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Розділ 1

ОСВІТА. ПЕДАГОГІКА

Л.В. Гула,
аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,
асистент кафедри методики професійного навчання
Миколаївського національного аграрного університету

СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ ЯК ОДИН З МЕХАНІЗМІВ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Проблема підвищення якості знань у закладах вищої освіти посідає одне
з центральних місць в освітніх реформах нашої держави. Формування
єдиного простору у вищій освіті, яке відбувається в сучасній інформаційній
мережі знань, вмотивовує до підвищення професійних, соціальних та
багатьох інших умов, вимог та форм навчального процесу, які мають попит
на ринку праці. Саме тому підвищення адресності освітніх послуг і чітке
позиціонування стандартів вищої освіти мають всебічно окреслити суспільне
замовлення на фаховий профіль відповідного спеціаліста.
У зв’язку з цим були розроблені Стандарти і рекомендації щодо
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, головною
метою яких є сприяння спільному розумінню забезпечення якісного
навчання і викладання усіма стейкхолдерами [5]. Раціональне використання
інтелектуальних ресурсів полягає у спрямуванні закладів вищої освіти до
студентоцентрованого навчання. Студентоцентрований підхід передбачає
розроблення навчально-освітніх програм, які базуються на результатах
навчання, враховуючи особливості пріоритетів особи, що навчається,
ґрунтуються на реалістичності навчального навантаження згідно плану, яке
узгоджується із тривалістю даної освітньої програми. При цьому від студента
залежить бажаний зміст предмету, його темп, спосіб і місце навчання.
Перехід до студентоцентрованого викладання та навчання є умовою
Болонського процесу, тому заклади вищої освіти в межах своєї автономії
мають впроваджувати цей підхід, у тому числі у спосіб розроблення
відповідних регуляторних документів, а також відобразити цей підхід у
стратегії розвитку свого закладу вищої освіти.
Якість як оціночна категорія тісно пов’язана з результатами. Тому
основними категоріями студентоцентрованого навчання є компетентності
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та результати навчання. Згідно з методологією Тюнінг, результати навчання
– формулювання того, що і як очікується, повинен знати, розуміти та бути
здатним продемонструвати студент після завершення навчання. Можуть
відноситися до окремого модуля або також до періоду навчання (освітньої
програми першого, другого чи третього циклів). Результати навчання
визначають вимоги до присудження кредитів [2, с. 5].
Саме розбудова потужної і відповідальної національної системи
забезпечення якості вищої освіти відповідно до європейських стандартів
передбачає:
• підвищення фахової компетентності, що працюють у сфері вищої
освіти відповідно до сучасних моделей, механізмів та інструментів
забезпечення якості;
• розроблення та впровадження на рівні кожного закладу вищої освіти
інституційних систем забезпечення якості відповідно до європейських
стандартів, їх апробації та вдосконалення для забезпечення максимальної
адаптації до локальних умов;
• проведення відкритого фахового обговорення серед освітянської
спільноти проблеми забезпечення якості вищої освіти стосовно
забезпечення об’єктивної оцінки поточного стану та оптимального розвитку
цього процесу в Україні [1, с. 30].
Студентоцентроване викладання і навчання відіграють найважливішу
роль у стимулюванні вмотивованості студентів, їх самоаналізу і залученні до
навчально-освітнього процесу. Це говорить про ретельне обговорення
процесів розробки та реалізації навчально-освітніх програм та оцінювання
результатів навчання. Тоді як, заклади вищої освіти повинні забезпечити
реалізацію програм стосовно забезпечення якості таким чином, щоб
заохотити студентів брати активну роль у творенні освітнього процесу, і що
оцінювання студентів відображає цей підхід [1, с. 74].
Вивчення курсу психолого-педагогічних дисциплін у закладах вищої
освіти дає можливість реалізувати це завдання, спираючись на необхідність
розвитку й актуалізації особистості впродовж життя в різних галузях
життєдіяльності та оволодінні елементарними уміннями і навичками для
ефективної взаємодії в суспільстві, які сприятимуть розвитку і самореалізації
професійного «Я», як у якості спеціаліста стосовно обраного напрямку, так і
в якості викладача. Інтерактивне навчання розширює навчально-пізнавальні
можливості студентів та дає можливість апробації отриманих умінь, навичок
та способів діяльності на інші предмети викладання, створює сприятливу
атмосферу у групі, що дає змогу по-справжньому реалізувати особистіснозорієнтоване навчання, на якому саме і базується студентоцентризм. При
використанні інтерактивних технологій на практичних заняттях з
дисципліни «Психологія» та «Педагогіка вищої школи» протягом тривалого
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часу було помічено, що для ефективного використання цих технологій
потрібно поступово делегувати повноваження студентам.
Я, вважаю, що має змінитися суть сучасного навчання. Адже, у
стандартній парадигмі викладання акцент дуже часто ставиться на обсязі
інформації, тоді як у парадигмі навчання – на ефективності навчальноосвітнього процесу стосовно того, що саме студенти знають, і що можуть
зробити з отриманою інформацією. Отже, оцінкою діяльності викладачів має
бути те, що вміють і можуть робити саме випускники і як буде реально
використовуватися у їх майбутній професійній діяльності. А це означає, що
необхідно здійснювати психологічний перехід від повчального способу передання змісту до акценту на поліпшення вивчення та оволодіння необхідним
матеріалом студентами. Це відображено у переході з викладацькоцентричного до студентсько-центричного підходу.
Таким чином, нова освітня реформа визначає зміну не лише навчальних
планів, а й змісту роботи викладача в цілому. Підвищення якості освіти – це
основне завдання кожного закладу вищої освіти. Зрозуміло, що воно не може
бути досягнуто одномоментно, це має бути неперервний процес, який
приведе до нової культури відносин у вищій освіті. Саме такі новації
позитивно оцінюватимуться студентством, яке буде здатним фахово
оперувати інструментарієм, надасть нашій молоді вагомих переваг на ринку
праці та надихатиме майбутніх управлінців і науковців на розвиток їхніх
здібностей і розбудову успішної держави.
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О.Л. Дмитрієва,
вчитель-логопед закладу дошкільної освіти №2 «Росинка»
Покровської міської ради Донецької області

КАЗКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У даний час, вивченню проблеми мовної творчості дошкільників
присвячується велика кількість науково-дослідних робіт психологів і
педагогів. Дослідники відзначають, що розвиток у дошкільному періоді
творчих здібностей, постійне вдосконалювання мовних навичок, оволодіння
літературною мовою є необхідними компонентами освіченості й
інтелігентності надалі, тому формування зв’язності мовлення, розвиток
уміння змістовно й логічно будувати висловлення є одним з головних
завдань мовного виховання дошкільників. Для розвитку зв’язного мовлення
дитини необхідно застосовувати різні дидактичні ігри, заняття, у тому числі
казки.
Діти черпають із казок безліч знань: перші уявлення про час і простір,
про зв’язок людини із природою, із предметним світом, казки дозволяють
дитині побачити добро й зло. Але, на жаль, казки подаються дошкільникам
недостатньо різноманітно, в основному – це читання, розповідання, у
кращому випадку, переказ в особах або драматизація, перегляд театральних
спектаклів, мультфільмів, кінофільмів за мотивами знайомих казок. Казки
не повною мірою використовуються для розвитку в дітей уяви, мислення,
зв’язного мовлення, виховання добрих почуттів.
З розвитком масового телебачення читати дітям стали значно менше.
Дитина частіше сидить у телевізора, ніж із книгою: дивитися видовище
легше й цікавіше.
У цьому віці ускладнюються зв’язки мислення й мовлення. Складається
інтелектуальна функція мовлення, вона виступає знаряддям мислення.
Розуміння літературних творів виражається в тому, що дитина може
зосередитися на досить великій кількості персонажів, складному сюжеті,
описі. Вона виділяє не тільки зміст, але й головну ідею твору. У процесі
переказу дитина використовує виразні засоби, характерні для літературного
твору.
У такий спосіб у дошкільника зростає свідоме ставлення до мовлення. В
п’ять років воно стає довільним самостійним процесом. Дитині важливо
передати в мові зміст, щоб його точно зрозумів співрозмовник. Виділяється
особлива мовленнєва діяльність у вигляді бесід, слухань, міркувань,
складання розповідей і казок. Вона має свої мотиви і мету, й розвивається
тільки в процесі спеціально організованого навчання, коли дорослий
пред’являє до мовлення дитини певні вимоги (самостійно, виразно передати
6

