощо. Одним із 

показників оптимальності фізичних навантажень, їх відповідності рівню функціональних можливостей 

спортсмена є характер відновлювального періоду, зокрема, його тривалість. Проблемі самого відновлення, 

використовуваних у його ракурсі  засобів та методів присвячено чимало робіт, однак, інтенсивність 

навантажень у спорті постійно зростає і тому проблема відновлення не втрачає своєї актуальності. 

  Метою нашої роботи є дослідження показників фізичного  організму легкоатлетів у різні періоди 

річного циклу.  

Предмет: суб’єктивні та об’єктивні показники фізичного стану. 

Об’єкт дослідження: тренувальний процес легкоатлетів  групи спортивного удосконалення.  

Основні завдання дослідження: дослідити та порівняти показники фізичного стану у різних 

мезоциклах. 

Результати дослідження та їх обговорення. Фізичний стан людини у широкому розумінні 

характеризується рівнем фізичної працездатності людини, показниками максимального споживання кисню,  

фізичного розвитку, фізичного здоров’я, адаптації. Високі показники фізичного стану дозволяють переносити 

високе фізичне навантаження. Більш того, максимальні та субмаксимальні фізичні навантаження на організм, 

які характерні для сучасного спорту, можливі лише за цієї умови.  

У наших дослідженнях прийняли участь 3 кандидати та 1 майстер спорту з легкої атлетики, які 

тренуються у групі спортивного удосконалення заслуженого тренера України Козлової В. М. Згідно із логікою 

розгортання  дослідження ми дослідили показники їх фізичного стану у різних тренувальних мезоциклах 

(періодах).   

Змагальний період триває, як правило, 6 місяців (грудень – травень,). Його завдання: демонстрація 

розвитку та удосконалення фізичних якостей і вольової та психічної підготовленості, удосконалення базової 

техніки й тактики, досягнення високого рівня тренованості, спеціальна підготовка до участі в змаганнях, 

надбання інструкторських і суддівських навичок у процесі змагань. Тривалість періоду для навчально-

тренувальних групп 5 – 6 місяців, для старших груп спортивного вдосконалення 6 – 7 місяців. 

У змагальному періоді застосовуються мезоцикли двох типів – змагальні та проміжні. Змагальні 

мезоцикли включають підготовку до змагань, участь у змаганнях та відновлення. Проміжний мезоцикл 

передбачається між змагальними і будується як підтримуючий. Перехідний мезоцикл починається після 

закінчення змагань. У цьому мезоциклі здійснюється поступове зниження навантажень за обсягом та 

інтенсивністю, тощо. 

  Відновлювальний період – 2 місяці (червень – липень, 2 місяці). Його завдання: зниження 

навантаження – активний відпочинок, рекреація, підтримка досягнутої загальної й спеціальної фізичної 

підготовленості. Активне використання впливу зовнішніх факторів середовища (соняні ванни, відкрите повітря, 

водні процедури) у відновлювальних заходах, їх використання у загальнорозвиваючих заняттях, участь у роботі 

спортивно-оздоровчих та навчально-методичних виїзних таборів. Тривалість – 1 – 2місяці.  

  Нами досліджено показники фізичного стану легкоатлетів у обох цих періодах (табл. 1).  

      

Таблиця 1 – Показники фізичного стану висококваліфікованих легкоатлетів у змагальному періоді (зм) 

та відновлювальному (в) періодах 

 

Показн. ЧСС 

спокою, 

уд/хв 

Частота 

дихання у 

спокої, 

разів/хв 

Тиск 

систол., 

мм.рт.ст. 

Тиск 

діастол. 

мм.рт.ст. 

Відновле

ння ЧСС, 

проба 

Руфьє 

Сон Апетит Бажання 

тренувати

сь 

Період зм в зм в зм в зм в зм в зм в зм в зм в 

Г-ко 80 76 14 12 126 114 72 68 7 4 4 5 5 5 4 4 

Б-на 66 60 16 12 131 125 82 76 4 3 3 5 3 4 3 5 

М-в 76 72 18 13 130 122 80 76 7,1 5 5 4 4 4 3 4 

Ст-р 82 76 17 13 125 119 84 74 6 5 4 5 5 5 4 5 

Середнє 76 71 16,3 12,5 128 120 79,5 73,5 6,0 4,2 4 4,8 4,3 4,5 3,8 4,5 
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У таблиці 1 представлено дані у стані спокою в обох періодах. Субєктивні показники (сон, апетит, 

бажання тренуватись) атлети оцінювали за 5-бальною шкалою. Як свідчить таблиця, показники фізичного стану 

у змагальному та відновлювальному періодах відрізняються. Очевидно, що завданням відновлювального 

періоду є приведення після змагальних показників до рівня відновлювального. Перспективою подальших 

досліджень є аналіз ефективності різних відновлювальних прийомів та засобів, які використовуються тренером. 
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 Цyкровий діабет – хронічний стан гiперглікемії (підвищеного рівня глюкози в крові) внаслідок 

абсолютного або відносного дефіциту інсуліну. Розрізняють два основні типи цукрового діабету – 

інсулінозалежний (ІЗЦД, тип I) та інсулінонезалежний (ІНЗЦД, тип II). ІЗЦД – це захворювання, яке клінічно 

виявляється при руйнуванні приблизно 80 % бета-клітин підшлункової залози. Хворі ІЗЦД складають близько 

12–15 % всіх хворих цукровим діабетом і майже 100 % хворих у дитинстві. Частота ІНЗЦД у дітей невідома. 

Частіше за все зустрічається цукровий діабет ІІ типу (ЦД2). Це захворювання передається спадково і 

розвивається, як правило, у дорослих людей на тлі надлишкової маси тіла. 

Цукровий діабет може розвиватися при деяких захворюваннях підшлункової залози: амілоїдозі, 

важкому панкреатиті, пухлинах, що руйнують бета-клітини. Тобто, причини захворювання різні, а результат 

один – цукор в крові підвищений. Важливо розібратися, чому це відбувається і призначити правильну терапію. 

Уберегтися від цукрового діабету, на жаль, не може ніхто, але знизити ризик розвитку діабету ІІ типу 

можна. Для цього досить тримати нормальну вагу тіла. При нормальній масі тіла ризик розвитку цукрового 

діабету значно менший, ніж при ожирінні.  

 Мета роботи – розробити програму комплексної фізичної реабілітації для профілактики захворювань 

на цукровий діабет ІІ типу. 

 Завдання дослідження: 

1. Здійснити аналіз літературних джерел з обраної проблеми. 

2. Розглянути методи та засоби фізичної реабілітації, що входять до програми реабілітації. 

3. Розробити експериментальну програму комплексної фізичної реабілітації хворих на цукровий 

діабет ІІ типу, спираючись на вивчену літературу. 

 Методи дослідження:  

- теоретичний аналіз та синтез наукових літературних джерел; 

- лікарсько-педагогічне спостереження; 

- узагальнення та порівняння. 

 Результати дослідження та їх обговорення. Головним завданням лікування цукрового діабету взагалі й 

діабету ІІ типу зокрема є забезпечення хворим необхідної якості життя, попередження хронічних ускладнень 

діабету, досягнення компенсації (нормалізації) обміну речовин. Якщо прийняти до уваги, що хворі на діабет ІІ 

типу – люди переважно зрілого і похилого віку з притаманною їм гіподинамією, надмірною масою тіла, то 

лікування повинно розпочинатись з раціонального харчування, адекватного фізичного навантаження та 

нормалізації маси тіла. Сучасна цукрознижувальна терапія не дозволяє в повній мірі досягти нормалізації всіх 

видів обміну речовин у хворих цукровим діабетом. Значна кількість ускладнень інсулінотерапії, а також 

вживання таблетованих цукрознижувальних препаратів, розвиток в деяких хворих алергічних реакцій, 

обмежують призначення загальноприйнятого медикаментозного лікування хворим ЦД, обумовлюють 

необхідність застосування інших видів терапії [2]. 

  На підставі вивчення й аналізу сучасних літературних джерел з проблеми реабілітації хворих на 

цукровий діабет встановлено, що значне місце в системі реабілітації цих хворих займають лікувальна фізична 

культура, масаж, загартовуючи процедури, дієтотерапія, кліматотерапія, фітотерапія та аутотренінг [4]. 

  Лікування і фізична реабілітація є достатньо ефективними тільки тоді, коли фізичні вправи 

призначаються з урахуванням особливостей перебігу захворювання й функціональних можливостей хворих на 

цукровий діабет. Під впливом дозованого фізичного навантаження у хворих зменшується гіперглікемія і 

глюкозурія, підсилюється дія інсуліну.  
  В дослідженні приймали участь пацієнти, які входили до складу експериментальної (ЕГ) та 

контрольної (КГ) груп. Під спостереженням знаходилось 20 хворих віком від 40 до 54 років, серед яких було 10 

чоловіків і 10 жінок. Головна ідея реабілітації хворих – використання різних методів та засобів відновлення. 
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Головним у фізичній реабілітації людей з цукровим діабетом ІІ типу є використання ЛФК, масажу, 

загартовуючи процедури. 