зміст, підтримати невимушену бесіду відповісти на запитання тощо) і вчить
його, як їх слід виконувати. Мова перетворюється в розумову інтелектуальну
діяльність.
Мова казки доступна дитині. Казка проста й у той же час загадкова.
Через казку дитина знайомиться з новими явищами життя, з абстрактними
об’єктами (величинами обсягу, числами тощо), новими поняттями.
Творчість немислима без фантазії й уяви, які, у свою чергу, тісно
пов’язані з розвитком почуттів. Єдність у розвитку почуттів і фантазії
прилучає дитину до духовного багатства, накопиченого людством. Казка ж –
це засіб прилучення дитину до миру людських доль, до миру історії, це
«золотий ключик» до зміни світу, до його творчого перетворення.
Чому казка така ефективна в роботі з дітьми?
По-перше, у дошкільному віці сприйняття казки стає специфічною
діяльністю дитини (крім гри й образотворчої діяльності) неймовірно
притягальною силою, що дозволяє її вільно мріяти й фантазувати. При цьому
казка для дитини не лише вимисел і фантазія. Це ще й особлива реальність,
яка дозволяє розсовувати рамки звичайного життя, знайомитись зі
складними явищами та почуттями й у доступній для розуміння дитини
казковій формі осягати дорослий світ переживань.
Оскільки казки, так само як і багато художніх творів, не повною мірою
використовуються в родині й у системі суспільного дошкільного виховання
для розвитку дітей, була розроблена спеціальна універсальна схема, що
допомагає цей пробіл ліквідувати.
Здебільшого, ми звикли традиційно ставитися до казкового матеріалу.
Одне з головних завдань, що постають перед дорослими, – познайомити
дитину зі змістом казки, у найкращому разі поговорити про те, що лежить
на поверхні тексту, обіграти, драматизувати, інсценувати. Це так званий
традиційний напрямок роботи з казкою.
Нетрадиційно – це значить навчити дітей оригінально, незвично, посвоєму не тільки сприймати зміст, але й творчо перетворювати хід
оповідання, придумувати різні кінцівки, уводити непередбачені ситуації,
змішувати кілька сюжетів в один тощо.
Нетрадиційний підхід дає дорослим й дитині можливість усвідомити, що
в казці або в героїв добре, а що погано, створити нову ситуацію, де б герой
виправився, добро восторжествувало, зло було покарано, але не жорстоко й
не людяно. Здоровіша у своїй основі, конструктивна ідея: усі можна
поліпшити, удосконалити, змінити для блага людей – повинна стати творчим
девізом для дитини.
Важко заперечувати роль казок, художніх творів і в розвитку
правильного усного мовлення. Якщо говорити традиційно, то тексти
розширюють словниковий запас, допомагають правильно будувати діалоги,
впливають на розвиток зв’язного мовлення. Але крім усіх цих, нехай і
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вузлових, завдань не менш важливо, зробити нашу усну й письмову мову,
емоційною, образною, гарною.
Пропонуємо кілька методів і прийомів, що сприяють розвитку зв’язного
мовлення.
- Вміння поставити жартівне запитання героям казки.
- Дуже добре, коли в будинку є «чарівна паличка». Навчений володінню
«чарівною паличкою» дошкільник сам починає діяти, визволяючи в такий
спосіб героїв з лиха. Виникає так званий зворотний зв’язок: дитина сама
активно творить добро, фантазує, розбудовує власну уява;
- Наступний метод у загальній системі розвитку мислення, мови й уяви
– «Постановка проблемного питання». Дітям традиційно задається маса
питань по тексту казок. Вони нерідко сформульовані на рівні констатації.
Але куди корисніші питання пошукового характеру (чому, навіщо, яким
чином). Пропоную використовувати ігри, наприклад: «А якби…», «Добрепогано», придумувати нові назви казок, не спотворюючи ідеї творів.
Казка відіграє велику роль у розвитку пізнавальних процесів дитини. За
її допомогою можна коректувати несприятливі варіанти розвитку
дошкільника. З казок діти черпають безліч знань: уявлення про час і простір,
про зв’язок людини із природою, із світом речей. З казки можна винести
багато уроків: моральний, виховання добрих почуттів, мовна зарядка,
розвиток мислення й уяви, математичні й екологічні вистави тощо. Коли
дитина навчиться працювати з казкою, буде в ній добре орієнтуватися,
розбирати вчинки героїв, оцінювати їх, вона зможе цю модель перенести в
реальне життя, виправити якусь життєву ситуацію.
Так само, батькам варто приділяти більше уваги казкам. Конкретний
зміст кожної казки має підказати батькам й свої шляхи виховання. Образи
казок, відносини персонажів виступають для дітей як засоби інтерпретації
явищ дійсності, обґрунтування суджень, вимог, аргументації тих або інших
вчинків.
Казки розбудовують образне й логічне мислення дитини, її творчі
здібності, мовлення, знайомлять дітей із світом природи й допомагають
підготувати їх до школи.
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DISTANCE LEARNING: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Evaluating the latest trends in the evolution of modern society, we can conclude that it is informational one. The basis of socio-economic development of this
society is not the production of material, but the production of information and
knowledge. There is a process of transition from traditional education to computer-based learning, that is the transition to so-called «distance learning». You
can also find such a definition as «distance education».
The background for the development of distance learning are the development of the Internet, which allows users to post and share information freely,
discuss and debate on various topics, which makes it accessible to anyone.
Many scientists are currently engaged in the introduction of information technology training, for example: A. Andreev, O. Rybalko, M. Bukharkin, V. Kaymin,
V. Osadchy, R. Delling, M. Simonson, M. Thompson and many others.
There are certain requirements for distance education. According to the Law
of Ukraine оn Approval of the “Regulations on Distance Learning”, scientific and
methodological support should be developed also according to certain requirements.
Distance education has advantages and disadvantages.
The advantages include simplicity of communication. That is, leaving home
without leaving your job and leaving your workplace, using telecommunication
technologies, you can connect and have regular contact with the teacher, while
receiving new educational material presented in electronic form. However, part
of the training is carried out in full-time form (examinations, practical and laboratory work). It is also possible to expand the range of people with special needs
who can receive the necessary training. With this type of knowledge, multiple
sources can be accessed at the same time to search for information, using computer communication, people studying with each other, and with the teacher. This
type of education gives an equal opportunity to study the material not taking into
account the place of residence, social status. It is also possible to study in educational establishments located in the territory of foreign states while in the territory
of their country, or to provide educational services to foreign citizens.
The disadvantages are the lack of direct contact between teacher and student,
teacher and student, which is required for successful correction and adequate assessment of knowledge. Moreover, it is impossible to verify whether a person is
performing a task, working, or someone else doing it. Therefore, for an exact test
of knowledge control is carried out in-person session. No internet access is also
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one of the disadvantages. This form of study requires a conscious and motivated
approach, self-organization and the ability to properly calculate your time.
Changes and modifications to the system are required to achieve greater efficiency:
1. Use of practical video and audio manuals;
2. Development of additional distance courses for refinement and compensation of knowledge that have not been obtained;
3. Improvement of all Internet technologies systems;
4. Increasing the level of computerization of the population, educational institutions;
5. Preparation of pedagogical staff for use in teaching students of telecommunication networks and technologies;
6. Combining the benefits of distance learning with the classical form of education;
7. Tracking the achievements of higher education institutions not only within
Ukraine, but also around the world and further utilization of useful experience.
Thus, today, distance education is developing, improving and encompassing
different populations. Despite the great number of scientific discoveries and
achievements, modern education in Ukraine is very reminiscent of the traditional
correspondence form of study, not taking full advantage of the new forms and
methods of teaching.
In addition, distance learning also realizes the educational function into life
- contributes to the formation of leading qualities of a person: persistence, independence, self-improvement, creativity and the formation of critical thinking.
References
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МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Сьогодні, як ніколи раніше, цифрові технології займають надзвичайно
велике місце у нашому житті. Складно порахувати, скільки часу в день
людина користується комп’ютером чи іншими пристроями, а особливо
такими як планшети або смартфони. Ці мобільні пристрої стали настільки
важливими для життя багатьох людей, а особливо підлітків, як, можна
сказати, сніданок. Та варто зазначити, що окрім надсилання повідомлень,
перегляду інтернет-сторінок, користування соціальними мережами,
фотографування селфі або прийому дзвінків, смартфони також можуть
сприяти швидкому засвоєнню інформації, полегшуючи школярам вивчення
освітньої програми.
Не дивлячись на популярність технологій, використання мобільних
телефонів протягом навчального процесу є забороненим в багатьох закладах
освіти. Зрозуміло, що щодо доцільності їх використання в аудиторіях є певні
сумніви. Найбільше турбує те, що вони відволікають учнів від роботи. Але
замість того, щоб ці пристрої повністю заборонити, можна навпаки
використовувати їх владу для залучення інтересу учнів у класі, і зробити так,
щоб студенти, замість відволікання на менш важливі речі, використовували
мобільні апарати з метою розвитку.
Серед функцій телефонів, які можуть знадобитися у навчанні, зокрема у
вивченні іноземних мов, варто відзначити наступні:
- можливість читати книжки. Багато студентів щодня використовують
свої смартфони для читання електронних книг замісь паперових видань, і це
значно зручніше, оскільки ці маленькі пристрої можуть бути носіями цілих
бібліотек;
- простий доступ до словників;
- доступ до відео- та аудіозаписів, які можна використовувати для
розвитку різних мовних навичок;
- можливість безкоштовно завантажити різноманітні ігри та додатки для
вивчення лексики. Наприклад, одним з найбільш популярних додатків для
вивчення мов став Duolingo. Тепер ця платформа має і шкільну версію, і
тисячі вчителів уже користуються нею, щоб зробити свої уроки більш
ефективними. Цікавим також є Beelinguapp, який надає великий вибір
історій як для читання, так і слухання різними мовами. А додаток Drops
пропонує вивчити базову лексику аж 37 мов світу.
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Отже, процес навчання варто адаптувати якомога більше до стрімких
змін останніх років, тому що інформаційно-комунікаційні технології
прийшли не для того, щоб конкурувати чи зруйнувати систему освіти, а щоб
допомогти їй стати більш ефективною, користуючись усіма їх привілеями.
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ РІВНІВ «МАГІСТР» ТА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇЇ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»
Анотація. Статтю присвячено висвітленню особливостей формування моделі оцінки
реалізації наукового потенціалу здобувачів вищої освіти рівнів «магістр» та «доктор
філософії» спеціальності «Освітні, педагогічні науки» в умовах технічного університету.
Розглянуто структурні фактори моделі: рівень досягнень у науковій сфері; час досягнення
заданого рівня; ставлення до досягнення в розрізі “важко-легко” – фактор “можу”;
ставлення до досягнення за шкалою “подобається-не подобається” – фактор “хочу”.
Ключові слова: бальні оцінки, доктор філософії, магістрант, модельні фактори,
оцінка реалізації потенціалу, наукова діяльність, рівні досягнень.

Постановка проблеми. Професійний розвиток здобувачів вищої освіти
рівнів «магістр» та «доктор філософії» спеціальності «Освітні, педагогічні
науки» залежить від інтегрованості теоретичних знань у практичну
діяльність, що забезпечується системністю, послідовністю та комплексністю
підготовки відповідно до освітніх програм. Отже, нагальним є формування
наукової компетентності, що виступає як складова результата підготовки.
Стан дослідження. Аналіз теоретико-методологічної бази досліджень
(Б.Г. Ананьев, О.О. Бодальов, Л.С. Виготський, А.А. Деркач, А.Г. Ковальов,
Н.В. Кузьміна, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, Н.О. Рибников, Л.С. Рубінштейн,
Н.Ф. Тализіна, В.А. Татенко, А.Б. Ярмоленко й інші) дозволяє стверджувати,
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що потенціал особистості варто розглядати як деякий ресурс, реалізація
якого в ході життя приводить до визначних, вагомих, з погляду на
особистість, й на саме суспільство, особистісних досягнень, яким
притаманна соціальна значимість. Проведені дослідження дозволяють
стверджувати, що дуже важливим і істотним в оцінці потенціалу виявляється
не тільки сам факт високого його досягнення, але й ставлення особистості
до процесу діяльності, яке призводить до цього досягнення [1].
Метою даної роботи є висвітлення особливостей формування моделі
оцінки реалізації наукового потенціалу здобувачів вищої освіти рівнів
«магістр» та «доктор філософії» спеціальності «Освітні, педагогічні науки».
Виклад основного матеріалу. Теорія і практика вищої школи доводить,
що використання спрощеної однофакторної моделі потенціалу, що
спирається тільки на об'єктивні факти досягнення особистістю високих
результатів, не завжди приводять до прийнятних результатів. Тож, вкрай
важливим є не тільки високе досягнення, але й ставлення особистості до
процесу діяльності, яке приводить до цього досягнення.
Отже, для оцінки особистісного потенціалу майбутніх викладачів
закладів вищої освіти ми пропонуємо використовувати спроектовану
модель, структуру якої має такий вигляд: 1) рівень досягнень у науковій
сфері; 2) час досягнення заданого рівня;3) ставлення до цього досягнення в
розрізі “важко-легко” – фактор “можу”; 4) ставлення до досягнення за
шкалою “подобається-не подобається” – фактор “хочу”.
Зупинимося на включених до структури моделі факторах докладніше.
Ставлення особистості майбутніх викладачів закладів вищої освіти до своєї
наукової діяльності можна описати за допомогою самих різних понять,
однак для моделі оцінки реалізації потенціалу особистості майбутнього
фахівця пропонуємо використовувати: 1) фактор “хочу”, шкала
“подобається-не подобається”; 2) фактор “можу”, шкала “важко-легко”. У
табл. 1 докладно розглянуто варіанти гіпотетичні сполучення факторів
“хочу” і “можу”.
Слід зазначити, що тому самому рівню досягнення особистості магістра
відповідає різний рівень особистісного потенціалу, який знадобиться
реалізувати для того, щоб домогтися цього досягнення. Для зручності
подальшого викладу будемо вважати, що рівень досягнень і всі наступні
коефіцієнти були визначені на рівні, не меншому ніж інтервальний, тоді
рівень потенціалу можна коротко описати в числовому вигляді за допомогою
коефіцієнтів відповідності К відп, наведених у табл. 2.
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Гіпотетичні сполучення факторів “хочу” і “можу”
при визначенні характеристики потенціалу особистості

Таблиця 1

Таблиця 2
Коефіцієнти відповідності К відп рівня потенціалу
особистості і рівня його модельних факторів по окремих досягненнях
Модельні фактори
Подобається
Не подобається
по окремих досягненнях
Легко

1

2

Важко

3

4

У нашому прикладі, нехай маються бальні оцінки різних рівнів
досягнення у науковій діяльності. Так, наприклад: 1) здобувач науковою
діяльністю не займається – 0 балів; 2) науковою діяльністю займається;
участь у наукових конференціях: публікація тез доповідей, але без виступу –
1 бал; 3) науковою діяльністю займається; участь у наукових конференціях:
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публікація тез доповідей, але без виступу – 2 бали; 4) науковою діяльністю
займається; участь у наукових конференціях: публікація тез доповідей та
виступи із доповіддю; публікація наукових статей – 3 бали; 5) науковою
діяльністю займається; участь у наукових конференціях: публікація тез
доповідей та виступи із доповіддю; публікація наукових статей у фахових
виданнях України – 4 бали; 6) науковою діяльністю займається; участь у
міжнародних наукових конференціях: публікація тез доповідей та виступи із
доповіддю; публікація наукових статей у фахових виданнях України та у
міжнародних наукометричних виданнях – 5 балів.
Однак така оцінка буде неповною без врахування ще одного фактора,
який визначає процес реалізації потенціалу – фактора часу (дослідження
В.І. Ковальова [2], Л.Ю. Кубліцкене [3] та ін.).
При оцінці потенціалу в науковій діяльності подібна обставина повинна
бути зафіксована за допомогою спеціального коефіцієнта, що враховує час,
протягом якого був досягнутий значний результат (К часу). Для кожного виду
діяльності зв'язок між часом досягнення і К часу повинний визначатися
виходячи з особливостей діяльності, з урахуванням середньостатистичних
показників (див. табл. 3).
Коефіцієнт тимчасового виправлення К часу
Термін (час) позитивних
Достроково
У період
досягнень студентом у
“автомат”
сесійного
науковій діяльності
контролю
Показник К часу

5

3

Таблиця 3
У період
після
сесійного
контролю
1

Таким чином, рівень потенціалу особистості фахівця, який реалізувався
у науковій діяльності, можна оцінити за допомогою такої формули (1):
ПО наукової діяльності = РД наукової діяльності х К відп х К часу

(1)