         Нами була розроблена методика фізичної реабілітації хворих на цукровий діабет ІІ типу. 

Ефективність запропонованої програми реабілітації оцінювали на підставі динаміки кількісних даних при 

їхньому математичному аналізі та обробці. 

    Висновки. На підставі отриманих результатів досліджень ми можемо затверджувати наступне: 

1. в результаті аналізу літературних джерел дійшли до висновку про необхідність фізичної 

реабілітації як ефективного засобу відновлювального лікування і профілактики ускладнень хворих на цукровий 

діабет ІІ типу; 

2. застосування засобів фізичної реабілітації позитивно вплинуло на перебіг основних 

фізіологічних процесів. В кінці дослідження у хворих виявлено покращення загального самопочуття, 

стабілізація емоційного стану, нормалізація апетиту; 

3. запропонована нами програма фізичної реабілітації при цукровому діабеті ІІ типу позитивно 

впливає на рівень глікемії, значне підвищення фізичної працездатності, нормалізації маси тіла. 

4.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Астамирова Х., Ахманов М. Настільна книга діабетика ЗАТ Видавництво «Ексмо – Прес», 

2002. 

2. Большая медицинская энциклопедия. Васичкин В. И. Энциклопедия массажа. – М.: АСТ-пресс 

книга, 2003. – 656 с. 

3. Маринич В. Аналіз інноваційних підходів організації фізкультурно-оздоровчої роботи в 

закладах освіти / В. Маринич, І. Когут // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2013. – № 1. – С. 28–35. 

4. Тронько М. Д., Єфімов А. С., Лазарєв О. П., Пхакадзе О. Г. Збірка лекцій для навчання людей з 

цукровим діабетом. – Київ, 2003. 

5. Черненко В. Шлях до здоров’я / В. Черненко. – Сміла : Блискавиця, 2010. – 96 с. 

6. Штандл Е., Менерт Х., Великий довідник по діабету. – М.: АТ «Інтерексперт», 2002. 

 

 

ВПЛИВ МАСАЖУ НА ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ 

 

Кашкарьов Б.П., студ. 

Науковий керівник Сорокіна С.О., старш. викладач  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
 

У наш час масаж як ефективний метод функціональної терапії знаходить широке застосування у всіляких 

областях клінічної медицини. Його застосовують на всіх етапах медичної реабілітації хворих, у комплексному 

відбудовному лікуванні подгострих і хронічних захворювань органів кровообігу, нервової системи, опорно-

рухового апарата, внутрішніх органів, шкіри й інші [1]. У системі реабілітації хворих з ішемічною хворобою 

серця (ІХС), широко використовуються лікувальна фізична культура й масаж. Масаж, діючи з дозованими 

фізичними навантаженнями, стимулює біологічні захисні сили організму, сприяє більш швидкій адаптації й 

нормалізації функцій нервової, судинної систем. Його нервово-рефлекторний і гуморальний вплив підсилює 

позитивний ефект фізичних вправ, що поліпшує коронарний кровообіг, кровообіг у малому й великому колі, 

активує обмін і трофічні процеси в тканинах, підвищує поглинання тканинами кисню. Масаж усуває застійні 

явища, полегшує роботу лівого передсердя й лівого шлуночка, підвищує нагнітальну здатність серця. 

Ішемічна хвороба серця – гостре або хронічне пораження серцевого м’яза, викликана недостатнього 

кровопостачання міокарда із –за паталогічних процесів у веничних артерій. 

До клінічної форми ІХС входять:  

- атеросклеротичний кардіосклероз; 

- стенокардія; 

- інфаркт міокарда 

Фізична реабілітація хворих ішемічною хворобою серця складається із лікувальної фізичної культури, 

лікувального масажу, фізіотерапії, механотерапії і працетерапію. Фізична реабілітація мобілізує  резервні сили 

організму,  активізує його захисні й пристосувальні механізми, попереджує ускладнення, прискорює відновлення 

функцій серцево-судинної системи.[2] 

Лікувальний масаж постійно застосовують у комплексі лікування хворих із ІХС патологією. Лікувальна 

дія масажу виявляється трьома основними механізмами: 

- нервово-рефлекторним;  

- гуморальним;  

- механічним. 

У лікуванні ІХС важливе значення має реглементація рухового режиму, необхідно уникати фізичних 

навантажеть які  приводять до приступу, при нестабільній і предінфарктной стенокардії режим скарочують вплоть 

до постільного.[3] 
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Масаж позитивно діє на коронарну геодинаміку, трофіку і тонус серцевого м’яза і його скоротливу 

функцію. Завдяки поліпшенню припливу крові до серця полегшується його робота, ефективнішим стає кровообіг 

у малому і великому колі. Лікувальний масаж призначають у лікарняний період реабілітації. Використовують 

сегментарно-рефлекторний, класичний, точковий і підводний душ-масаж. 

Показання до лікувального масажу: функціональні  розладу серцево-судинної системи (неврози серця); 

дистрофії міокарда з явищами недостатності кровообігу I—II ступеня; ревматичні пороки клапанів серця без 

декомпенсації; кардіосклероз міокардичний і атеросклеротичний з явищами недостатності кровообігу I—ІІ 

ступенів; стенокардія в між приступний період у сполученні з підбурницею шийно-грудного відділу хребетного 

стовпа,  гіпертонічною хворобою, церебросклерозом, травматичної церебропатією; хронічна ішемічна хвороба 

серця постінфарктного кардіосклерозу; церебральний атеросклероз (дисциркуляторна енцефалопатія) при 

хронічної недостатності мозкового кровообігу в I компенсованої й в II субкомпенсованої стадіях (по Н. К. 

Боголепову); гіпертонічна хвороба; первинна артеріальна гіпотензія, захворювання артерій і вен нижніх кінцівок і 

інші[4]. 

 Протипоказання: гострі запальні захворювання міокарда й оболонок серця; ревматизм в активній фазі, 

комбіновані мітральні пороки серця з перевагою стенозу отворів легеневих вен з похилістю до кровохаркання й 

миготливої аритмії; пороки клапанів серця в стадії декомпенсації й аортальні пороки з перевагою стенозу аорти; 

недостатність кровообігу II Б и III стадії, коронарна недостатність, що супроводжується частими приступами 

стенокардії або явищами недостатності функції лівого шлуночка, серцевою астмою; аритмії — миготлива, 

передсердно - шлуночкова блокада; тромбооблітеріруючі захворювання периферичних артерій; 

тромбоемболітична хвороба; аневризми аорти, серця й великих судин; гіпертонічна хвороба III стадії; пізні стадії 

атеросклерозу судин головного мозку з явищами хронічної недостатності мозкового кровообігу III стадії (по Н. К. 

Боголепову);  ускладнений трофічними порушеннями, гангреною; тромбоз, гостре запалення, значне варикозне 

розширення вен із трофічними порушеннями; атеросклероз периферичних судин, тромбангіт у сполученні з 

атеросклерозом мозкових судин, що супроводжуються церебральними кризами; запалення лімфатичних судин і 

вузлів-збільшені, хворобливі лімфатичні вузли, спаяні зі шкірою й з підлягаючими тканинами; системні алергійні 

ангіти, що протікають із геморагічними й «іншими висипаннями й крововиливами в шкіру; хвороби крові; гостра 

недостатність кровообігу [4]. 

Масаж з сполученні з лікувальною гімнастикоюпоказан при різних локалізаціях. Питання про початок 

масажа вирішується індивідуально. Показанням служать задовільне становище хворого, зникнення болі в області 

серця, відсутність нарушення сердечного ритму і віддишка в спокої, лейкоцитоза, підвишеної СОЄ, нормальний 

артеріальний тиск, електрокардіографічні дані 

Серцево-судинна система відіграє важливу роль в життєдіяльності організму, постачає всім тканинам і 

організмам поживні речовини, виносить продукти обміну. Тому при захворюваннях апарату кровообігу 

порушується функціональна діяльність усього організму, знижується працездатність, наступає передчасна смерть. 

Серед захворювань  серцево-судинній системі ІХС серця має велику втрату працездатності, основною причиною 

інвалідності і сметрності людей у більшості країн світу. (Популярная медицинская энциклопедия. 

Виникненню захворювання сприяє ряд чинників зовнішшнього і внутрішнього середовища: переїдання, 

вживання алкоголю, паління, гіподинамія, фізичні і нервово-психічні перевантаження, інфекції, інтоксикації, 

спадковість. Атеросклеротичні зміни венних артерій серця погіршують приток крові, що є причиною розростання 

сполучної тканини і зниження кількість м’язовой, так як остання дуже чутнива до нестачу харчування. Часткове 

замінення м’язової тканини серця на сполучну у вигляді рубців називається кардіосклерозом і викликає зниження 

скорочувальних функцій серця. При цоьму появляється швидка втома при фізичній роботі, серцебиття, біль за 

грудинной і влівій половині грудної клітки, знижується працетерапія. 