де ПО наукової діяльності – потенціал особистості, що реалізувався в науковій
діяльності;
РД наукової діяльності – рівень досягнень наукової діяльності;
К відп – коефіцієнт відповідності рівня потенціалу особистості і рівня
його модальних факторів по окремих досягненнях (табл. 2);
К часу- коефіцієнт тимчасового виправлення (табл. 3).
Підсумовуючи те, що було наведено вище, зазначимо таке,
запропонований підхід дозволить встановити істинний рейтинг реалізації
потенціалу особистості в науковій діяльності. Також, такий підхід буде
корисним при визначенні загальної оцінки реалізації потенціалу фахівця.
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ЗМІНИ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГА
ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РЕФОРМ У ОСВІТІ
Сьогодення – новий етап змін у різних сферах нашого життя, зокрема
одне з основних місць у ньому припадає на сферу освіти. Відомо, що
впровадження інновацій в цій галузі в Україні стало можливим завдяки
прийняттю нового Закону України «Про освіту», адже неодноразово
наголошувалося на невідповідність нашої освіти новим запитам як з боку
особистості, так і суспільства в цілому, а також потребам економіки та
світовим тенденціям.
Як зазначають урядові джерела, реформа проводиться за чотирма
основними напрямами: середня освіта, професійна (професійно-технічна)
освіта, вища освіта й створення нової системи управління і фінансування
науки [1].
Однак щоб оновити зміст освітньої системи в цілому, поруч із
продовженням впровадження концепції «Нової школи» пріоритетними
напрямками на наступні роки визначено заходи із розроблення та
затвердження нового Державного стандарту базової середньої освіти,
модернізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти та
затвердження стандартів вищої освіти.
Головне завдання такої перебудови − сформувати у вихованців
компетентності ХХІ століття.
Значну увагу у цьому процесі відведено й педагогу, без якого не
можливо впровадити будь-які інновації: заклади різних рівнів потребують
нових вихователів, учителів, викладачів, які володіють сучасними
методиками викладання і здатні реалізовувати насамперед педагогіку
партнерства.
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Нині важливим є усвідомлення того, що діяльність педагога передбачає
не тільки процес здобуття освіти у вищому навчальному закладі та подальше
навчання молодого покоління, але й навчання протягом усієї трудової
діяльності. Тому серед пріоритетних заходів з 2017 р. було визначено
підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, а з 2019 р. −
формування нової системи підвищення кваліфікації вчителів і керівників
закладів освіти.
Ефективне підвищення кваліфікації – нині одна з ключових проблем,
адже до 2019 року відповідно до планів та нормативних документів педагоги
проходили спеціальне навчання в більшості випадків тільки в Інститутах
підвищення кваліфікації педпрацівників, інститутах післядипломної освіти
або на спеціальних факультетах вищих педагогічних навчальних закладів.
Заслуговують на особливу увагу опубліковані 2019 року результати
дослідження сфери підвищення кваліфікації й сертифікації у рамках спільної
ініціативи руху EdCamp Ukraine і Міністерства освіти і науки України, що
засвідчують нагальну потребу у зміні підходів до підвищення кваліфікації та
перегляді кількості годин, відведених на неї [2].
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800
прийнято «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників», за яким визначено форми та види підвищення
кваліфікації, можливість самостійного обрання напрямів і суб’єктів надання
освітніх послуг, обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації, зміст програми,
стажування тощо [3].
Зазначимо, що ці документи, як і будь-які зміни у суспільстві, внесли
пересторогу та були досить обговорюваними в освітньому середовищі на
початку осені минулого року.
Слід підкреслити, що новації щодо професійного навчання педагога
мають позитивні зрушення для тих, хто постійно дбав і дбає про особистий
розвиток і зростання, зокрема вони надають:
1. можливість вибору організації, форм, видів підвищення кваліфікації
та різних форматів з метою просування різними векторами (особистісне
усвідомлення; етичність в освіті й суспільстві; компетентність у
спеціальності; учіння й навчання у співпраці на рівних; трансформаційне
лідерство; розбудова громади й держави);
2. створення індивідуального плану розвитку із врахуванням тих
напрямів, що затребувані в особистому та освітньому середовищі, а отже,
можливість скоригувати час проходження підвищення кваліфікації;
3. активну участь у середовищі, за допомогою якого відбувалося б
навчання і поширення досвіду колег;
4. поєднання роботи викладачів, науковців і вчителів-практиків з метою
підвищення якісного компонента у сфері послуг підвищення педагогічної
кваліфікації;
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5. успішне проходження зовнішньої незалежної сертифікації, як це
зробили у рамках пілотного проекту 756 (93,7 %) вчителів початкових класів
у 2019 році.
Отже, в умовах інновацій та перетворень метою підвищення
кваліфікації має стати усвідомлення кожним педагогом постійного
саморозвитку, побудова власної траєкторії руху відповідно до освітніх
потреб, а також підтримка відповідними органами запроваджених урядом
нещодавніх змін [4].
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STUDENTS’ INDEPENDENT WORK ORGANIZATION
WHEN INTERACTIVE READING
Summary. The article is devoted to the forms and methods of students’ independent
work organization. The approaches of students’ independent work organization when interactive reading have been analyzed.
Keywords: interactive reading, forms, methods, students’ independent work, organization, teaching.

The actuality of the article is that the main idea of the education is based on
the usage of new approaches when organizing students’ independent work to develop students creative abilities, various skills self -control and self-estimation.
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In pedagogical and methodological literature of today the works of Back–
Srednicka A, Duckworth A., Hawken J., Yusuf H., and others are devoted to the
issues of organizing students’ independent work when interactive reading.
The task of the article is to reveal the ways of students' independent work
organization with the help of interactive reading.
The analyses of the studied materials [1, 2, 3] showed that interactive activities when reading help teachers organize students’ independent work, develop the
creative and thinking abilities.
For example, the analyses of Hanna Onyi Yusuf scientific works showed that
students’ independent work can be organized with the help of interactive conversations. She recommends teachers use purposeful strategic conversations in reading comprehension by interactions such as teacher-student talk student-teacher
talk and student-student talk. She is sure that the students should be trained to be
independent readers by being able to obtain meaning and make sense of the context of the text. Interactive activities help to activate students’ independent thinking. Through the interactive abilities students ‘learn to activate ideas and make
connections between known and new ideas’, students develop their cognitive and
creative abilities, activate their independent thinking. [4, p. 527]
The analyses of the studied materials showed that enabling comprehension
of the text through instructions help organize students’ independent work at classes as well as at home and develop thinking, writing and reading skills.
For example, Jill Hawken recommends to organize students’ independent
work with the help of scaffolding to a new text to activate prior knowledge. To
activate higher order thinking skills he recommends to scaffold from lower to
higher level questions. He is sure that dialogues and asking open-ended questions
develop independent critical way of thinking. For independent reading he recommends ensure text with the level of the student, read aloud every day, predict what
will happen in the text. [5, 58]
The analyses of the studied materials showed that strategies, that students
need to use consciously for reading comprehension are widely used nowadays.
The effective reading comprehension strategies for students to practice include
comprehension self-monitoring, checking understanding while reading; cooperative learning, use of graphic and semantic organizers, study of story structure, predicting, answering and generating questions, summarizing, meta-cognitive strategies such as re-reading, reading ahead, asking for help, adjusting reading speed,
asking a question, paraphrasing, retelling. [6, 59]
The analyses of the articles devoted to the theme of research showed that
some new reading activities can stimulate students to successful independent work
organization and develop independent reading and writing skills.
For example, Anna Back–Srednicka in her articles outlines seven new interactive approaches of organizing students’ independent work when reading. She
offers a model according to which the students are involved in analyzing process
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and develop self -assessment. Firstly, the students are instructed by the teacher to
read aloud a text and be ready to retell it. Secondly, the students are asked to
retell the text to the teacher who can use guide questions to elicit responses.
Thirdly, the reading and retelling are recorded and then analyzed using adaptation
of the Goodman Taxonomy, a research instrument designed by Kenneth Goodman: Taxonomy of Oral Miscues. The tool analyzes errors and mistakes, and students’ strategies. [7, 79]
It should be mentioned that such tasks as recording students voice themselves, singling out and naming different types of errors and preparing a typescript
which can be compared with the previous versions by the students themselves
individualize the didactic process, motivate students to productive independent
work.
The analyses of the studied materials showed that the tasks for individual,
self-assisted, and pair group work with the certain directions and recommendations and a list of recommended resources are widely used for students’ independent work organization when interactive reading. They help to focus students’ attention on independent learning, stimulate independent research work with making independent analyses and conclusions.
For example, nowadays many teachers of the higher school organize such
form of students’ independent work as preparation for reading with the help of
guideline books or booklets, recommendations etc.
The analyses of the studied materials showed that the approach to the text
analyses called three types of information structure, a practical approach of metaphorical concepts and rhetorical structure theory diagrams are widely used when
organizing students’ independent reading as a form of independent work.
For example, the three types of information structure comprises tree-diagram,
Matrix and Flow-chart. They help to develop and activate logical independent
thinking and develop communicative skills.
Also, it must be said that there are three part structures in discourse and the
third element. The triad consists of three turns: lead, follow, and valuate, and develops independent active thinking. According to the position and function there
are three kinds of triad: situation, development, recommendations. A larger unit
is called movement can be referred to the actual or past world, to possibilities, to
the world that should be. [8, 86]. They facilitate students’ memory processing
through lecture notes, helps to achieve learning outcomes and motivate students.
Also, the analyses of the studied materials showed that self-evaluation and
self-control usually follow the educational process as for students’ independent
work.
For example, Angela L. Duckworth in her articles about the significance of
self-control agrees with Moffitt that there are some differences in self-control
among same-aged individuals. They believe that self-control measured with observer, teacher, and self-report ratings predicts income, savings, behavior,
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financial security, prestige, physical and mental health. They are sure that selfcontrolled individuals are more adept than their impulsive counterparts at regulating their behavior, emotional, and impulses to achieve long-term goals. [9]
Conclusions. In conclusion, we’d like to say that such approaches as interactive conversations about the text, enabling comprehension of the text through instructions, effective reading comprehension strategies such as comprehension selfmonitoring, and cooperative learning, use of graphic and semantic organizers,
study of story structure, summarizing, meta-cognitive strategies , recording and
analyzing mistakes using adaptation of the Goodman Taxonomy, types of information structure, a practical approach of metaphorical concepts and rhetorical
structure theory diagrams help us to organize students’ independent work and
develop individual creative abilities, self-control and self-evaluation, students’ independent thinking and cognitive activity.
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ВИКОРИСТАННЯ ГРУПОВОЇ ФОРМИ РОБОТИ
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Основне завдання вчителя іноземної мови – охоплення активною
діяльністю кожного учня протягом усього уроку, максимальне збільшення
часу говоріння кожного школяра. Реалізувати це завдання дозволяє групова
форма роботи. Вона сприяє також формуванню навичок і умінь самостійної
роботи учня при вивченні іноземної мови. Хочу поділитися досвідом
використання групової форми роботи при навчанні школярів усному
мовленню і читанню [1, с. 19].
В кожному класі формую 3–4 постійні групи, склад яких міняю час від
часу. У кожній групі є консультант – учень, які має хороші знання іноземної
мови. Він допомагає мені керувати навчальною діяльністю своєї групи.
Включення в кожну групу учнів з хорошими знаннями дозволяє кожному
учню з низьким рівнем знань, отримати допомогу, яка необхідна буде при
виконанні поставленої задачі. Кожна група отримує завдання на яке
відводиться певний час, так, розвиваючи навички і вміння монологічного
мовлення при вивченні теми «Подорож» перед групами ставлю такі задачі:
- Уявіть, що ви обговорюєте план майбутньої подорожі, кожен з вас
пропонує свій спосіб подорожування. Користуючись даними вам опорами
доведіть, що подорож пішки дуже цікава. (Членам групи роздаю опорні
слова і вирази: hiking, interesting places, useful, monuments and memorials, is
good for smb’s health, learn many things/)
- Уявіть, що у вашій групі зібрались люди, у яких різні думки щодо
способів подорожування. Вам більше подобається подорожувати потягом.
Використовуючи дані опори доведіть своїм друзям переваги подорожі даним
видом транспорту. (Опорні слова і вирази: rather quick, dining – cars, cheap,
look out of the window, comfortable, pleasant, sit, read, sleep, meet many interesting
people.)
Подібні завдання отримають і інші групи. Їм потрібно довести, що
подорож якимось іншим видом транспорту – найцікавіша. Групи
обговорюють як краще виконати завдання.
Крім слів і виразів в якості опор використовую картинки. Так,
наприклад, опрацьовуючи цю ж тему «Подорож» групам роздаю картинки із
зображенням річки, намету, посуду, сухих гілляк для багаття.
- Ви в поході. Ви бажаєте відпочити, приготувати їжу, у кожного з вас у
рюкзаку предмети певного призначення. Що кожен з вас скаже в цій
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ситуації? Використайте слова і вирази, які нададуть вашій мові емоційне
забарвлення.
Учні змагаються, намагаючись придумати кращі вирази і
висловлювання. Наведу деякі приклади:
- Oh! Look over there! What a nice place for us to rest! And there is a river near
the forest.
- Yes, I see. It’s very beautiful indeed! I shall put up our tent on that hill.
- Girls, who shall I give all our food to? It’s in my sport bag.
- To me, of course. Usually it’s my duty to make dinner. But who has the things
for making fire? I have only food in my bag. You, Igor?
- I shall have a look. Yes, here they are. Sveta, let me help you to make the fire?
It’s difficult for girls.
Раджу використовувати групову форму роботи і при навчанні
діалогічному мовленню. Вивчаючи тему «Дім» учням дається установка:
- Уявіть собі, що ваш друг отримав нову квартиру. Вам цікаво дізнатись
більше про неї. ( На карточках дані окремі вирази, з яких можна скласти
діалог.
My house is on Zelena Street.
Do you have a garden in front of your house?
How many rooms are there?
Do you have a house or a flat?
It’s large.
No, we haven’t. The garden is behind the house.
Where is your house?
I have a house.
It’s green.
There are three rooms and a kitchen.
What colour is it?
There are fruit-trees and flowers.
Is your house large or small?
What is there in your garden?
У результаті групової роботи учні складають діалог, який і озвучують.
Так як і інші групи отримують таке завдання, то під час перевірки вони
можуть прослідкувати чи правильне виконали і у випадку необхідності
внести правки.
- Do you have a house or a flat?
I have a house.
Where is your house?
My house is on Zelena Street.
What colour is it?
It’s green.
Is your house large or small?
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It’s large.
How many rooms are there?
There are three rooms and a kitchen.
Do you have a garden in front of your house?]
No, we haven’t. The garden is behind the house.
What is there in your garden?
There are fruit-trees and flowers.
Рекомендую застосовувати групову форму роботи при перевірці
домашнього завдання. Наприклад, групі дається завдання скласти план
прочитаного тексту. Учні розподіляють завдання між усіма членами групи:
ділять текст на абзаци. Кожен учень перечитує свій абзац, виділяє головну
думку, яка є в ньому і вносить її в загальний план у вигляді пункту. План
записується на окремому листку, перечитується і обговорюється. Потім, за
планом учні переказують текст в цілому. Безумовно, що до групової роботи
відноситься і рольова гра, яку варто використовувати при засвоєнні тієї чи
іншої теми.
Організація роботи невеличкими групами дає хороші результати, так як
спілкування відбувається невимушено.
Хороші результати дає групова робота і при виконанні проектних робіт.
При виконанні таких робіт виховується почуття колективізму,
відповідальності за доручену справу, розвивається логічне мислення.
Вважаю, що у поєднанні з іншими формами роботи групова форма – є
досить ефективною у вивченні іноземної мови: удосконалюються уміння і
навички, розширюється словниковий запас, збільшується час спілкування на
уроці. Поступово зникає страх говорити у тих учнів, які раніше боялись,
з’являється впевненість у собі, а головне, на мою думку, - групова робота
вчить самостійності.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ
ІНОЗЕМНИХ МОВ В РЕГІОНАЛЬНИХ АКАДЕМІЯХ ФРАНЦІЇ
На сучасному етапі реформування системи освіти України особливої
уваги вимагає вивчення зарубіжного досвіду зі здійснення професійного
розвитку вчителів. Впевнений вектор нашої держави до євроінтеграції
актуалізує питання вдосконалення системи післядипломної освіти вчителів
іноземних мов. Доцільним, на нашу думку, є досвід Франції, країни з
давньою історією освіти, система якої вважається однією з найкращих у світі.
Функції державного управління освітою Франції розподілені між
навчальними
округами,
які
називаються
«академіями».
Згідно
територіально-адміністративного устрою країна ділиться на регіони, але
території регіонів не завжди відповідають академіям. З 1 січня 2020 року
було створено новий академічний розподіл у відповідності до нової
регіональної бази, зазначеної в законі від 16 січня 2015 року. Адміністрація
національної освіти, присутня в кожному регіоні та відомстві, – це
децентралізовані служби Міністерства народної освіти та молоді. Її
організація охоплює 18 академічних регіонів, 30 академій та 97 напрямків
відомчих служб. Кожну академію очолює ректор, призначуваний
президентом, який і є представником міністра і вищою посадовою особою у
своєму навчальному окрузі. Проте, адміністративні повноваження ректора
не поширюються на ВНЗ, що мають академічну автономію й право вибору
своїх керівників: президента – в університеті, директора – у вищій школі і
інституті. Стосовно ВНЗ, ректор відповідної академії виконує функції
канцлера університетів, які полягають у здійсненні координації між ВНЗ і
середніми школами з питань підготовки і підвищення кваліфікації вчителів
[1].
В ході дослідження нами встановлено, що всі академії надають освітні
послуги з післядипломної підготовки вчителів іноземних мов, проте їх
кількість є відмінною, в залежності від соціо-культурних потреб регіону.
Найсильнішою базою для підвищення кваліфікації є академії, де
здійснюється початкова підготовка та професійне становлення вчителів тих
чи інших сучасних живих мов. Однак, не кожна академія, яка пропонує
початкову підготовку, підтримує подальший професійний розвиток окремих
мов і навпаки, - вчителі не всіх мов, викладання яких можна вдосконалити в
академіях, мають змогу бути підготовленими на місцях. Наприклад, в
Академії Ліона здійснюється високоякісна підготовка магістрів-педагогів з
англійської, німецької, арабської, іспанської та португальської мов
університетом Люм’єр Ліон 2 [2], проводяться дослідження з вдосконалення
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методики викладання, проте курси підвищення кваліфікації в установах
академії можна отримати тільки з арабської, португальської мов та
російської, яка не викладається в університеті.
Здійснивши аналіз професійного розвитку вчителів мов за часткою
освітніх послуг, що надаються в академіях, ми дійшли висновку, що
найпоширенішими можливостями для вдосконалення професійних
компетентностей володіють вчителі арабської та російської мов, які
викладаються на курсах підвищення кваліфікації в усіх 30 академіях і
складають по 16 % від загального обсягу годин сучасних мов в системі
післядипломної освіти Франції. Друге місце посідає англійська мова, яку
пропонують 28 академій, що складає 15 %, третє місце – німецька та
іспанська – в 26 академіях, що становлять по 14 %. Варто відзначити також
італійську мову, яка викладається в 20 академіях (11 %). Серед інших
іноземних мов, вчителі яких можуть вдосконалювати свій професійний
розвиток в академіях Франції, присутні: португальська (9 академій – 5 %),
китайська (4 академії – 2 %), іврит (2 академії – 1 %), польська (1 академія
– 1 %), голландська (1 академія – 1 %).
Разом з іноземними живими мовами, в окремих академіях Франції
освітні установи післядипломної освіти здійснюють вдосконалення
професійного розвитку регіональних мов та мов національних меншин.
Серед них: окситанська, бретонська, каталонська, баскська, корсиканська,
креольська, ельзаська та мови мозельського краю, які складають 1-2 %
кожна.
Окремим курсом провадиться підвищення кваліфікації вчителів
англійської мови в професійних ліцеях, що здійснюють 14 регіональних
академій. Такі спеціалізовані курси для вчителів інших іноземних мов
Франції пропонує Академія Реймса, де, окрім англійської, покращити
навички з викладання німецької, італійської, іспанської для коледжів та
професійних ліцеїв, в Академії Гренобля є можливість вдосконалити
англійське письмо [3].
Вищі інститути викладання та освіти (Instituts Supérieurs du
Professorat et de l’Éducation), надалі – INSPÉ, спільно з академіями,
здійснюють безперервний професійний розвиток викладацького та
педагогічного персоналу з максимальним наближенням до умов завдань, які
вони виконують. На перетині проблем Міністерства національної освіти та
молоді і Міністерства вищої освіти, досліджень та інновацій, інститути
гарантують високоякісну дисциплінарну підготовку, що забезпечується
науковими дослідженнями, та сприяють вдосконаленню практики і теорії.
Після реформи в початковій підготовці, їх метою є забезпечити значну
частину професійного розвитку, популяризуючи розширення набору на
підготовку тренерів.
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Рис. 1. Частка освітніх послуг з професійного розвитку
вчителів сучасних мов в академіях Франції