Серцево-судинні захворювання лікують комплексно з включенням медикаментозного лікування, 

дієтотерапії, психотерапії, відповідного рухового режиму, фізичної реабілітації. А також – ЛФК, лікувальний 

масаж, фізіотерапія, працетерапія. [5]. Їх призначають у лікарняний період реабілітації. У реабілітаційних центрах, 

поліклінічному, санаторному та диспансерному етапах реабілітації можливе використання механотерапії.  
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Актуальність. Основними функціональними системами у практиці спорту прийнято вважати дихальну 
та серцево-судинну. Від рівня функціонування та резервів кожної з них залежить результат та спортивне 

довголіття спортсмена. Їх дослідженню та удосконаленню присвячено багато робіт, як фізіологів та медиків, 
так і практикуючих тренерів та дослідників спорту. Висока потужність дихальної системи забезпечує працюючі 
мязи достатнім об’ємом кисню, активізує енергетичну ти вивідну системи організму. Серцево-судинна система, 
яка виконує насосну функцію, за рахунок збільшення ударного та хвилинного об’єму крові забезпечує мязи 
глюкозою та іншими енергетичними складовими. Від стану цих систем залежить також процес і темпи 

адаптації до фізичних навантажень. Тому в процесі тренування тренер прагне не лише досягнення високої 
спортивної форми, а й високого рівня розвитку функціональних систем організму своїх спортсменів.  

Метою нашої роботи є  аналіз показників  дихальної та серцево-судинної систем у легкоатлетів  різних 
рівнів кваліфікації. 

             Предмет дослідження: функціональні показники дихальної та серцево-судинної систем. 
             Основні завдання дослідження:  

˗ проаналізувати стан питання за даними наукових джерел,  
˗ дослідити основні показники дихальної системи; 

˗ дослідити основні показники серцево-судинної системи;  
˗ порівняти показники функціональних систем легкоатлетів  різних спортивних розрядів. 
Методи дослідження:  
˗ аналіз літературних джерел,  
˗ спірометрія,  

˗ методика Короткова для вимірювання АТ,  
˗ пульсо- та оксиметрія, 
˗  метод середніх величин.  
  Результати дослідження та їх обговорення. Починаючи дослідження, ми усвідомлювали, що більш 

високому рівню спортивної кваліфікації буде відповідати і більш високий рівень функціонального стану 
основних систем, однак ми прагли вивчити ці показники, щоб мати можливість використовувати їх у якості 
еталону (орієнтиру).  

 У наших дослідженнях приймали участь лише юнаки: 4 легкоатлети високої кваліфікації (кандидати та 
майстри спорту)  та 11 спортсменів масових спортивних розрядів. Вік спортсменів обох груп коливається в 

межах 18 – 22 років. Дослідження проводились одного дня з різницею у 1 годину. До досліджень було залучено 
лише тих спортсменів, які тренуються регулярно.  

 Спортсмени масових розрядів мали від 3 до 4 тренувальних занять на тиждень, спортсмени вищих 
розрядів – 5 – 6 тренувальних занять на тиждень.  

 
Таблиця 1 – Аналіз середніх функціональних показників легкоатлетів різної кваліфікації 

Показники ЧСС сп., 
уд/хв 

АТс, 
мм.рт.ст. 

АТд 
мм.рт.ст. 

Відновлення 
ЧСС після 

навантажена, 
балів 

Частота 
дихання 

у спокої, 
разів/хв 

ЖЄЛ, 
мл 

Оксиметрі
я, % 

Спортсмени високої 

кваліфікації, n=4 

76 120,0 73,5 4,2 12,5 5100 98,2 

Спортсмени масових 
розрядів, 

n=11   

74,8 122,4 75,2 4,8 14 4070 94,5 

Різниця, одиниць 1,2 2,4 1,7 0,6 1,5 1030 3,7 

Різниця, % 1,6 2,0 2,3 14,3 12,0 20,2 3,7 

       За таблицею 1 можна відмітити відсутність суттєвої різниці у показниках ЧСС, АТ та оксиметрії 

(насичення крові киснем). Різниця складає  від 1,6 до 3,7%. У той же час за показниками проби Руфьє, частоти 
дихання та ЖЄЛ легкоатлети високої кваліфікації мають перевагу у 14, 12 та 20%.  Ці показники 
характеризують фізичну працездатність та функціональний стан легень. Отже, за станом серцево-судинної 
системи спортсмени різних кваліфікацій не мають суттєвої різниці. Групи відрізняються за функціональними 

можливостями дихальної системи. Тож, біль високі фізичні навантаження сприяють розширенню 
функціональних можливостей апарату зовнішнього дихання.  
      Перспективою подальших досліджень є аналіз цих же показників під дією фізичного навантаження та 
швидкість їх відновлення після нього. 
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Хвороби хребта посідають перше місце за розповсюдженістю серед населення земної кулі. Серед них 

однією з найбільш поширених патологій є остеохондроз хребта (В.Я. Фіщенко, В.С. Лобзин, Н.М. Жулєв, 2012). 

Питома вага його виявів серед усіх захворювань периферійної нервової системи складає від 67% до 95% 

(І.П. Антонов, Г.Г. Шанько, В.Н. Проценко, 2008). В Україні в 2014 році захворюваність на остеохондроз 

хребта склала 45 осіб на 10 тис. населення, причому 85,3 % пацієнтів були у віці 31–50 років [4]. 

Численні дані статистики свідчать не тільки про велику кількість захворювань на остеохондроз, але і 

про відсутність протягом останніх років тенденції до їхнього зменшення. Із загальної кількості лікарняних 

аркушів, які видаються тільки невропатологами, більш 70% припадає на різні клінічні вияви остеохондрозу 

(Ф.А. Хабіров, Р.А. Хабіров, А.Н Филипович, 2010). 

Проблема дегенеративних уражень хребта набуває усе більшого значення у зв’язку з тим, що 

остеохондроз вражає людей у найбільш квітучому віці і є причиною тривалої втрати працездатності у 20–45 % 

хворих. Нерідко ця хвороба призводить до інвалідності (С.М. Бубновський, 2016; В.А. Єпіфанов, 

А.В. Єпіфанов, 2004). 

Істотними складовими відновного лікування є різні методи лікувальної фізичної культури (ЛФК), 

масажу, фізіотерапії, гідролікування тощо (А.Ф. Каптелін, В.В. Гонгальський, А.В. Долженков, 2010). Слід 

враховувати, що ЛФК є основним методом активної функціональної терапії і самостійно і в комплексі з іншими 

засобами фізичної реабілітації позитивно впливає на результати лікування (В.С. Шаргородський, 

М.В. Девятова, Н.С. Карлова, 2014) [2]. 

У зв’язку з цим представляється актуальною розробка та обгрунтування методики фізичної реабілітації 

хворих на поперековий остеохондроз з використанням профілактора Євмінова. 

Мета дослідження: дослідити  методику Євмінова при остеохондрозі поперекового відділу хребта за 

літературними джерелами. 

Об’єкт дослідження: фізична реабілітація хворих з остеохондрозом поперекового відділу хребта. 

Предмет дослідження: застосування методики Євмінова та інших засобів фізичної реабілітації у 

профілактиці загострень остеохондрозу поперекового відділу хребта.  

Завдання дослідження: 

1. Здійснити аналіз літературних джерел, присвячених проблемі фізичної реабілітації хворих на 

остеохондроз поперекового відділу хребта. 

2. Вивчити методику Євмінова, з метою розробки програми фізичної реабілітації при остеохондрозі 

поперекового відділу хребта. 

3. Розглянути засоби фізичної реабілітації пацієнтів з захворюваннями на остеохондроз поперекового 

відділу хребта. 

Для вирішення поставлених нами завдань ми використали наступні методи дослідження:  

‒ вивчення літературних джерел; 

‒ аналіз та синтез науково-методичної літератури. 

Результати дослідження та їх обговорення. Остеохондроз хребта відноситься до найбільш поширених 

захворювань в світі і є однією з основних медико–соціальних і економічних проблем суспільства. Наприклад 

5 % американських робітників пропускають принаймні один день роботи щорічно через біль в області попереку 

[1]. 

Методика Євмінова – запатентована і затверджена Міністерством охорони здоров’я України. Це 

методика лікувальної фізкультури (кінетотерапії) на похилій площині для лікування, відновлення і 

профілактики захворювань хребта в будь-якому віці. 

Заняття за Методикою Євмінова запускають механізми відновлення структур хребта і дозволяють 

вилікувати більшість захворювань хребта [8]. 

Методика Євмінова заснована на поєднанні дозованого витягування (розвантаження) хребта і 

одночасного спрямованого тренінгу глибоких (коротких) м’язів спини.  

Спрямований тренінг коротких м’язів спини, що підтримують хребет, збільшує кількість міжклітинної 

рідини, яка покращує дифузне живлення міжхребцевого диска і пульпозного ядра, яке необхідне для запуску 

процесу самовідновлення, активізує обмінні процеси і формує розвинений м’язовий корсет, що захищає хребет 

від просідання, вигинів і робить його більш стійким до травмуючих (впливів) повсякденного життя. 

Міжхребцеві диски є амортизаторами і суглобами хребта – саме тому їх відновлення призводить до відновлення 

функцій хребта [5]. 