Завданнями INSPÉ, як провідного постачальника заходів з професійного
розвитку, є співпраця з Академічною делегацією підготовки кадрів
національної освіти (La délégation académique à la formation des personnels de
l’Éducation nationale, – DAFOR), розробка навчального плану, адаптованого
до специфікацій підготовки кадрів академії та пропозиція значних дій у
галузі підготовки тренерів, що відповідають стратегічним потребам [4].
Регіональні академії проводять наукові дослідження в галузі
педагогічний наук, беруть участь в проектах та, на основі результатів
проведеного аналізу, розробляють нові методики і шляхи викладання
відповідно до потреб суспільства.
З 2006 року було відібрано 110 проектів та залучено 26 академій до
програми Спільних академічних робіт з сучасних мов (Les travaux
académiques mutualisés – TraAM). Ці дії, розроблені колективами вчителів у
міжмовному середовищі, пропонують робочі теми в контексті узагальнення
використання цифрових пристроїв. Вони мають на меті створення
навчальних планів, що інтегрують нові технології в процес викладання
іноземних мов, доступні для неспеціалістів з ІКТ. Інспектори та викладачі,
які беруть участь у програмі TraAM, впроваджують інноваційні практики,
випробувані на академічному рівні [5].
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Результати роботи публікуються на міжмовних порталах академій та
академічних веб-сайтах сучасних мов. З метою оприлюднення цих наукових
праць, вони, також, індексуються в електронній базі даних Міністерства
національної освіти і молоді Édubase.
З вищенаведеного, можемо зробити висновок, що діяльність Вищих
інститутів викладання та освіти академій Франції робить вагомий внесок у
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Модель управління системою
післядипломної освіти Франції може слугувати прикладом вітчизняного
державного регулювання. Широкий вибір мов викладання, науковий підхід
у розробках нових методів та практик, апробація інноваційних прийомів
свідчать про доцільність імплементації французького досвіду у
вдосконалення професійного розвитку вчителів іноземних мов України.
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Анотація. У статті викладено тлумачення поняття авторський стиль у літературознавстві та піддано аналізу історію наукової розробки проблеми шкільного вивчення
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Формування поняття індивідуального стилю письменника сягає часів
античності. Залежно від естетичних запитів епохи, на різних історичних
етапах буття літературознавства як науки, поняття індивідуального
літературного стилю письменника змінювалося. Діалектичний розвиток
теорії стилю простежується у процесі ознайомлення з творами Аристотеля,
Гете, Гегеля. Нині ще не завершено дослідження питання історії і принципів
формування категорії індивідуального стилю письменника як процесу.
Сучасні літературознавці намагаються систематизувати вже відоме, подати
своє розуміння цього поняття й розробити основні принципи його
типологізації.
Значний внесок у вивчення проблеми індивідуального стилю
письменника зробив А. Ткаченко. Його дисертація «Індивідуальний стиль:
феноменологія / типологія; динаміка / статика» (1998) дозволяє
переосмислити класичну думку у відповідності до сучасного вітчизняного
літературознавства, зокрема, з урахуванням структуралістських підходів до
аналізу і вивчення цього питання.
За твердженнями А. Ткаченка «із погляду дедуктивного, індивідуальний
стиль — це естетично значуще відкидання чи дотримання канонів
макропоетики, що проявляється перед усім через матерію художнього слова
(форму). А з погляду індуктивного - це спосіб організації форми, що проявляє
новий художній зміст» [с. 29–30].
Але будь-які ракурси розгляду стилю не викреслюють, а взаємодоповнюють один одного, і їх ефективність визначається тим, якою мірою
вони допомагають дослідникові, читачеві проникнути в суть мистецтва
слова.
Програма з української літератури для вищих навчальних закладів І-ІІ
рівня акредитації майже повністю збігається з такою ж програмою для
середньої школи. Варто відзначити, що автори програми для коледжів пішли
правильним шляхом: вони хотіли, щоб випускники вузу І-ІІ рівня акредитації
були обізнані з художньою літературою в тій мірі, що й випускники
загальноосвітніх шкіл. А чи рівні можливості для опанування програмового
матеріалу в навчальних закладах першого і другого типів? Далеко не рівні.
Отже, перед викладачем української літератури постає проблема —
знайти шляхи, щоб за майже удвічі коротший час навчити своїх вихованців
усього того, що дає випускникам загальноосвітня школа.
Зважаючи на те, що випускниками педагогічного коледжу є не тільки
читачі-поціновувачі художнього слова, а й учителі початкової школи, котрі
аналізуватимуть на уроках читання твори для дітей, значну увагу слід надати
основним видам роботи з текстом. На нашу думку, викладачі ВНЗ можуть
вибирати різні напрямки аналізу: вивчення загальної картини літературного
процесу, деталізація руху ідей і стильових тенденцій (у цьому випадку на
другий план відходить особистість письменника) і, що частіше трапляється,
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зосередження уваги на індивідуальному творчому доробку автора у відриві
від контексту літературного твору.
Викладач літератури педагогічного коледжу (вищого навчального
закладу І-ІІ рівня акредитації), користуючись висловом В. А. Крутецького
«навчання тим успішніше, чим ближче воно наближається до принципу:
навчання - це акт відкриття» [4, с. 95], прагне використовувати на занятті як
відомі, так іще не зовсім розкриті або суперечливо трактовані матеріали, він
поєднує вже проаналізоване літературознавцями і критиками з новими, ще
недавно замовчуваними фактами, сприяє розумінню художнього світу
письменника через суперечливе і загальноприйняте в його житті, через риси
його характеру, аналіз життєвих ситуацій, мову твору.
Усе це – частина тієї клопіткої роботи, що називається визначенням
індивідуального творчого стилю автора. Адже, за хрестоматійним
твердженням, «стиль – це людина».
Актуальність питання обумовлюється тим, що проблема автора і
пов'язане з нею поняття стилю та форми його вираження є однією із
центральних у методиці викладання літератури і в сучасному літературознавстві, проте вона досліджена недостатньо.
Для того, щоб створити систему сучасного прочитання стилю на уроці
літератури, слід узагальнити історію методичної думки та досвід вітчизняних
методистів, взятий на озброєння сучасним вчителем-словесником.
Значення ролі автора, авторської творчої індивідуальності для розуміння його твору привернуло до себе увагу методистів Т.Ф. Бугайко та Ф.Ф.
Бугайка.
У великій та багатогранній науково-методичній діяльності цих
науковців усе підпорядковано удосконаленню майстерності вчителя
літератури. Увагу до проблеми автора у художньому творі спостерігаємо в
таких працях визначних методистів, як «Українська література в школі: Курс
методики» та «Українська література в середній школі: Курс методики».
Зважаючи на те, що визначення авторської позиції у творі й усвідомлення її художньої неповторності — процес складний і довготривалий,
автори методики радять розпочинати його ще в середніх класах школи.
Особлива увага звертається на тематику та ідею творів автора у
співвідношенні з реальним життям цього періоду. Знаходить продовження
розпочата в молодших класах робота, спрямована на визначення
позитивних і негативних персонажів, улюблених жанрів письменника.
Цінними для викладача літератури є поради Т.Ф. Бугайко та Ф.Ф.
Бугайка щодо аналізу лексики твору через призму мовних особливостей,
адже «у мові персонажа захована авторська оцінка тих якостей, що
типізовані у даному образі» [2, с. 175].
На нашу думку, і нині зберігає актуальність запропонована ними
система методичних прийомів порівняльного аналізу мовних засобів творів
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як ознак художнього індивідуального стилю автора й особливостей обраного
ним жанру.
Є.А. Пасічник у підході до питання вивчення авторського індивідуального стилю спирається на такі слова: «Життєва правда в творіннях
мистецтва не існує поза індивідуальним баченням світу, властивим кожному
справжньому художникові» [5, с. 59].
В окремих статтях, присвячених цій методичній проблемі, та в книзі
«Українська література в школі» методист доводить, що для розуміння
індивідуального стилю автора учнями вчителеві потрібно розробити чітку
систему методів, форм і принципів, яка допоможе досягти потрібних
наслідків. Сприяють вихованню вдумливого читача такі методичні прийоми,
як зіставлення, порівняння.
У результаті такої роботи виразніше виділяється своєрідність кожного
митця, особливості його авторського стилю.
Навчаючи майбутніх словесників основ педагогічної майстерності, Є.
Пасічник застерігає їх від помилок у роботі з визначення авторського
почерку майстра слова. Він пропонує бути уважним до особливостей
індивідуального стилю письменників у творах різних авторів на одну тему
або ж із зображенням однакових історичних постатей. «Тематична
спільність аж ніяк не виключає творчої своєрідності художнього зображення
митця» [5, с. 205].
На відміну від вище згаданих методистів, Є. Пасічник стверджує, що
проблема авторського індивідуального стилю може деталізуватися лише у
старших класах. У середній ланці потрібно навчати учня бачити за сюжетом,
героями твору автора.
Отже, роботу над стилем письменника, на думку Є. Пасічника, потрібно
проводити послідовно, з урахуванням найголовнішого у його творчій манері,
у тісному взаємозв'язку із розвитком загальних закономірностей літератури
цього періоду.
Розглянувши наукові дослідження питання авторського індивідуального
стилю, визначаємо шляхи аналізу постаті письменника й створене ним:
- проаналізувати умови, що сформували автора-особистість, його
погляди на життя;
- визначити у творах митця найвагоміше, властиве тільки йому і те
спільне, що належить творчій манері його попередників і послідовників;
- пізнати суть створеного ним, дослідивши творчу лабораторію
митця, максимально вникнувши у природу образів, їхні джерела і
художні особливості.
Ці положення, виведенні з наукового спадку видатних методистів,
дають можливість викладачеві літератури окреслити параметри індивідуального стилю письменника, визначити особливості його художнього
почерку і через них — місце митця у літературному процесі.
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ ВИКЛАДАЧА
У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ
Навчання у закладі вищої освіти є одним із найважливіших періодів у
житті людини, оскільки саме тоді закладаються основи її особистісного і
професійного становлення.
Основний вид діяльності студента – професійне навчання, стає більш
складним за формами і змістом, а тому підвищує вимоги до особистості. У
контексті розгортання цієї тенденції для останньої психологічно важливо
піти шляхом адекватної самозміни, саморозвитку і самореалізації. Тепер
вищі навчальні заклади є системою, покликаною створювати умови для
становлення та розвитку особистості як суб’єкта праці, пізнання і
спілкування [6].
Надзвичайно важливе значення у формування інтересу студентів до
вовченя дисципліни є педагогічний такт – професійна психолого-педагогічна
особливість поведінки викладача у стосунках зі студентами, яка відповідає
цілям і завданням виховання і виявляється у творчій педагогічно
виправданій його діяльності. Педагогічний такт передбачає відповідне
ставлення до студентів, уміння в кожному конкретному випадку знаходити
правильну лінію поведінки. Він потрібен викладачеві у системі його
виховного впливу як на студентський колектив, так і на кожного студента
зокрема [2].
Професійний такт – творче вміння обирати в кожному конкретному
випадку такий стиль поведінки, такий підхід (за допомогою слова, вчинків,
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тону, погляду, жестів, міміки тощо), які оберігають честь і гідність
особистості у колективі, кожного, не принижуючи й не возвеличуючи його.
Спрямованість на людину, її розвиток, захопленість своєю справою,
професійне володіння організаторською технікою і толерантність – ось що
стає запорукою продуктивного стилю у професійному спілкуванні [5].
Тактовність є невід’ємною рисою характеру професіонала.
У межах професійного такту викладача як однієї з найважливіших
передумов підвищення інтересу студентів до навчання варто виділити
використання ним у професійній діяльності «методу зеленої ручки». Сутність
останнього зводиться в загальному до зміщення акценту до зосередження
учня будь-якого віку не на помилках та невдачах, а на успіхах.
Автором методу є академік Академії педагогічних наук СРСР
Амонашвілі Ш.А. У своїй книзі «Здрастуйте, діти!», що побачила світ у 1983
р., вчений підкреслив, що побудова ефективного педагогічного процесу
повинна будуватись на усвідомленні педагогом емоцій, які відчувають учні
під час навчання: «…що більше допоможе дитині: часта вказівка на допущені
нею помилки чи вказівка на досягнуті успіхи ? На чому краще загострювати
увагу учня: на те, як не треба робити, або на те, як треба робити? Що більше
буде сприяти його розвитку – гіркота невдачі або радість успіху? Якщо
об’єднати всі ці питання в одну проблему, то вона звучатиме так: може, варто
поміняти червоне чорнило, що перетворюється в невичерпну кількість
зауважень – «Погано! Помилка! Як тобі не соромно!» на зелене, яке може
перетворитися в невичерпну кількість заохочень – «Добре! Радий за тебе!
Так тримати! Молодець!» [1].
Американський педагог Дуг Лемов у книзі «Майстерність вчителя:
перевірені техніки видатних викладачів (2015 р.) зазначив, що «..метод
«зеленої ручки» допомагає концентруватися на тому, що правильно. Учні
отримують зовсім інше сприйняття, інші емоції. Вони прагнуть повторити
те, що було ідеальним, а це вже зовсім інша мотивація: не прагнення
уникнути помилки, а прагнення зробити добре. Ми з самого дитинства
звикаємо концентруватися на недоліках, на тому, що «виділено червоним
кольором». Нас привчали до цього не тільки в школі, але і вдома, коли
частіше робили зауваження за те, що зроблено неправильно, ніж хвалили за
те, що ми зробили добре. Це і стає найчастішою причиною незадоволеності
в житті» [3].
Таким чином, професійне і особистісне становлення студента,
підвищення інтересу до навчання є складним та багатогранним
педагогічним процесом, оскільки окрім уміння у доступній формі подати
теоретичні та практичні аспекти дисципліни, вимагає від викладача знання
психологічних особливостей темпераменту студентів, а також уміння
розкрити індивідуальність кожного з них.
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ЛЕПБУК ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Зараз як для учнів, студентів, так і для педагогів, заняття є цікавим тоді,
коли воно є сучасним, актуальним. В останні роки теоретики та практики в
освіті говорять про необхідність формування та розвитку не тільки знань,
але і вмінь, які знадобляться дітям у житті та при вивченні дисциплін різного
спрямування.
Сьогодні перед кожним вчителем стоїть головне завдання – знайти нові
нестандартні способи взаємодії з учнями. Одним із новітніх способів
організації навчальної діяльності є використання лепбуків, які мають
широке використання в освітньому процесі Італії, Франції, США, Великої
Британії.
Лепбук – це тематична паперова папка зроблена своїми руками, яка
містить ніші для різноманітного дидактичного матеріалу [3].
Лепбук може створювати вчитель, учень або група учнів різного віку,
починаючи від дошкільнят і закінчуючи дорослими людьми. Головна
перевага його в тому, що він створюється своїми руками та на власний смак.
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Лепбук може мати ріні розміри, форму, колір. Це залежить від вчителя або
учня, який його виготовляє [2].