Дозоване витягування хребта (розвантаження) забезпечується виконанням вправ для хребта, 

розроблених в рамках методики, на спеціальному ортопедичному тренажері – Профілакторі Євмінова. 

Витягування необхідне для розвантаження міжхребцевих дисків, звільнення затиснутих нервових закінчень, а 
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також нормалізації тонусу спазмованих м’язів, за рахунок їх розслаблення і витягнення. Похила площина 

профілактора дозволяє це зробити в максимально щадному для хребта режимі, шляхом регулювання кута 

нахилу в залежності від стану хребта, діагнозу, ваги і віку людини [7]. 

У поєднанні спрямованого тренінгу коротких м’язів спини і розвантаження хребта запускається так 

званий «насосний механізм», що сприяє більш активному живленню міжхребцевого диска. Більш того, за 

певний час м’язи «заповнюють» простір вздовж хребта, що утворився в результаті витягування. Внаслідок 

цього частина навантаження, що йде на хребетний стовп, беруть на себе укріплені м’язи і зв’язки. 

Навантаження на міжхребцевий диск істотно зменшується, і його відновлення здійснюється набагато 

інтенсивніше [3].  

Основними засобами реабілітації, окрім профілактора є харчування, заняття лікувальною 

фізкультурою, гідро процедури, масаж. 

До нашої програми фізичної реабілітації увійшли медикаментозне лікування, масаж, фізичні 

процедури, плавання, ЛФК, раціональне харчування, карбоксітерапія, вібротерапія. 

Програма лікувальних вправ підбирається індивідуально і поетапно коригується (у міру поліпшення 

стану і збільшення тренованості м’язів) [6]. 

Висновки. 1. Остеохондроз хребта – найбільш важка форма дегенеративно-дистрофічного ураження 

хребта, в основі якого лежить дегенерація диска з подальшим залученням тіл суміжних хребців, міжхребетних 

суглобів і зв’язкового апарату. 

2. Методика Євмінова – дієвий засіб лікувальної фізкультури на похилій площині для лікування, 

відновлення і профілактики захворювань хребта. 

3. Ми дослідили доступні нам літературні джерела і склали програму фізичної реабілітації до якої 

увійшли:заняття лікувальною фізкультурою, застосування профілактора Євмінова, масаж, фізичні процедури, 

гідро процедури, медикаментозне лікування, карбоксітерапія, вібротерація, раціональне харчування. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Белоусова Т.П. Коррекция позвоночника / Т.П. Белоусова. – Запорожье : Медицина, 1996. – 95 с.  

2. Веселовский В.П. Принципы комплексного лечения больных остеохондрозом позвоночника / 

В.П. Веселовский, Г.А. Иваничев, А.Я. Попелянский, В.М. Романова, В.П. Третьяков. – Москва, 2002. – 246 с. 

3 Девятова М.В. Лечебная физкультура при остеохондрозе позвоночника: лекция / М.В. Девятова. – 

Харьков : Здоровье, 1989. – 21 с. 

4. Девятова М.В. Лечебная физическая культура при остеохондрозе позвоночника и заболеваниях 

периферической нервной системы / М.В. Девятова. – Москва : Медицина, 1983. – С. 3–116. 

5. Евминов В.В. Как навсегда победить боль в спине / В.В. Евминов. – Киев : Здоровье, 2010. – С. 20–

112. 

6. Продан А.И. Дегенеративные заболевания позвоночника / А.И. Продан, В.А. Радченко, Н.А. Корж: в 

3 т. – Харьков : «Основа», 2007. – Т. 1. – 407 с.  

7. Каптелин А.Ф. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: руководство для врачей 

/ И.П. Лебедева, А.Ф. Каптелин. – Москва : Медицина, 1995. – 400 с. 

8. Хвисюк Н.И. Профилактика остеохондроза (советы врача) / Н.И. Хвисюк, А.С. Чикунов. – Киев: 

Здоровья, 1987. – 36 с. 
 

 

ПІСКОТЕРАПІЯ ЯК СПОСІБ КОРЕКЦІЇ В ПРОЦЕСІ РЕБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 

 

Борова Я.І., студ. 

Науковий керівник Грибок Н.М., доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації  

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

 

 Сьогодні одним з найбільш популярних методів психологічної допомоги дітям є піскотерапія. Завдяки 

цьому методу у дитини розвивається здатність до самовираження і творчого сприйняття світу [1] . 

 Піскова терапія –  одна з тих технік, що дозволяє розкрити індивідуальність кожної дитини, розв’язати 

її психологічні проблеми, розвинути здатність усвідомити свої бажання і знаходити можливість їх реалізації [2]. 

Метод акцентує увагу на природному вияві думок, почуттів та настрою в творчості. За допомогою піскової 

терапії вирішуються внутрішні проблеми, успішно коригуються дитяча агресія і тривожність, знімаються 

емоційне напруження, невпевненість і страхи. Створюються позитивні установки і підвищується самооцінка 

дитини [7].  

 Головна мета піскотерапії – не змінювати і переробляти дитину, не вчити її якимось спеціальним 

навичкам, а дати їй можливість бути собою [3]. 

 Піскова терапія також направлена на аналіз і корекцію родинних стосунків, а здебільшого 

рекомендована діткам, у яких батьки не живуть разом, перебувають у процесі розлучення тощо.  

 Також цей метод психотерапевти використовують у роботі з дітьми, що мають труднощі в спілкуванні 

або порушення розвитку, перенесли психологічні травми. Дитині легше висловити свої переживання у ході гри. 
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Тому піскову терапію як інструмент вирішення будь-яких проблем рекомендують як у роботі з дітьми, так і з 

дорослими [3]. 

 Найчастіше в дитячому віці iгри в такій «пісочниці» є динамічними: дитина не просто створює 

тимчасовий розріз своєї картини світу (це, найчастіше, відбувається з дорослими), але і розігрує окремі ситуації 

між об'єктами, які беруть участь в композиції. На ці маленькі інсценування варто звернути особливу увагу: саме 

таким чином дитина розповідає, як вона насправді сприймає ту чи іншу ситуацію (конфлікти батьків, 

обстановку в дитячому садку або школі) [6].  

 Саме пісок легко стає для дитини засобом вираження невербальної експресії: приймаючи практично 

будь-яку форму, він є своєрідною площиною для втілення фантазій дитини. До цього додається і винятковий 

психотерапевтичний ефект самого дотику до піску. Психологи вважають, що крім подолання труднощів, такі 

ігри з піском розвивають дрібну моторику рук, творчий потенціал, просторове сприйняття і образно-логічне 

мислення. Також підкреслюється і глибший вплив піскової терапії: гармонізація внутрішнього світу, засвоєння 

моральних норм та принципів добра і зла [4]. 

 Створюючи свій, неповторний світ на піску за допомогою різноманітних фігурок, малюк передає нам 

всі свої переживання. Піскова терапія також сприяє розвитку наступних навичок: 

– Формування комунікативних навичок; 

– Поліпшення пам’яті, уваги та образного мислення; 

– Опанувати почуття контролю; 

– Розвивати самооцінку; 

– Знаходити віру в себе; 

– Розвиток дрібної моторики рук; 

– Позбавлення від тривог і страхів [1]. 

 У багатьох випадках гра з піском виступає як провідний метод корекційного впливу (як, наприклад, 

при наявності в дитини емоційних і поведінкових порушень невротичного характеру). В інших випадках – як 

допоміжний засіб, що дозволяє стимулювати дитину, розвивати сенсомоторні навички, знижувати емоційне 

напруження тощо. Пісочницю можна використовувати і як психопрофілактичний, розвиваючий засіб. 

 Гра на піску з фігурками особливо плідна в роботі з тими дітьми, яким важко виражати свої 

переживання. 

 Діти із заниженою самооцінкою, підвищеною тривожністю й сором'язливістю охоче вибирають 

фігурки й зосереджуються на них. Дітям із нестійкою увагою, досить експресивним, гра дає багаті кінестетичні 

відчуття. Агресивні діти легко вибирають персонажів, що символізують «агресора» і його «жертву». Дітям, які 

пережили психічну травму, така гра допомагає пережити травматичну подію і, можливо, позбутися пов'язаних 

із нею переживань. Успішно можна застосовувати цю техніку з дітьми, які переживають стрес у результаті 

втрати близьких або розлуки [7]. 

 У процесі проведення піскової психотерапії виділяють три стадії гри з піском: хаос, боротьба й 

вирішення конфлікту. 

 На стадії «хаосу» дитина бере багато іграшок, безладно розставляє їх на полі, часто перемішує з піском. 

Подібні дії свідчать про наявність тривоги, страху, недостатньо позитивну внутрішню динаміку. Через «хаос» 

відбувається поступове «проживання» психоемоційного стану та звільнення від нього. Багаторазове повторення 

психотравмуючої ситуації дозволяє змінювати емоційне ставлення до неї. 

 Стадія «хаосу» може тривати від одного до кількох занять. Помітно, як поступово зменшується 

кількість використовуваних фігурок і з'являється сюжет. 