Рис. 1. Шаблони лепбуків

Виготовлення лепбуку складається з наступних етапів:
1) визначення теми та мети
Темою папки-лепбуку може бути абсолютно будь-яке явище, предмет чи
істота. Найчастіше це залежить від рівня знань учнів;
2) виготовлення ескізу (визначення форми, розмірів, кольору);
3) створення основи з картону або звичайного паперу;
4) приготування всіх вставних матеріалів, які будуть розміщуватись
всередині лепбуку;
5) приклеювання всієї інформації на основу [1].
У лепбуці можуть бути такі елементи:
– кишеньки різної форми та розміру (також у вигляді книжечки чи
«гармошки»);
– конвертики;
– віконця;
– дверцята;
– стрілки;
– елементи, які можна витягувати;
– елементи, які повертаються навколо своєї осі;
– пазли.
Функції лепбуків:
- покращення пам’яті, мислення, уяви,
- пізнання та дослідження нового,
- вивчення, закріплення та відтворення матеріалу,
- формування навичок самостійного збору інформації [1].
Отже, лепбук – це можливість засвоєння знань у невимушеній та цікавій
формі та можливість продемонструвати своїм однокласникам, вчителям та
друзям свої знання, свою творчість.
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Анотація. Стаття присвячена висвітленню поєднання теорії і практики у підготовці
здобувачів освіти коледжів і технікумів. У статті проаналізовано основні вимоги до
сучасного фахівця, а також упровадження елементів дуальної форми навчання.
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Загальна
суть
проблеми.
Сучасній
економіці
потрібні
висококваліфіковані фахівці, а отже, перед освітою, що є особливим важелем
цивілізаційного поступу будь-якого суспільства, постають нові вимоги щодо
якості освіти й результату її функціонування. Сьогодні мова йде про створення
в Україні такого функціонального конструкту системи освіти, який забезпечив
би якість останньої, адекватну вимогам соціокультурних реалій, відповідну
європейським та світовим стандартам, сприяв розвитку держави у всіх
вимірах.
Освітнє середовище – сфера життєдіяльності молодої людини, яка
постійно розширюється та містить багато опосередкованих культурою зв’язків
із навколишнім світом. Поєднання теорії й практики вчить здобувати знання
власною діяльністю, з’ясовувати життєве значення об’єктів, що є предметом
вивчення, озброює абеткою логічного мислення, усвідомленого сприйняття
речей і слів, вчить осягати принципи власних дій і керуватися ними у нових
ситуаціях [1].
Якість освіти – це відповідність освіти (як результату, як процесу, як
соціальної системи) різноманітним потребам, інтересам особистості,
суспільства, держави.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Здобувачі освіти
психологічно краще готуються до сприймання невідомого, нового, і це
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зумовлює не тільки кращі результати в навчанні, а й сприяє формуванню таких
моральних якостей, як цілеспрямованість, наполегливість, принциповість.
Різні аспекти поєднання теорії й практики знайшли своє відображення в
працях: психологів Л.С. Виготського, Н.В. Кузьміна, Я.О. Пономарьова,
Г.С. Костюка;
педагогів
В.О.
Сухомлинського,
Ш.О.
Амонашвілі,
М.О. Данилова, М.М. Скаткіна; методистів-географів М.П. Ковалевської, М.О.
Максимова, І.І. Барінової, А.Й. Сиротенка.
Сучасна педагогічна технологія охоплює коло теоретичних і практичних
питань керування, організації навчального процесу, методів та засобів
навчання. Своїм походженням вона зобов’язана реалізації педтехнічних ідей,
які висловлювали на рубежі ХХ ст. засновники прагматичної психології та
педагогіки (І. Джеймс, С. Холл, Р. Торндайк), представники «індустріальної
педагогіки» (Тейлор, Ф. Гільберт). Науково-технічна революція, яка торкнулася
всіх галузей науки, техніки, суспільного життя, освіти, наповнює педагогіку
новим змістом.
Формулювання мети статті. Практичні навики у процесі навчання й
виховання здобувачів освіти сприяють: посиленню мотивації навчання;
зростанню якості навчання й виховання, підвищенню інформаційної культури;
підвищенню рівня обізнаності щодо практичних навиків під час роботи на
виробництвах.
Методика поєднання практики та теорії дозволяє краще підготовити
майбутнього фахівця до роботи на виробництві, а також дозволить покращити
ефективність навчально-виховного процесу.
Процес поєднання практики й теорії для підвищення рівня знань та
практичних навиків здобувачів освіти за допомогою застосування дуальної
освіти при викладанні спеціальних дисциплін.
Дуже важливо під час проектування будь-якої навчальної дисципліни
подбати про те, щоб кожна з дисциплін, яку вивчають здобувачі, вносила
фундаментальний внесок у їхню загальну професійну освіту. Треба
дотримуватися принципу: вивчати не предмет, а спеціальність. Стратегічна
суть цього принципу – у цілеспрямованій орієнтації всіх дисциплін для
цілісного вивчення явищ і процесів, які б формували особистісні та фахові
якості [4].
Виклад основного матеріалу. Конкурентоспроможність будь-якої
держави на світовому ринку та якість життя її населення напряму залежить від
рівня професійної підготовки кадрів. Одним із провідних світових лідерів у
сфері підготовки кваліфікованих кадрів на сьогодні виступає Європейський
Союз, який завдячує цьому дуальній системі професійної освіти і навчання.
Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був введений у
педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття у ФРН – як
нова, більш гнучка форма організації професійного навчання. Дуальність як
методологічна характеристика професійної освіти передбачає узгоджену
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взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів
певного профілю в рамках організаційно-відмінних форм навчання.
Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання –
усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх
кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою
й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із
урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних
форм навчання.
Основні зміни із застосуванням дуальної форми навчання:
ü зміна співвідношення навчального часу: теоретичне навчання – 30 %,
виробниче навчання та виробнича практика – 70 % навчальних годин;
ü
упровадження блочно-модульної побудови навчального процесу:
опанування базового модуля на базі закладу освіти, а потім чергування: модуль
теорії (1-2 тижні) на базі закладу професійної (професійно-технічної) освіти /
модуль практики (4-8 тижнів) на базі підприємств, установ, організацій;
ü
оцінювання результатів навчання – відповідно до реальних
показників професійної підготовки, підтвердженої в умовах виробництва.
Переді мною як перед викладачем спеціальних професійних дисциплін
стоїть задача зробити свої теми цікавими для всіх здобувачів, прищепити
інтерес до знань, допомогти їм розкрити свої можливості, активізувати
пізнавальну діяльність.
Інформатизація освіти пов’язана з широким і дедалі масовішим
використанням обчислювальної техніки й інформаційних технологій у процесі
навчання. Інформатизація освіти набула найбільшого поширення в усьому
світі в останні десятиліття – у зв’язку з доступністю для системи освіти й
відносною простотою у використанні різних видів сучасної відео-, аудіотехніки
й комп’ютерів [3].
Для досягнення поставлених завдань при вивченні спеціальних дисциплін
використовую проектні методи навчання, мультимедійне навчальне
середовище, електронні навчальні посібники, навчальні відеоматеріали,
пакети прикладних програм, засоби автоматизованого контролю знань
здобувачів освіти.
Крім того, щоб мати можливість знайти своє місце в житті, здобувачі
сучасної освіти повинні володіти певними якостями:
üгнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;
üсамостійно та критично мислити;
üуміти бачити та формувати проблему (в особистому та професійному
плані), знаходити шляхи раціонального її вирішення;
üусвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані
в оточуючій дійсності;
üбути здатними генерувати нові ідеї, творчо мислити;
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üграмотно працювати з інформацією (вміти збирати потрібні факти,
аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні
узагальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами
розв’язання, встановлювати статистичні закономірності, робити аргументовані
висновки, використовувати їх для вирішення нових проблем);
üбути комунікабельними, контактними у різних соціальних групах, уміти
працювати в колективі, у різних галузях, різних ситуаціях, легко запобігати та
вміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;
üвміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності,
інтелекту, культурного рівня.
Такими якостями здобувачі освіти зможуть оволодіти тільки завдяки
викладачеві, який найчастіше виступає в ролі організатора всіх видів діяльності
як компетентний консультант і помічник. Його професійні вміння повинні
бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь здобувача, а на
діагностику їх діяльності та розвитку.
Висновки. Якість освіти можна розглядати як багатовимірне поняття. До
розкриття цього поняття доцільно підійти з позицій професійного підходу,
який прийнятий при розробці системи управління якістю для підвищення
задоволеності споживачів шляхом виконання їхніх вимог.
Процесний підхід означає безперервність управління, послідовність і
взаємозв’язок окремих освітніх процесів у межах системи, а також їх
комбінацію та взаємодію [2].
Система якості освіти є інтегрованою, орієнтованою на сучасні
інформаційні технології, використання досягнень теорії і практики. Її
успішність може бути оцінена із застосуванням якісних і кількісних показників.
Основна мета дуальної освіти – усунути основний недолік традиційних
форм і методів навчання майбутніх фахівців – розрив між теорією і практикою,
освітою й виробництвом та підвищити якість підготовки кадрів з урахуванням
вимог роботодавців в рамках організаційно-відмінних форм навчання.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ДОНБАСЬКОМУ
ІНСТИТУТІ ТЕХНІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»
Щоб зробити блискучу кар’єру в сучасному світі, людині необхідний
набір особистісних якостей (відкритість, креативність, відповідальність
тощо) та професійних навичок. І чим більшим буде такий набір
компетентностей, тим легше особистість зможе реалізувати себе в обраній
професії [2].
В даний час заклади вищої освіти України відчувають гостру потребу у
вирішенні проблеми модернізації та реформування вузівської освіти.
Останнім часом на глобальному рівні активізувався дискурс про дуальну
модель освіти як нову форму підготовки випускників, що спрямована на
практикоорієнтоване навчання на основі партнерства закладів освіти з
підприємствами [5].
Для студента дуальна форма освіти – це поєднання навчання і роботи
(стажування) із збереженням стипендії [4]. Для університету та конкретного
підприємства – це плідна співпраця, орієнтована на підготовку майбутнього
кваліфікованого спеціаліста та забезпечення його працевлаштування після
отримання диплома.
Саме новий підхід до системи професійної освіти дозволяє забезпечити
якісну підготовку висококваліфікованих фахівців майбутнього. Нині сучасні
заклади вищої освіти забезпечують переважно теоретичну підготовку
студентів. Більшість академічних годин відведено на лекційні та семінарські
заняття, де обговорюється та закріплюється навчальний матеріал. Практичні
заняття проводяться здебільшого в аудиторіях, у відриві від реального
процесу виробництва, конкретних підприємств з їх специфікою роботи та
проблемами. Саме впровадження дуальної системи підготовки фахівців
відкриває нові додаткові перспективи у підвищенні ефективності
професійної освіти [3, c. 106].
У Донбаському інституті техніки та менеджменту ПВНЗ «Міжнародний
науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (далі – ДІТМ
МНТУ) останні п’ять років реалізується власний проект із запровадження
дуальної форми здобуття освіти. Цей проект передбачає теоретичну
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підготовку студентів 4 дні на тиждень у навчальному закладі, а також
обов’язкове стажування студентів другого, третього, та четвертого курсів усіх
спеціальностей на підприємствах один раз на тиждень. Стажування
відбувається за індивідуальними планами на основі укладення контрактів
між ДІТМ МНТУ та конкретною установою, організацією чи підприємством
незалежно від форми власності. Студенти мають кураторів як у вищому
навчальному закладі, так і на місці стажування. Куратори виконують функції
керівників, консультантів, помічників. Студенти виконують різні види робіт,
мають можливість побачити процес виробництва на власні очі,
попрацювати з документацією. В процесі стажування вони складають
щоденник та семестрові звіти. Установа, організація або підприємство, на
яких за договором з ДІТМ МНТУ проходило стажування, видає студентам
характеристики та має можливість відібрати кадри для їх подальшого
постійного працевлаштування.
Складовою частиною дуальної форми здобуття освіти в ДІТМ МНТУ є
організація тренінгів, які проводять як викладачі ДІТМ, так і запрошені
спеціалісти. Тренінги проводяться з різних галузей: командоутворення,
основи бізнесу, юридична грамотність, акторська майстерність, ораторське
мистецтво та багато інших. Більшість з них завершується видачею
відповідного сертифікату, який студенти додають до свого портфоліо та
вказують у резюме.
Важливим напрямком запровадження дуальної форми здобуття освіти в
ДІТМ МНТУ є особисті зустрічі студентів усіх курсів та спеціальностей з
успішними людьми (в тому числі, випускниками нашого закладу вищої
освіти) – підприємцями, керівниками державних та недержавних установ,
організацій підприємств, керівниками підрозділів. Гості на подібних
зустрічах діляться власним досвідом побудови кар’єри, дають поради,
консультують, шукають стажерів та майбутніх фахівців. Такі заходи
мотивують студентів бути більш активними в процесі отримання нових
знань, формування та вдосконалення важливих в професійному плані вмінь.
Проте, окрім переваг існують й серйозні вади і проблеми запровадження
дуальної системи освіти в Україні, а саме те, що в навчальному плані на
поглиблене вивчення навчального матеріалу відводиться недостатня
кількість
годин
унаслідок
інтенсивної
організації
навчання.
Унеможливлюється й проведення наукових розробок. Канікулярний час у
студентів відсутній, проте їм надається певна кількість днів в рахунок
відпустки. Крім того, при реалізації дуальної підготовки фахівців слід
врахувати, що у більшості закладів вищої освіти недостатньо розвинений
індивідуалізований підхід до організації навчання, який передбачає розробку
освітньої траєкторії для конкретного студента [1].
Також слід зазначити, що правове забезпечення щодо ліцензування та
акредитації такої форми освіти є недосконалим, потребує доопрацювання,
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особливо у питаннях зміни кадрового складу закладів вищої та професійної
освіти у бік скорочення, включення у штат менторів-наставників з
підприємства-партнера. Важливою є проблема врахування, поряд із
вимогами до площі закладу вищої освіти (2000 м2), площі підприємствпартнерів, на яких проходить стажування студентів [3, c. 107].
Необхідно також запровадити систему «Open-work place» (відкрите
робоче місце) для підприємств-партнерів згідно із законодавством України
про державно-приватне партнерство, яке забезпечує впровадження дуальної
системи освіти у рамках надання пільгового оподаткування для підприємств
з метою створення додаткових робочих місць для молодих спеціалістів.
На цьому шляху також виникають певні труднощі. Тому дуальна форма
здобуття освіти можливо впровадити в нашій країні тільки за умови
застосування нових освітніх технологій, модернізації матеріально-технічної
бази вищих навчальних закладів, підготовки нового покоління
кваліфікованих кадрів, готових до життєдіяльності в умовах сучасного
суспільства, що призведе до можливості виведення української освіти на
рівень розвинених країн світу.
Список використаних джерел
1. Терещенкова
Е.
В.
Кoммуникативнaя
компeтентность
пeдагога:
профессиональный аспект [Электронный ресурс] / Е.В. Терещенкова //
Концепт. – 2014. – № 02 (февраль). – ART 14038. – Режим доступа: http://ekoncept.ru/2014/14038.htm. (дата звернення: 15.01.2020).
2. Мазур В. А. Перспективи та проблеми впровадження дуальної освіти в Україні
[Електронний ресурс] / В. А. Мазур // Професійна підготовка фахівця в
контексті потреб сучасного ринку праці: III Всеукраїнська науково-практична
інтернет-конференція, м. Вінниця. – 27 лютого 2018 року. – Режим доступу:
http://www.vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/16f6d6ee76bfca88c2256fc7003eb153/b2
38cee15fbe7ba5c2257e61003039c5/$FILE/ЗБІРНИК%ТЕЗ%20виправлений.pdf
(дата звернення: 15.01.2020).
3. Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики [Текст] : колект.
монографія / [Г. І. Калінічева (кер. авт. кол.) та ін.] ; за заг. ред. Г. І. Калінічевої
; Приват. ВНЗ «Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. Юрія Бугая», Каф. ЮНЕСКО «Інформ.-комунікац. технології в освіті». – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 251 с. –
Бібліогр. в знесках. – 300 прим. – ISBN 978-617-7571-48-2 Дод. тит. арк. англ.
Підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ «Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад.
Ю. Бугая».
4. Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року [Електронний ресурс] //
Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/1060-12. – Назва з екрану. (дата звернення: 15.01.2020).
5. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти
затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р.
№ 660-р [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#n9. – Назва з екрану.
(дата звернення: 15.01.2020).

42

Розділ 2

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Г.Х. Моторенко,
здобувач вищої освіти ступеня магістра
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва
науковий керівник: О.В. Кравченко,
кандидат архітектури, доцент кафедри графічного дизайну
Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені
Михайла Бойчука, член Спілки дизайнерів України,
дійсний член «Української академії геральдики, товарного знаку і логотипу»,
член «Українського наукового товариства краєзнавства, геральдики та фалеристики»