 Стадію «боротьби» можна спостерігати у складних дітей, підлітків і дорослих. На пісок несвідомо 

переносяться внутрішні конфлікти: агресія, образи, тривога, недуги, реальні конфліктні взаємини та ін. Істоти в 

пісочниці вбивають одна одну, йде сутичка, війна, важке протиборство. Через якийсь час може з'явитися герой 

або якісь сили, що наводять порядок і відновлюють справедливість [6]. 

 На стадії «вирішення конфлікту» спостерігаються більш благополучні картини: мир, спокій, 

повернення до природних занять. 

 К. Юнг стверджував, що процес «гри в пісок» вивільняє заблоковану енергію й «активізує можливості 

самозцілення, закладені в людській психіці» [2]. 

 Гру з піском не потрібно інтерпретувати. Психолог виконує роль уважного глядача, його позиція — 

«активна присутність», а не керівництво процесом. Звільнення подавленої енергії призводить до її 

трансформації, що дозволяє спрямувати трансформовану енергію на розвиток особистості й подальше навчання 

[5]. 

 Як бачимо, піскотерапія дозволяє вирішити багато важливих питань стосовно розвитку дитини. З її 

допомогою можна детально вивчити внутрішні переживання діток та надати їм психологічну допомогу. 

Взаємодіючи з піском, дитина отримує свій перший досвід самоаналізу, вчиться пізнавати свої відчуття, а 

також розвиває мовлення та мислення. 
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ПРОПРІОЦЕПТИВНА НЕЙРОМ’ЯЗОВА ФАСИЛІТАЦІЯ, ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ РУХОМ 

 

Караба Р.І., студ. 

Науковий керівник Грибок Н.М., доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації  

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

 

 Пропріоцептивна нейром’язова фасилітація (PNF терапія) – це одна з найбільш ефективних методик 

кінезіотерапії, заснована на принципі функціональної анатомії та нейрофізіології [4].  

 PNF-терапія є ефективною методикою лікування рухом, яка дозволяє відновити функціональні зв’язки 

між нервовою системою, котра керує руховим актом і м’язами, безпосередньо керуючи рухами [3]. 

 PNF-терапія застосовується в усьому світі у реабілітації з різними неврологічними і ортопедичними 

захворюваннями, в першу чергу після інсульту, черепно-мозкової та спинно-мозкових травм [1, 2]. 

 Дана методика дозволяє відновити обмін інформації між м’язами та центральною нервовою системою, 

покращити функціональний стан рухових центрів [1, 4]. 

 Показань до PNF-терапії є багато, але до найпоширеніших відносять: 

- Інсульт; 

- Інфаркт; 

- Черепно-мозкові травми; 

- Травми головного мозку; 

- Операції на суглобах; 

- Остеохондроз; 

- Остеопороз [3]. 

 Завдання PNF-терапії полягає в тім, щоб збільшити м’язову силу, координацію рухового об’єму в 

рамках кожного рухового акту. Проблеми на рівні структури і функції тіла вирішуються настільки це можливо, 

а активність, яка є важливою для пацієнта, тренується [1]. 

 Існує декілька принципів, на яких грунтується дана методика: 

- цілісне проробляння одночасно всіх груп м’язів. Інструктор не проробляє кожний м’яз людини окремо, а 

старається відновити моторну функцію одночасно всіх груп м’язів; 

- обов’язкова розтяжка перед тренуванням. Як при кожному виді спорту та перед тренуванням потрібно 

проводити розтяжку для того, щоб уникнути травм та больових відчуттів; 

- інтенсивне навантаження та опір з початку тренувань. Опір, створюючи реабілітологом, а також посилене 

навантаження без поступового динамічного росту сприяє кращому проробленню уражених областей м’язового 

корсета; 

- психологічна допомога. Коли людина проходить даний курс реабілітації, їй потрібна психологічна допомога від 

близьких їй людей; 

- правильна послідовність проробки всіх груп м’язів [4]. 

 При правильному проведенні лікування результати від методики є високі, а саме: 

- усунення порушень координації руху, покращення осанки та ходьби; 

- позбуваються від контрактур кінцівок, гіпотрофії м’язів, парезів та інших вроджених  чи набутих патологій; 

- установлюється певний баланс в силі, об’ємі та амплітуді виконуючих рухів [5]. 

 Високі результати також залежать не стільки від правильно побудованих сеансів реабілітації, а від того, 

як старається людина побороти ту чи іншу патологію. 

 Пропріоцептивна нейром’язова фасилітація – визнана методика у всьому світі. Цей метод є не простим 

та довготривалим, але має високі шанси на одужання, а саме – по закінченню курсу лікування пацієнт в стані 

виконати всі види рухів, які людина потребує в повсякденному житті. Застосовується не тільки для дорослих, 

але й для дітей.  

https://www.trn.ua/articles/6470/
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МІСЦЕ БЛОМБЕРГ-ТЕРАПІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ 

 

Караба Р.І., студ. 

Науковий керівник Грибок Н.М., доц. кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

 

 Бломберг-терапія – це цілісна програма з діагностики і корекції примітивних рефлексів у дітей та 

дорослих [2]. 

 При народженні дитина вчиться відчувати своє тіло. Спочатку йде пропріорицепція, далі сенсорний 

розвиток (зір, слух, тактильний розвиток і т.д.).   

 Бломберг терапія заснована на ритмічних рухах немовлят, які були вивчені і пристосовані для дітей і 

дорослих шведським терапевтом Керстін Лінд [3]. Гарольд Бломберг вперше описав цей метод і висунув 

гіпотезу про те, як він працює. 

 Бломберг за допомогою ритмічних рухів тіла стимулював пропріорецептори, які надавали стимулюючу 

дію на стовбур мозку, мозочок, лімбічну систему, а потім кору головного мозку. Стимуляція йде від однієї 

півкулі до іншої через ритмічні рухи тіла [2, 3]. 

 Бломберг заснований на природних ритмічних дитячих рухах, які були пристосовані для дітей і 

дорослих. Ці вправи чинять високоефективний вплив на мозок [1, 2, 5]. 

 Методика може бути застосована для: 

1. Дітей з ДЦП. 

2. Дітей з синдромом дефіциту уваги і гіперактивності. 

3. Афективних дітей, з порушенням вольової регуляції, тобто агресивні, істеричні, з опозиційним поведінкою 

(вперті, консервативні). 

4. Дітей з затримкою психічного розвитку, загальним недорозвитком мови, низькою успішністю, дисграфією, 

дислексією. 

5. Аутизм, дітей з аутоподібним розвитком. 

6. Дітей з синдромом Дауна [1]. 

 Методи ритмічних рухів Бломбера: 

1. Рух стоп; 

2. Рух ніг під кутом 30 градусів; 

3. Рух зі зігнутими ногами в колінах; 

4. «Ноги-двірники»; 

5. Рух шиї; 

6. Рух «в позі ембріона»; 

7. Рухи на животі поперечні; 

8. Рухи на животі повздовжні 

9. Рух рачки [1]. 

 За допомогою цих вправ досягається високий результат у реабілітаційному періоді, а саме відбувається 

стимулювання: 

- стовбура мозку, мозочку, базальних гангліїв, префронтальної кори через вестибулярні відчуття, 

пропіоцептивне відчуття, відчуття дотику; 

- стимуляція стовбура мозку призводить до збільшення збудження кори, поліпшення м'язового тонусу, 

стимуляції спонтанних дитячих рухів; 

- стимуляція мозочка призводить до поліпшення функції префронтальної кори, а також виконавчих функцій; 

поліпшення функціонування мовних зон мозкової кори і поліпшення мови; 

- стимуляція базальних гангліїв призводить до інтеграції примітивних рефлексів; розвитку рефлексів постави; 

зменшення гіперактивності [2, 4]. 

 Ефект досягається уже через 2 місяці, якщо кожного дня проводити такі вправи, значні зміни 

відбуваються при довготривалому використанні комплексу даних вправ.  

 Комплекс виконується до тих пір, поки на фоні покращення не наступить стабілізація ефекту. Якщо 

після припинення виконання комплексу наступає погіршення загального стану, то необхідно продовжувати 

виконання курсу. Якщо після припинення виконання комплексу не наступає погіршення, то можна переходити 

до інших розвиваючих комплексів рухів. 
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https://yusupovs.com/articles/rehab/propriotseptivnaya-neyromyshechnaya-fasilitatsiya-metodika-pnf-effektivnaya-reabilitatsiya-posle-ins/
http://dcpmama.ru/proprioceptivnoenejromyshechnoe-protorenie.html
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 Якщо правильно виконувати комплекс, то дитині починають снитися кольорові сни [1]. 

 Бломберг зазначає, що таким чином можна відновити будь-який неврологічний дефіцит, але комплекс 

вправ виконується щодня (2-3 рази) протягом, як мінімум, 2 місяців. 
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Казкотерапія – достатньо молода методика, яка довгий час використовувалася лише у психології, проте 

зараз є актуальною в багатьох сферах. Це універсальна методика, яка може використовуватися для роботи з 

пацієнтами різного віку та статі. Особливе значення такий метод має в роботі з дітьми з проблемами розвитку 

не лише в дошкільних та шкільних закладах, а й у реабілітаційних центрах. 

Мета казкотерапії — перетворити негативні образи на позитивні. У казках пацієнти бачать не реальний 

світ, а те враження, яке він на них справляє, тобто свій внутрішній стан [1]. 

Казкотерапія - це один з найефективніших методів роботи з дітьми молодшого віку з обмеженими 

можливостями, які відчувають труднощі у фізичній, емоційній або поведінковій сфері. Такий метод є 

всеохоплюючим і відкритим для розуміння дітей. Казкотерапія дозволяє вирішувати проблеми емоційно-

вольового контролю поведінки. Вона знайомить дітей з книгами, долучає до літератури, а також мотивує дітей 

до творчості через спільне складання казок. 

Казкотерапія розвиває особистість дитини за допомогою багатогранного впливу. Розвиває лідерські 

якості, мову, уяву, мислення, а також сприяє усуненню таких несприятливих якостей як нерішучість, страхи, 

агресію і т.д. Завдяки зануренню в казку, дитина розкривається, переживає яскраві емоції і відчуття. 

Метод казкотерапії в заняттях з особливими дітьми не тільки має навчальний характер, але і 

корекційно-розвиваючий, який спрямований на зростання особистісного і творчого потенціалу дитини. 

Казкотерапія пробуджує в дітях любов до читання, їм цікаво не тільки обіграти казку разом з фахівцем, а й 

прочитати інші казки самостійно, проаналізувавши їх [3]. 

Казки мають вагоме значення у вихованні та розвитку дітей, виконуючи різні функції: діагностичну; 

 прогностичну;  виховну;  коригувальну [5]. 

Залежно від того результату, який необхідно отримати, ставиться певна мета і вже після цього 

добираються казки, основні функції яких могли б допомогти з реалізації мети. 

Діагностична функція відіграє важливу роль на первинному етапі казкотерапії. Вона дозволяє ви-

значити стан дитини і поставити основну мету для подальшої роботи. 

Прогностична функція казок полягає в тому, що ми можемо побачити не тільки сьогодення людини, 

але і заглянути в її майбутнє. Цієї мети ми можемо досягти, аналізуючи казки разом із дитиною, даючи 

відповіді на її запитання. У кінцевому результаті завдяки цій функції нам відкриються особливості поведінки 

дитини, бачення нею навколишнього світу і стратегії своєї подальшої поведінки. 

Виховна функція допомагає нам за допомогою простих сюжетів і яскравих, барвистих образів навчити 

дитину простих істин, виховати в ній якості та властивості особистості, що потрібні їй в певний момент для 

розв'язання ситуації, що склалася, і знадобляться в подальшому житті.                                   

Коригуюча функція є тим кінцевим результатом, який ми хочемо отримати наприкінці казкотерапії. 

Вона полягає в заміні «небажаної» поведінки на необхідну. Саме за допомогою корекції в стані та поведінці 

дитини спостерігаються зміни на краще. 

Центральний момент казкотерапії — добровільна участь дітей. Тому важливою є мотивація, необхідно 

знайти адекватний спосіб залучення дітей до казкотерапії. В одному випадку це може бути образний текст, 

небилиці; у іншому — розглядання ілюстрацій, відгадування загадок про казкових героїв. Необхідно, щоб 

кожна дитина могла відчути уважне ставлення з боку дорослого [6]. 

  Необхідно приділяти не менше уваги руховій активності дітей. Стомленість після багаторазового вико-

нання психогімнастичних етюдів призводить до мимовільного розслаблення організму і, отже, позбавлення 

http://alfa-med-deti.ru/metodika-blomberga/
http://www.tomatis-kiev.com.ua/nashi-uslugi/blomberg-terapiya-ritmichnymi-dvizheniyami/
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емоційного напруження. Лише незначну частину часу діти розташовуються на стільчиках, коли дорослий 

розповідає казку, вони фантазують за музичною композицією, вони перебувають у ролі глядачів у грі-

драматизації за окремими епізодами казки.  

Після завершення казкотерапії дорослий повинен розпитати дітей про те, які ігри і вправи їм сподобалися, 

запам'яталися, ролі яких казкових героїв хотілося б виконати повторно [2]. 

Казкотерапія передбачає не лише читання казок, а й її придумування, програвання, малювання, ліплення, 

виготовлення декорацій і ляльок. 

На сучасному етапі розвитку казкотерапії найбільш розробленими є програми комплексної казкотерапії 

Т. Зінкевич-Євстігнєєвої. Вона вважає, що у казках міститься інформація про те: як влаштований світ, хто його 

створив; як цінувати дружбу та любов; якими цінностями керуватися; як прощати; та багато іншого [4]. 

Казкотерапія є ефективним методом оздоровлення та розвитку особистості та впливає на її інтеграцію в 

суспільство. Цей метод є простим та зрозумілим, підходить усім;  він дозволяє вирішувати проблеми емоційно-

вольового контролю поведінки; розвиває лідерські якості, мову, уяву, мислення та усуває негативні емоції. 
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 Каністерапія – різновид анімалотерапії, метод лікування і реабілітації з використанням спеціально 

відібраних і навчених собак. Каністерапію використовують в медичній та соціальній реабілітації. 

Сьогодні виділяють 4 основних напрямки каністерапії, як виду реабілітації: 

1. Взаємодія з собакою; 

2. Адаптивна фізкультура з собакою; 

3. Спеціальне навчання з собакою; 

4. Реабілітація з собакою [4]. 

У всьому світі, є великі доробки і досягнення у цьому напрямку. В Україні лише за останні 5-7 років 

цей метод стає відомим. Це не тільки реабілітація, це може бути реабілітація для дітей, які народилися із 

певними особливостями психофізичного розвитку: із синдромом Дауна, із ДЦП, із розладами аутичного 

спектру [3]. 

Дослідження показують, що взаємодія з собакою знижує рівень гормону стресу кортизолу і натомість 

підвищує рівень окситоцину – гормону радості. Каністерапію застосовують при нервових розладах, психічних 

захворюваннях, дитячому церебральному паралічі, гіпертонії, при депресії у дітей та дорослих, а також при 

адаптації до повсякденного життя дітей та дорослих з аутизмом і синдромом Дауна. Наприклад, за інформацією 

центру громадського здоров’я МОЗ, одна дитина із восьмидесяти восьми має аутизм, але за умови раннього 

втручання з корекційними заходами малечу можна повністю адаптувати до соціального життя. Собаки легко 

навчаються вербальним командам і підкоряються їм. Під час заняття чотирилапі терапевти мотивують пацієнта 

рухатися і виконувати потрібні для реабілітації вправи, непомітно і часто просто граючись, витримувати 

фізичне навантаження [1].  

Каністерапія позитивно впливає на розвиток мислення, мовних, рухових функцій, допомагає знизити 

емоційну напругу і стабілізувати емоційний стан. Численні позитивні відгуки про лікування за допомогою 

каністерапії підтверджують, що собаки дійсно здатні справити позитивний вплив на сферу спілкування дитини. 

Маленькі пацієнти досить швидко починають контактувати з тваринами, проявляти до них інтерес і турботу, і 

переносять ці навички в соціальне середовище. Коли собака відповідає всім вимогам і має тісний контакт з 

дитиною, вона отримує величезне задоволення від спілкування з нею, починає радіти життю, проявляти 

активність і ентузіазм. Крім цього, багатьма відзначений той факт, що собаки починають спонукати 

малорухомих  дітей до активності і руху, що сприяє розвитку дрібної моторики і всієї рухової сфери, зниження 
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м'язової дистрофії. З огляду на всі переваги каністерапії, необхідно пам'ятати, що вона не може замінити 

медикаментозне лікування або фізпроцедури. Тому, як і будь-яку медичну реабілітацію, каністерапію слід 

розглядати в комплексі з іншими методами реабілітації [1]. 

Каністерапія є дуже хорошим методом реабілітації через такі фактори: 

Психологічні:  

● На думку вчених саме приручення собаки надало переваги людині і  дозволило успішно конкурувати 

з іншими видами тварин. Таким чином, людина підсвідомо сприймає собаку позитивно . 

● Пацієнт не сприймає собаку в якості конкурента або того, хто оцінює, тому він поводиться 

природніше і розкутіше, ніж при занятті з реабілітологом. Це допомагає досягти кращих результатів, так як 

немає необхідності витрачати додаткові зусилля на зняття психологічної напруги у пацієнта. 

● Собака дуже добре відчуває стан пацієнта і передає його каністерапевту [2,4]. 

 Фізіологічні: 
● Температура тіла собаки на 2 градуси вища, ніж у людини. Комфортне тепло знімає спазм і біль в 

м'язах, сприяє розслабленню і більш комфортному виконанню вправ пацієнтами із спастикою. 

● Собака дає можливість отримати широкий спектр відчуттів через зір, слух, нюх, дотик. 