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІЛЮСТРАЦІЇ
В ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ
Протягом останніх років цифрова ілюстрація поширилась не лише як
окремий вид мистецтва, але як і популярний тренд в дизайні інтерфейсів.
Мета ілюстрації – детально прояснити чи навіть доповнити інформацію, яку
люди отримують з графічних ресурсів, наприклад, тексту. Зазвичай
ілюстрації успішно використовувалися у різноманітній друкованій продукції
на зразок книжок, журналів, газет, постерів, флаєрів, освітніх матеріалів
тощо.
Далі професійна сфера отримала нове життя в анімованих мультфільмах,
виробництві відеоматеріалів та ігор. В останні роки сучасні технології та
інструменти відкрили нові горизонти для ілюстрацій: вони все частіше
з’являються на екранах мобільних та веб-інтерфейсів, не лише завдяки своїй
красі та привабливості, але й потенціалу в покращенні юзабіліті цифрових
продуктів. Ілюстрація швидко передає інформацію та посилює текст. Як
стверджують дослідники, мозок людини обробляє та зберігає картинку у
60000 разів швидше, ніж текстове повідомлення. Більшість інформації наш
мозок тримає у пам’яті також у вигляді зображень. Часто зображення
ефективніше взаємодіють із оточенням, ніж текстові фрагменти, на
читабельність яких впливає значно більше факторів.
Більш того, картинка стає ще більш вагомим джерелом інформації, коли
мова йде про користувачів, що мають певні проблеми у сприйнятті
текстового контенту, як, наприклад, люди, що страждають на дислексію.
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Фактор швидкого запам’ятовування візуальних образів також грає неабияку
роль у просуванні бренду цифрового продукту або закріпленні асоціацій його
з існуючим фізичним брендом.
Ілюстрація – ефективний інструмент сторітелінгу. Сторітелінг – це
техніка поєднання різних інформаційних блоків в одну історію: так вони
краще запам’ятовуються та пов’язуються в єдине ціле. Люди люблять історії.
Такий підхід довів свою ефективність як у маркетингу, так і в дизайні
користувацького досвіду. Ілюстрація від самого дитинства асоціюється з
історіями, які ми сприймали через книжки та мультфільми. Тож важко
знайти більш ефективний спосіб застосувати візуальний сторітелінг у
цифрових продуктах.
Ілюстрація – носій емоції. І це те, чого можна досягти, зокрема, з
допомогою ілюстрацій. Все, що ви вкладаєте у них: лінії, форми, кольори,
вирази облич, динаміка кривих – має вагомий вплив на емоційне сприйняття
[1].
Як і графічний дизайн та ілюстрації окремо, графічні ілюстрації
допомагають візуально виражати ідеї, роз'яснювати концепції, продавати
продукти, навчати і просувати. Їх можна знайти всюди: листівки, тканини,
книги, реклама, упаковка, плакати і веб-сайти. Вони можуть
використовувати будь-яку техніку, від друку та малювання до графічного
зображення даних і статистики.
Графічні ілюстратори поставляються з набором навичок, що включає
малювання, живопис, історію мистецтв, цифрову ілюстрацію, бізнес і
маркетинг. Вони вимагають як художньої майстерності, так і творчого
мислення, необхідного для простої і ефективної передачі абстрактних
концепцій. Використовують ілюстрацію, коли бізнесу потрібен більш
спеціалізований, стилістичний підхід до маркетингу, найкраще . Графічні
ілюстрації зберігають творче вираження, а також дотримуються потрібної
маркетингової стратегії і елементів дизайну. Це відмінний шанс побудувати
більш глибокий зв'язок між користувачами і продуктами або ідеями.
Ілюстрація є яскравим зображальним засобом, вона допомагає неординарно
і яскраво виражати будь-яку ідею. Вона привертає увагу до текстового
супроводу, робить його більш переконливим Ілюстрація може повністю
замінити слово, несучи в собі все інформаційне навантаження. При цьому не
тільки скорочується час на отримання матеріалу – ілюстрація створює
яскравий образ, який володіє великою силою впливу [2].
Коли створюється ілюстрація для комерційних цілей, предмет
вивчається більш детально. Це є важливою умовою для того, щоб передати
рекламну ідею. Крім того, що ілюстрація прикрашає продукт, вона має нести
смислове навантаження, викликати чітку асоціацію з певним брендом [3].
З розвитком нових технологій способи створення ілюстрацій
вдосконалились. Ера сучасного дизайну є суперечливою, але в ній є
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можливість поєднувати різні види мистецтва, переплітати різні навики і
ділитися потенціалом один з одним. Використання ілюстрації в рекламі
брендів сприяло розширенню функцій зображення. В сучасному графічному
дизайні рисунок має сильний вплив на людину. Адже він має викликати
певні емоції, донести ідеї. Також з розвитком технологій створити
зображення можна за швидкий проміжок часу, з’явились нові методи
створення ілюстративного матеріалу, але вимоги до нього не змінились.
Графічний дизайн і ілюстрація висувають великі можливості для підняття
бренду на новий рівень.
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Анотація. Стаття присвячена висвітленню окремих аспектів розвитку фортепіанної
техніки, обґрунтовано значення осмисленого підходу до вирішення технічних проблем,
охарактеризовано способи подолання технічних труднощів.
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Постановка проблеми. Питання розвитку виконавської техніки в
процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музики не втрачає своєї
актуальності та продовжує бути предметом уваги науковців. Якість
проведення уроків музики, позакласних заходів значною мірою залежить від
вміння відтворювати музичні твори на високому художньо-виконавському
рівні, тому техніка піаніста як основа його інструментально-виконавської
підготовки є необхідною складовою завдань сучасної музичної освіти і
педагогіки.
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Стан дослідження. Фортепіанна техніка як компонент виконавської
майстерності піаніста завжди була в центрі уваги педагогів-практиків та
науковців, про що свідчать праці видатних музикантів-педагогів К. Черні,
А. Рубінштейна, Г. Тальберга, Ф. Бузоні, Г. Нейгауза, С. Савшинського, Л.
Оборіна, Г. Ципіна, Г. Когана тощо. Різні аспекти фортепіанного виконавства
в процесі індивідуального навчання висвітлені в працях сучасних вчених
Н. Гуральник, О. Щолокової, Н. Кашкадамової, В. Шульгіної, Є. Куришева,
Т. Воробкевич, О. Бурської, Л. Гусейнової.
Мета статті – розкрити окремі аспекти розвитку фортепіанної техніки,
обґрунтувати значення осмисленого підходу до вирішення технічних
проблем та охарактеризувати способи подолання технічних труднощів.
Виклад основного матеріалу. Техніка будь-якого інструменталіста
представляє собою цілий комплекс засобів, за допомогою яких виконавець
досягає потрібного звукового та художнього результату. Неправильним буде
розуміти під поняттям техніки лише здатність швидко перебирати пальцями.
Фортепіанна література вимагає від піаніста володіння цілою палітрою
засобів виконання. Музичні твори різних художніх стилів передбачають
багатоманітні варіанти піаністичного туше, тому виконавцю важливо
володіти різними прийомами звуковидобування, вміти застосовувати різні
рухомоторні навички. Таким чином, робота над технікою нерозривно
пов’язана з роботою над її музичним змістом.
Питання фортепіанної техніки тісно пов’язане безпосередньо з
мисленням піаніста. Артур Онеггер писав: «Не пальці, що блукають по
клавішам, а розум, думка мають творити музику» [3, 8]. Довгий час методом
подолання технічних труднощів вважали багаторазове, механічне
повторення проблемних фрагментів у повільному темпі. Проте наукові дані
другої половини ХІХ століття засвідчили, що за роботу пальців відповідають
певні центри головного мозку, отже, можна стверджувати, що процес гри на
фортепіано – це в першу чергу розумовий процес. За висловлюванням
Ф. Бузоні, «…технічні досягнення – це пристосування даних труднощів до
власних можливостей. Те, що для цього потрібні в меншій мірі фізичні
вправи, а в набагато більшій мірі психічно ясне уявлення про завдання –
істина, яка можливо ясна не кожному педагогу, але яка відома кожному
піаністу, що досягнув своєї мети шляхом самовиховання та роздумів» [1, 28].
Таким чином, перед початком роботи над технічними проблемами
виконавець повинен мати в уяві звуковий образ, до якого він буде прагнути.
Навіть в роботі над гамами та етюдами необхідно мати уявлення про певну
якість звуку, добиватися рівності звучання, тембрового забарвлення звуку в
різних регістрах, стійкості темпу, досягати динамічної рівності на хвилях
crescendo i diminuendo. В роботі над пошуком правильних, вільних
піаністичних рухів А. Бірмак рекомендує вправи на вироблення «м’язового
чуття». Маючи чіткі слухові уявлення про звучання окремих технічних
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фрагментів, виконавець обирає той чи інший спосіб артикуляції, який в свою
чергу «диктує» роботу пальців: звучання пасажу на forte наближає legato до
non legato, яке краще виконувати активними округлими пальцями, легкі
пасажі «перлинного» звучання вимагають роботи злегка «подовженими»
пальцями досить близько до клавіатури. Здатність учня пов’язувати якість
звуку з певним рухом тренує зв'язок музично-слухових уявлень з рухомоторними навичками.
Говорячи про виконавську техніку, маємо на увазі перш за все навички
контакту з клавіатурою. Мова йде про відчуття опори на клавіатуру, коли
виникає відчуття безперервного зв’язку руки через кінчик пальця з
клавішою. У процесі навчання гри на фортепіано відбувається постійне
коректування піаністичних рухів та уточнення фізіологічних відчуттів,
тактильних і кінестетичних, у відповідності з ігровими прийомами. Кожен
учень, керуючись показом педагога, отримує свій особистий досвід
пристосування до клавіатури та накопичує власний набір виконавських
прийомів гри на фортепіано.
Постановка рук завжди обумовлена особливостями структури
піаністичного апарату виконавця. Видатний педагог і музикант А. ШмідтШкловська, вивчаючи питання виховання піаністичних навичок,
присвятила своє дослідження ідеї допомогти кожному учневі індивідуально
пристосуватися до фортепіано. Автор стверджує, що педагогу вкрай
необхідно вміти аналізувати стан учня за інструментом, розуміти та
відчувати, які рухи учня викликають у нього незручності, щоб вчасно прийти
йому на допомогу. Фізіологічно правильні, природні та зручні рухи в процесі
звуковидобування складають основу виконавської свободи піаніста, що є
необхідною умовою для художнього виконання музичних творів. При цьому
всі пошуки ігрових прийомів мають спиратися на відтворення співучого,
«струнного» звуку [4], завдяки якому пальці ніби зливаються з клавіатурою,
дають відчуття продовження струн. Будь яке спотворення природніх рухів не
лише обмежує можливості виконавця, а й може привести до професійних
захворювань піаністів.
Базові піаністичні навички, сформовані на початковому етапі навчання,
представляють собою складні комплекси рухів, які постійно модифікуються
в залежності від художніх завдань. Повсякденна робота піаніста над
вправами формує стійкі, натреновані та закріплені способи виконання
поширених фактурних формул, аплікатурних комбінацій тощо. Гра гам,
акордів, арпеджіо, етюдів розвивають здатність піаністичного апарату до
гнучкості та координації, створюють його рухомоторну вправність.
Ускладнення репертуару, більш глибоке знайомство з його стилістичними
особливостями ставлять перед студентами нові виконавські завдання, тим
самим сприяють постійному збагаченню технічних можливостей та
вдосконаленню виконавської техніки.
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Серед завдань, які стоять перед студентом на шляху технічного
розвитку, особливе місце займає самостійна робота. Її якість залежить від
вміння студента почути проблемні місця у власному виконанні, усвідомити
звукові задачі, які необхідно вирішити, та обрати правильний шлях для
досягнення поставлених цілей. Продуктивність самостійної роботи вимагає
від студента ретельної уваги та самоконтролю. Чітке визначення засобів для
досягнення цілей значно скорочують шлях від проблеми до її вирішення,
тому навчити учня обирати найбільш раціональні та результативні методи
роботи – важливе завдання для педагога.
Досить часто студенти працюють над пасажами, виконуючи їх
механічно в повільному темпі, не задумуючись над змістом такої роботи.
Проте механічне перенесення роботи пальців з повільного темпу в швидкий
не завжди дає бажаний результат, і проблемне місце продовжує створювати
труднощі у виконанні. Робота пальців у повільному темпі дуже відрізняється
від швидкого, тому доцільніше працювати в помірному темпі, поступово
збільшуючи його рухливість. Гра в помірному темпі повинна враховувати
всю роботу пальців: їх підйом, силу при натисканні, близькість до
клавіатури, моменти напруження та розслаблення. Крім того, на цьому етапі
важливо пристосуватися до «рельєфу» пасажів, врахувати всі зручні та
незручні повороти, визначити опорні звуки – в такому разі робота в
помірному темпі принесе користь.
Працюючи над пасажами з широким охватом клавіатури та
«неправильним» малюнком, які зустрічаються у творах піаністів-романтиків,
варто пам’ятати про позиційну гру. В цьому випадку «підкладання» першого
пальця замінюють на його «перекладання», а кілька позицій виконуються
послідовно єдиним рухом руки. Такий спосіб дає можливість виконувати
пасаж у більш швидкому темпі, розвантажує увагу піаніста на меншу
кількість імпульсів (по числу позицій), які потрібно дати руці. Позиційна гра
зводить складне завдання до більш простого, дозволяє побачити порядок у
на перший погляд заплутаних пасажах.
Ще одним ефективним способом роботи над технікою виконання
складної фактури є метод перефразування або технічного перегрупування,
вперше описаний Ф. Бузоні. За цим методом, складний пасаж необхідно
розбити на декілька фраз, в кожній з яких визначити початок, що не завжди
може співпадати з ритмічним або позиційним фразуванням. Як пояснював
цей метод Г. Коган, важковимовну послідовність звуків «укб-укб-укб-укб»
досить легко можна промовити, якщо перефразувати її на «ук-бук-бук-бук»
[3, 57]. Головний принцип, на який варто спиратися в процесі пошуку
варіантів перефразування – це пошук розташувань, які би створювали умови
для зручної роботи пальців. При цьому дуже важливо відчувати вільне
положення всієї руки, розуміти, що заважає чи допомагає піаністичним
рухам під час виконання, знайти найбільш доцільні та природні рухи.
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Важливу роль в роботі над технічними труднощами відіграє правильний
вибір аплікатури. Стійкі уявлення про застосування точної аплікатури поряд
зі слуховими та рухо-моторними уявленнями складають ту необхідну умову,
яка забезпечує впевненість під час виконання музичного твору. Для
формування правильних аплікатурних навичок піаністу необхідно постійно
накопичувати кількість варіантів аплікатурних послідовностей. Виконання
різного роду вправ, етюдів, різних видів інструктивного матеріалу сприяє
оволодінню правильними аплікатурними формулами та вмінню їх
застосовувати при розучуванні музичних творів. Крім цього, корисним для
студентів будуть вправи на усне промовляння коротких відрізків з
нестандартною аплікатурою, а також «програвання» окремих фрагментів
поза клавіатурою, наприклад на столі.
Як правило, аплікатура визначається на початковому етапі роботи над
музичним твором, коли музичний твір програється в повільному темпі.