● Контакт з шерстю собаки заспокоює пацієнтів. Крім того, сама шерсть дає масу тактильних відчуттів, 

посилених теплом тіла собаки. Різноманітні тактильні відчуття також сприяють розвитку мозку дитини. 

● Собака має природне дихання і серцебиття. Прислухаючись до дихання і серцебиття собаки, людина і 

сама налаштовується на природне дихання, що дозволяє поліпшити постачання мозку киснем. 

Емоційні: 

● Сприймаючи собаку позитивно, пацієнт хоче з нею спілкуватися. Таким чином, мотивація на 

виконання вправ у такого пацієнта дуже висока, а чим вищий мотив, тим кращий  результат. 

● Собака викликає дуже сильні емоції у пацієнта. 

Часто сильні емоції можуть стати поштовхом до початку соціального спілкування, невербальної 

комунікації або навіть простого реагування на навколишній світ [2,4]. 

Отож, кінестерапія дає можливість дитині комфортно і успішно взаємодіяти з твариною, без ризику для 

зниження її самооцінки. Досвід спілкування, отриманий в ході таких занять, допомагає легше адаптуватися до 

соціального середовища в майбутньому. Дотик до собаки дозволяє вести з нею діалог, невдаючись до мови. 

Навчання собаки командам передбачає активну діяльність з боку дитини, що допомагає йому розвивати 

навички планування та контролю. В ході виконання вправ дитина отримує знання про властивості предметів 

навколишнього світу: форму, колір, кількості, а також удосконалює свою дрібну моторику та розвивається в 

цілому. 
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Арт-терапія – це напрям психологічної реабілітації , який призначений допомогти клієнту усвідомити 

свій внутрішній стан шляхом створення ним візуального образу, метафор, символів (арт-терапевтичного 

продукту). Ввів його британський художник і лікар Адріан Хілл. У 1938 р., займаючись з хворими, він зробив 

висновок, що творчість допомагає пацієнтам швидше видужувати, відволікає їх від страждань і переживань, 

допомагає успішніше опиратися хворобі [1]. 

Мета арт-терапії полягає навчити  клієнта бачити сенс у власній арт-терапевтичній продукції, 

вербалізувати його, і розуміти взаємозв’язок між зображеним і  власним внутрішнім досвідом [2]. 

Арт-терапія наголошує на тому, щоФ у людини не обов'язково мусять бути проблеми. Головна мета 

арт-терапії ‒ допомогти особі саморозкритися. 

Особливим фактором є екологічність арт-терапії, її безпечність. Людина може не озвучувати свої 

проблеми, а виконуючи які-небудь дії, починає сама їх вирішувати [3]. 

http://4mama.ua/uk/mom/psychology/11189-yak-sobaki-dopomagayut-dityam-iz-seryoznimi-zahvoryuvannyami
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Арт-терапія може використовуватись як окрема форма лікування при нервово-психічних 

розладах або стати доповненням до основної терапії. Вона є невід’ємним елементом лікування дітей з 

особливими потребами [4]. 
Правильне виконання вправ і техніки арт-терапії сприяє: 

 розвитку самоаналізу, кращому розумінню клієнтом власних мотивів, цінностей та стратегій поведінки; 

 гармонізації емоційного стану; 

 вирішенню внутрішніх конфліктів; 

 розвитку емоційно-вольової сфери, емоційного інтелекту, розумінню власних емоційних станів та почуттів; 

 розкриттю особистісного потенціалу клієнта [2]. 

Головним механізмом корекційного впливу арт-терапії є механізм сублімації, з точки зору класичного 

психоаналізу [5]. 

Методики арт-терапії стануть корисними особам з : 

 дитячим церебральним паралічем (ДЦП); 

 аутизмом; 

 заїканням;  

 після перенесеного інсульту; 

 посттравматичним стресовим розладом (ПТСР); 

 залежною поведінкою; 

 психічними розладами; 

 неврозами; 

 енурезом; 

 затримкою психоемоційного розвитку; 

 поведінковими порушеннями. 

Арт-терапія допомагає в боротьбі із страхами; дозволяє пропрацювати думки і емоції, які людина 

звикла придушувати; підвищує адаптаційні можливості дитини до повсякденного життя в школі; допомагає 

побороти агресію; розвиває відчуття внутрішнього контролю; створює гарний настрій [6]. 

Найбільш популярними і часто використовуваними видами арт-терапії є: ізотерапія, казкотерапія, 

лялькотерапія, ігрова терапія, пісочна терапія, музична терапія, фототерапія, агротерапія, кінотерапія, 

драматерапія, танцювальна терапія.  Дуже часто перераховані види терапії переплітаються в одному занятті 

(терапевтичній  

Сеанси арт-терапії мають проходити у безпечному середовищі  (кабінет психолога, художня студія) та з 

використанням  образотворчих матеріалів (фарби, крейда, глина, пластилін, тканини, природні матеріали тощо). 

Спеціалісти арт-терапії виступають у ролі посередників між клієнтом та арт-терапевтичним продуктом, вони 

володіють  знанням можливостей художньої творчості, мають професійні навички невербальної, символічної 

комунікації і здатні оцінки змісту образотворчої продукції і поведінку клієнта. Арт-терапія проводиться у 

індивідуальній та груповій формах [2]. 

 Структура арт–терапевтичного заняття: 

1. початок (підготовка матеріалів тощо, збирання думок); 

2. основна частина (основний процес, виконування основного завдання); 

3. завершення (підбиття підсумків, ділення враженнями). 

За тривалістю арт-терапевтичні заняття бувають: 

 короткотерміновими (до 12 занять) 

 середньотерміновими (до 1 року) 

 довготерміновими (декілька років) 

Проте кожне  заняття  не повинне тривати більше 3 годин [1]. 

Арт-терапія не має ні обмежень, ні протипоказань, будучи безпечним і «екологічним» методом [6]. 

Таким чином, арт-терапія є поширеною методикою в реабілітації і ефективним методом оздоровлення, 

що дає виражений результат і чудову можливість пацієнтам  «відкритися», поділитися своїми емоціями та 

страхами.  
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Іпотерапія– всесвітньо визнаний метод реабілітації після різноманітних захворювань, досягнення 

стійкої ремісії та соціальної адаптації. Іншими словами – це лікування за допомогою верхової їзди на коні під 

наглядом лікаря іпотерапевта або ж спеціально навченого інструктора верхової їзди[1]. 

Мета терапії полягає в одночасному фізичному, психологічному та емоційно позитивному впливахна 

пацієнтів із неврологічними, психічними, фізичними та іншими серйозними порушеннями [2]. 

По суті, іпотерапія є видом фізіотерапії, але має набагато більше можливостей, оскільки об’єднує три 

сфери впливу на вершника: 

 біомеханічну (коливання від тулуба коня на тулуб вершника (різноспрямовані) вплив на ЦНС); 

 психоемоційну (спілкування хворої дитини з конем, різноманітних психокорекційних ігор); 

 біоенергетичну (температурний режим (кінь тепліший), масаж за рахунок рухів коня і різних положень тулуба 

вершника (лежачи на спині, наприклад)) [5]. 

Іпотерапія має лікувальний ефект не лише від їзди на коні, але й завдяки безпосередньому контакту та 

спілкуванню з твариною, а також від  догляду за нею. Такий комплекс допомагає усунути стресовий стан, 

позбутися напруги, почуття страху або тривоги. Іпотерапевтичні заняття допомагають розвинути такі 

особистісні якості як уважність, чуйність, швидкість реакції, подолання страхів, набуття впевненості, 

позбавлення агресивності, збудливості та замкнутості [2]. 

Іпотерапія ефективна в дитячому віці починаючи з одного року при таких захворюваннях як: 

 дитячий церебральний параліч; 

 затримки психосенсомоторного розвитку; 

 затримка мовного розвитку; 

 ранній дитячий аутизм; генетичні захворювання (синдром Дауна); 

 реабілітація після інсульту; 

 цукровий діабет; 

 сколіоз ׀׀,׀ ступеню [5]; 

Іпотерапія відбувається в ігровій формі. Коней для занять іпотерапії підбирають дуже ретельно. Для 

цього важливо враховувати будову спини коня та його ворс, щоб дитині було комфортно сидіти верхи [4].  

Можлива індивідуальна і групова форма занять. На індивідуальних заняттях з іпотерапії обов'язкова 

участь 4-х основних «дійових осіб», це: пацієнт, інструктор з іпотерапії, коновод і кінь. До них  при 

необхідності можуть додаватися ще помічник інструктора і фахівець (лікар,педагог, логопед, дефектолог, 

інструктор або методист по ЛФК). Групові заняття проводить один тренер з групою з 4-6 вершників - пацієнтів, 

з к ожним з яких працює помічник. 

  Тривалість одного заняття складає 30-45 хвилин. Рекомендована періодичність: через день, три рази 

в тиждень, два рази на тиждень. Якщо дитина може самостійно і спокійно сидіти на коні сама, інструктор 

допомагає їй знизу,  якщо ж дитина не вміє сидіти, або сидить неспокійно - вона сідає на коня разом  з 

інструктором[6]. 

Іпотерапія чинить позитивний вплив на організм : 

 Активує рухову активність, оскільки задіює всі групи м’язів, в тому числі й уражені хворобою, поступово 

привчає хворого до фізичних навантажень.  

 Відновлює втрачені навички і порушені функції , а також сприяє виробленню нових.  

 Покращує координацію рухів, а при гіперкінезах (зокрема при ДЦП, хворобі Паркінсона та їм подібним) 

зменшує наявність та амплітуду мимовільних рухів. 

 Покращує кровообіг, адже температура тіла коня на 1-2 градуси вища, ніж в людини.  

 Здійснює унікальний мікромасаж кінцівок вершника - м’язи пасивно скорочуються тому, що вони 

притискаються до коня,, який рухається. 

 Сприяє поліпшенню роботи нервової та ендокринної систем, що в свою чергу позитивно впливає на роботу 

внутрішніх органів.  
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 Сприяє психологічній та соціальній адаптації хворого, допомагаючи подолати страх, невпевненість, позитивно 

впливає на мотивацію та волю, позбавляючи від почуття неповноцінності, безпорадності і ряду психологічний 

комплексів.  

 Задовольняє психоемоційну потребу в контакті і прихильності до домашніх тварин, тренує вольові процеси і 

навички спілкування не тільки з твариною, а й з людьми.  

 Перебування на свіжому повітрі та контакт з природою мають відомий загальнооздоровчий ефект [2]. 

Іпотерапія ‒ це і комплекс спеціальних вправ, під час яких іноді кінь може просто спокійно стояти, а пацієнт 

під керівництвом інструктора виконує певні рухи чи вправи [3]. 

Отже, іпотерапія є поширеною методикою в реабілітації і ефективним методом оздоровлення, що дає 

виражений результат. Саме ідея взаємодії людини з кіньми в наш час технічного перевантаження є дуже 

привабливою, а лікувальні властивості коней відомі з давніх часів. 
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В даний час все більше уваги приділяється гармонійним стосункам людини і природи. Це спілкування 

дозволяє знизити негативний вплив міського способу життя на психологічне здоров'я людей. Можливість 

залучення тварин викликає великий інтерес серед фахівців: психологів, лікарів, фізичних терапевтів. Практичні 

спостереження привели до висновку, що спілкування людини з твариною може носити терапевтичний характер, 

і на основі цього можна будувати стратегії лікування. 

Використання тварин в різних реабілітаційних програмах здійснюється вже давно в різних країнах 

світу. Наприклад, в деяких американських клініках пацієнтам в якості експерименту дозволяли в палатах 

тримати собак або кішок. Через деякий час виявилося, що такі пацієнти швидше видужували і були у гарному 

емоційному стані. В Україні переважає такий стереотип, що тваринам не місце біля хворого. З боку медицини 

це правильно, адже тварини можуть розповсюджувати різні бактеріальні інфекції, однак з іншого боку вони 

покращують емоційний стан людини, який буває гарантією на видуження.  Лише з недавніх часів для лікування 

використовують дельфінів[3]. 

Дельфінотерапія є альтернативним, нетрадиційним методом психотерапії, де в центрі 

психотерапевтичного процесу лежить спілкування дитини і дельфіна. Це спеціально організований процес, що 

протікає під наглядом ряду фахівців: лікаря, ветеринара, тренера, психолога (психотерапевта, дефектолога, 

педагога). У психотерапії беруть участь спеціально навчені тварини, які мають «хороший характер». Дельфіни 

грають з  маленькими пацієнтами, плавають, катаються на спині, погладжують, просять у відповідь ласки[2].  

              Заняття з дельфіном триває приблизно 25 хвилин. Воно спрямоване на розвиток тактильних навичок 

(дельфінів потрібно торкатися), вербальних (їм потрібно віддавати команди) і фізичних (катання на дельфіні). 

Частина заняття проводиться на помості, частина- в воді. Про те це дуже умовний розподіл і все залежить від 

конкретної дитини. Комусь подобається плавати і велику частину заняття можна провести в воді. З тими, хто 

боїться дельфінів, більше часу проводиться на суші[4]. 

Лікувальні фактори дельфінотерапії зумовлені природними особливостями дельфіна: поєднання 

унікальних фізичних даних і високого інтелекту, потреба у спілкуванні, здатність до міжвидового спілкування, 

використання невербальних засобів спілкування, ігрова поведінка, а також особливим ставленням людини до 

дельфіна Сприйняття дельфіна вже несе в собі психотерапевтичний ефект. Спілкування з дельфіном містить в 

http://zhyvyaktyvno.org/index.php/news/poterapya-zda-verhi-yak-metod-lkuvannya
https://a7d.com.ua/weekend/sport/4081-poterapya-lkuvannya-lyubovyu.html
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https://www.5.ua/suspilstvo/ipoterapiia-iak-koni-riatuiut-ditei-dlia-iakykh-bezsyla-tradytsiina-medytsyna-127163.html
https://hippotherapy.in.ua/treatment-with-horses
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собі такі лікувальні чинники: позитивні емоції, седативний, відволікаючий.  Дельфін яскраво демонструє 

інтерес до партнера по спілкуванню, активно взаємодіє, вимагає зворотного відповіді, привертає до себе увагу, 

демонструє дружелюбність, щирість намірів [1]. 

Спілкування з дельфіном дозволяє досягти наступного:  

 Прийти до принципового переконструювання ставлення до себе, до оточуючих людей, до природи, до світу 

взагалі;  

 Витягти дитину з полону самоізоляції, стимулювати розвиток інтересу до зовнішнього світу, що стає умовою 

до встановлення, відновлення, коректування, оптимізації соціальних відносин; 

 Виступає в якості сенсорного стимулятора, активізуючи роботу мозкових структур і всього організму в цілому;  

 Стимулювати і вербальну експресію, сприяючи мовному і сенсомоторному розвитку аутичних дітей та дітей зі 

зниженим інтелектом;  

 Стимулювати процес розвитку особистості;  

 Заповнювати дефіцит позитивних емоцій та забезпечувати підтримку дітям та дорослим, що переживають 

самотність або стан дезадаптації, задовольняти аффелятівную потребу;  

 Через тактильну стимуляцію створити умови для емоційного відреагування;  

 Створити умови для зміцнення контакту дитини з психотерапевтом [5]. 

Дельфінотерапія використовується при багатьох захворюваннях: 

  Дитячий церебральний параліч (ДЦП). Заняття з дельфінами сприяють розслабленню м’язів, 

зменшенню кількості неправильних рухів, підвищенню самооцінки та самоповаги, зняттю емоційного 

напруження та розвитку комунікативної сфери дитини. 

Ранній дитячий аутизм (РДА) та розлади аутичного спектру. Дельфінотерапія допомагає розвинути 

комунікативні навички, покращити взаємодію органів чуття, поліпшити стан емоційної і поведінкової сфери 

дитини. 

Затримки психічного та психомовленнєвого розвитку у дітей. Сеанси дельфінотерапії є потужним 

стимулом для розвитку пізнавальної, комунікативної та емоційної сфер психіки дитини, вони пришвидшують 

мовний та фізичний розвиток, дають дитині незабутній досвід взаємодії з природою. 

Синдром дефіциту уваги, гіперактивність. Дельфінотерапія допомагає врівноважити взаємодію органів 

чуття, знизити рівень тривожності, розвинути стійкість уваги та стабілізувати поведінку. 

Емоційні та поведінкові розлади дорослих та дітей. Дельфінотерапія дозволяє підвищити рівень 

концентрації уваги, розвинути пізнавальні потреби, зменшити негативні прояви у поведінці, повернути відчуття 

задоволеності життям. 

Синдром Дауна. Заняття з дельфінами сприяють розвитку пізнавальних потреб, формують почуття 

самостійності, підвищують самооцінку та самоповагу дитини. 

Посттравматичний стресовий розлад. Заняття з дельфінами сприяють зниженню психічних реакцій на 

травмуючу подію, врівноважують емоції, розвивають комунікативні навички, покращують загальне 

самопочуття. 

Психічні та соматичні розлади загального характеру. У результаті сеансів дельфінотерапії відбуваються 

позитивні зміни в діяльності нервової, серцево-судинної, імунної та інших систем організму людини. Плавання 

та спілкування з дельфінами покращують фізичне і психічне здоров’я у будь-якому віці[3]. 

Фахівці, що працюють з дітьми з обмеженими можливостями відзначають, що через півгодини 

спілкування з дельфіном у пацієнта змінюється енцефалограма, через 10 днів різко поліпшується його 

загальний стан. Звідки - поки невідомо. Але відомо інше - після закінчення сеансу півгодинного спілкування з 

хворою людиною дельфін-доктор йде відпочивати на 40-50 хвилин. Тобто здорових людей дельфін катає по 

вольєру із задоволенням одного за іншим і не тільки не втомлюється, а навіть радий такій грі. А ось після того, 

як він поспілкується саме з  хворою людиною, він іде і відмовляється працювати, поки не відпочине. Отже, все 

не так просто, значить дельфін віддає хворій людині те, що йому не може дати медицина. 
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