Проте іноді аплікатура, яка зручно «лягає» в повільному темпі, виявляється
неприйнятною під час швидкого виконання твору. Тому більш доцільним
буде визначення аплікатури саме в досить рухливому темпі. Крім того, варто
підбирати аплікатуру не лише для окремих фрагментів, а й з’єднуючи
фрагменти між собою, щоб оцінити зручність переходів аплікатурних
послідовностей.
Досить часто причиною технічних проблем у студентів-піаністів є
невміння економно розподіляти м’язові зусилля рук та пальців під час
виконання важких елементів фактури. Будь-які затиснення, відчуття скутості
створюють надмірне фізичне навантаження, що приводить до больових
відчуттів під час гри, викликає втому та невпевненість під час виконання.
Саме тому важливо навчити студентів контролювати свої м’язові відчуття під
час роботи над твором у повільному темпі та не допускати затискування рук.
Технічна довершеність, віртуозність виконання на фортепіано неможлива
без відчуття легкості і свободи. Щоб досягти цього, піаністу необхідно
навчитися відпочивати під час гри. Піаністична свобода передбачає, що всі
рухи
мають
бути
максимально
економними,
доцільними
та
цілеспрямованими. Тому в процесі повсякденних занять важливо ставити за
мету добиватися найкращого звукового результату найбільш простим та
легким способом.
Висновки. Таким чином, розвиток фортепіанної техніки у студентів
вимагає розуміння багатьох аспектів цього процесу. Всі методи і прийоми
роботи над технікою в першу чергу залежать від художніх цілей музичного
матеріалу, тому, працюючи над подоланням технічних труднощів, студенту
необхідно мати сформовані слухові уявлення про кінцевий звуковий
результат його роботи. Робота над технікою вимагає від студента вміння
знаходити способи спрощення важких завдань. Технічна свобода як
компонент інструментально-виконавської підготовки майбутнього фахівця
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дає можливість у повній мірі використовувати фортепіано в навчальновиховному процесі в різних типах освітніх закладів.
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ТРУДНОЩІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ
ЖАНРОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ SHORT STORY
Твори жанру short story відрізняються характерними ознаками, зокрема
сконцентрованістю, компактністю, динамічністю та суворим і завершеним
сюжетом. Автори коротких оповідань на початок свого твору часто
закладають кульмінацію, приділяючи мало уваги поясненню подій, що їй
передували та упускають детальне тлумачення причин конфлікту. Із
зазначених особливостей, безсумнівним видається факт складності
перекладу творів цього жанру.
Труднощі перекладу жанрових особливостей short story полягають у
тому, що текст будь-якого художнього твору є особливим і кожен перекладач
прагне не порушувати його цілісність з метою кращого сприйняття продукту
реципієнтом. При відтворенні short story нелегким завданням є висвітлення
внутрішніх резервів оригіналу що досягається шляхом дослідження
авторського світобачення, художнього мислення та наявної загальної
концепції художньої дійсності з усіма її особливостями. Варто зауважити, що
процес виявлення системних зв’язків може тягнути за собою деякі
складнощі, стосовно яких К. Чуковський висловлюється наступним чином: з
одного боку, щоб відтворювати іншою мовою short story, як і будь-який
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інший жанр художньої літератури, перекладач сам повинен мати художній
хист, літературний талант, знати специфіку лапідарного викладу думок,
мати досвід «маневрування» гумором і сатирою, та іншими необхідними
засобами, характерними для коротких оповідань, з другого боку, – «мати
власну естетичну позицію, літературний стиль, манеру письма, які можуть
не збігатися з авторськими», оскільки є речами різного змістового формату
[1, c. 92].
Від виразності та яскравості відтвореної перекладачем картини
залежить здатність створеного ним тексту викликати в читача зорові
асоціації закладені автором першотвору. Cаме візуальний складник short
story охоплює все розмаїття навколишнього світу (пейзажі, інтер’єри,
портрети літературних персонажів тощо). Створюється «внутрішня»
мистецька візуалізація відображуваного об’єкта, яка певною мірою
здійснюється за правилами живописного мистецтва. Відтворення описів
крізь призму жанротвірного регістру вимагає від перекладача добору тих
влучних лексичних одиниць, які би втілювали задум автора першотвору в
результат перекладацької праці.
Розглянемо приклад з оповідання О. Генрі «Зелені двері» (переклад
Ю. Іванова):
“Suddenly a hand is placed on your arm. You turn to look deep into the
eyes of a beautiful woman, wonderful in jewels and richly dressed. Quickly she
puts into your hand a piece of hot – very hot – bread and butter. She cuts a small
piece of cloth from your coat. She speaks one word and it means nothing to
you. Then quickly she runs down a side street, looking back fearfully over her
shoulder” [2].
«Раптом на ваше плече лягає чиясь рука. Ви обертаєтесь, і ваші
очі зустрічаються з хвилюючими очима прекрасної жінки в діамантах і
російських соболях. Вона поквапливо тицяє вам у руку гарячу булочку з
маслом і, вихопивши маленькі ножиці, відрізає ними ґудзика на вашому
пальті, потім, багатозначно вигукнувши одне-єдине слово –
«Паралелограм!», – швидко перебігає на другий бік вулиці, боязко
озираючись» [3].
В даному уривку ми можемо спостерігати різке перенесення
реципієнта в ситуацію для більш тісного «дотику» до героя, що є
характерною рисою short story О. Генрі. На підсвідомому рівні читач
ставить себе на місце головного героя, а фізіологічний рефлекс, що
спрацював би так само в описаній автором ситуації наближує його до
реальності дійової особи. Шляхом підбору стилістичного відповідника
«російський соболь», перекладач цілком точно передає закладений
автором сенс, адже в Україні хутро з давніх-давен було ознакою достатку,
розкішності, чогось вартівливого, що створює україномовним читачам
палітру образності, яка англомовним реципієнтам так само близько
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передається оригінальним висловом «richly dressed».
Складною частиною для перекладу в даному прикладі слугує вираз
“She speaks one word and it means nothing to you”, адже, в силу специфіки
жанру short story, реципієнт має близько відчувати дух подій в сюжеті. Тут
перекладач вдається до модуляції тексту оригіналу і додає деталь –
«Паралелограм!», що спонукає читача окунутись в атмосферу пригоди,
зумовлену нестандартністю ситуації, описаної автором.
Отже, для адекватного сприйняття short story реципієнтом,
перекладач має забезпечити синтез культур, поєднавши сукупність
традицій: відтворивши та врахувавши «свої» для мови перекладу та не
спотворивши тих, що презентовані мовою автора. До того ж перекладач
має постійно пильнувати прагматичну функцію оригіналу, відтворюючи
жанрові особливості на всіх рівнях композиції твору. Оскільки автори
short story, лапідарно вкладаючи свій замисел у твір, приділяють чималу
увагу образній палітрі навколишнього світу, наділяючи об’єкти і героїв
особливими ознаками й деталями, то художній переклад жанру вимагає
уміння їх відтворити і адекватно, і образно.
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ТЕКУЩАЯ РАЗУМНАЯ МОДЕЛЬ АВТОРИТЕТОВ
КАК ИСТОЧНИК ФИЛОСОФИИ ИНДИВИДА И ЕГО ЭТАЛОНОВ
Нормативная референтная группа выступает источником норм, регулирующих поведение индивида, ориентиром по ряду значимых для него проблем. В свою очередь, сравнительная референтная группа является для индивида эталоном в оценках себя и окружающих. Одна и та же референтная
группа может выступать и как нормативная, и как сравнительная. Так, ярким примером соответствующей референтной группы, заложенной в устройстве памяти человека, является текущая разумная модель авторитетов.
Прототипологический блок памяти человека устроен определенными
уровнями, одним из которых является текущая разумная модель. Данное
научное понятие было введено академиком Г.С. Поповым, и модель состоит
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из 5 авторитетов. Академик Попов языком науки памяти назвал ее «текущей
разумной моделью». Эти 5 авторитетов порождают навыки человека, который он использует в автоматическом режиме, бессознательно.
О соответствии понятия референтная группа и ТРМА.
Как возникает текущая разумная модель авторитетов? Ребенок родился,
растет. И первые авторитеты, которые у него возникают еще в самом раннем
возрасте – это два авторитета, мама и папа. У каждого человека есть родители. Но если их нет, то у этих авторитетов есть «заменители», другие люди,
кто становятся вместо родителей первыми авторитетами. И они составляют
двое из пяти авторитетов в текущей разумной модели.
У мамы с папой есть также их родители (мама и папа), то есть бабушка
и дедушка для этого ребенка. Обратите внимание, что вместе получается
шесть человек (двое родителей, две бабушки и двое дедушек). Почему в модели 5 компонентов? Один авторитет выпадает, и это связано с тем, что в
этой конструкции 1 авторитет всегда будет не играющим.
В эталонном состоянии и мать, и отец для ребенка являются авторитетами, если это люди, которые одинаково хорошо относятся к этому человеку.
Мама является авторитетом для него в одних вопросах, а папа – авторитетом
в других вопросах. Соответственно, будет бабушка любимая или бабушка не
любимая, дедушка любимый или дедушка не любимый. В любой комбинации будет 5 авторитетов, как бы не варьировалась эта модель, поскольку
один авторитет всегда будет «выпадать» у человека. Это и есть база текущей
разумной модели авторитетов.
Академик Попов вывел, что если взять любую семью, состоящую из двух
людей, то у этих людей будут родители (мама и папа). Всего шесть человек.
И один из них как авторитет обязательно выпадет. Поэтому изначально в
текущей разумной модели авторитетов 5 авторитетов. И если взять любого
человека, у него в текущей разумной модели будет пять компонентов. Если
кого-то из родственников не будет по тем, или иным причинам, то другие
люди («заменители») будут составлять эти 5 авторитетов.
У ребенка категории мышления несколько иные, чем у взрослого человека. Ребенок никогда «не обсуждает» с самим собой будущее, он живет
только в настоящем. И в тот момент, когда он начинает рассматривать будущее (кем он будет в будущем), он становится взрослым. В этот момент он
прекращает быть ребенком. У него появляется будущее, и это становится некой временной линией судьбы, до определенного момента времени.
У человека с возрастом меняются как пристрастия, так происходит и переоценка ценностей. Это связано с возникновением других понятий, новых
критических категорий. К примеру, выгода, перспектива и другие, которые
включаются в его образ мышления, что раньше его не беспокоило. И это все
последствия работы этих 5 авторитетов. По выполняемым функциям различают нормативные и сравнительные референтные группы, по факту
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членства в группе — группы присутствия и идеальные, в соответствии с согласием или отрицанием индивидом норм и ценностей группы — положительные и отрицательные референтные группы.
В силу этого, текущая разумная модель, эти 5 авторитетов имеют воздействие на человека до 12-тилетнего возраста. Чаще всего механизмы замены текущей разумной модели авторитетов возникают в 12-тилетнем возрасте. Почему так? Жизнь человека до 12-ти лет чаще всего происходит,
условно говоря, «с мамой за руку». Он не может оторваться от мамы, и, соответственно, не может ничего сделать. Автоматическая замена текущей разумной модели авторитетов обусловлена внешней средой. К примеру, ребенок начинает гулять во дворе со сверстниками, идет в школу, где появляются
новые люди. Эти «новые» люди не похожи на его семью. Помимо этого, эти
«новые» люди ведут себя неподобающим образом (умеют обижать, вредить,
делать подлости, отбирать что-то).
В школе у человека появляется еще один тип людей, который вступает
в конфликт с его текущей разумной моделью авторитетов – это преподаватель, который говорит одно, а мама дома - другое. Молодому человеку приходится приспосабливаться, выбирая между семьей и обществом. И он начинает понимать, что те авторитеты, которые у него есть, в обществе ничего
не решают. Так начинается движение к автоматической замене текущей разумной модели авторитетов или элементов модели, обусловленное внешней
средой. Поэтому приблизительно к 12-ти годам у человека уже сформирована определенная тенденция к замене родительских авторитетов, семейных авторитетов на общественные авторитеты, когда группа присутствия заменяется на идеальную референтную группу, по мнению самого человека.
К 12-ти годам человек переходит на другой уровень, в старшие классы,
где наблюдает еще большую разницу между старшими и младшими классами. Возникает иерархия общества школы. И именно в это время у человека возникает представление о том, чем ему хочется заниматься (спортивная секция, танцевальный кружок и т.д.). В этом месте человек знакомится
с другими людьми, и у него уже возникают взрослые авторитеты, те, за кем
хочется идти, кого он выбирает сам. Таким образом, у человека возникает
тенденция выбора авторитетов вне школы (во внешней среде) и в школе.
Человек в своем поведении ориентируется на эту идеальную референтную
группу в оценках важных для него событий, в субъективных отношениях к
другим людям, но в состав которой он по каким-либо причинам не входит.
Такая группа бывает для него особо притягательной.
Следующий, третий объем авторитетов, возникает у человека тогда, когда он начинает читать книги, смотреть телевизор, фильмы и тому подобное. Идеальная референтная группа может быть как реально существующей
в социальной среде, так и вымышленной (в этом случае эталоном субъективных оценок, жизненных идеалов индивида выступают литературные
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герои, исторические деятели далёкого прошлого и др.). Их не существует, по
сути, в природе, и человек эти авторитеты выдумывает.
Так у человека возникает целый объем авторитетов, из которых можно
выбирать. И он выбирает те из них, кто ему нравится, некоторые тенденциозные авторитеты, к которым он хочет стремиться, а совсем не те, которые
нужны. В результате такого выбора 5 авторитетов формируют философию
человека.
Все авторитеты в текущей разумной модели, которые выбирает человек,
динамичны. Эти 5 элементов постоянно находятся в движении: некоторые
из авторитетов будут постоянными, а некоторые – переменными. Но внешняя среда всегда будет требовать текущую разумную модель авторитетов.
Таким образом, изменяющиеся условия вовне будут требовать изменить и
текущую разумную модель. И как только включается новый авторитет, автоматически включается новая программа тренировки.
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ЗНАЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ В КАР’ЄРІ МАЙБУТНЬОГО АГРАРІЯ
Латинська мова відноситься до стародавніх мов. Вона дістала свою назву
від племені латинян, які населяли одну з центральних областей
Апеннінського півострова – Лаціум. Латини заснували Рим у VІІІ ст. до н.е.,
який згодом став столицею величезної Римської імперії, де панівною була
латинська мова. У ході завойовницьких війн під владою Риму опинилися
сусідні племена, які населяли Апеннінський півострів. Починаючи з епохи
Пунічних війн (ІІІ-ІІ ст. до н.е.), Рим проводить колонізаторську політику
також і за межами півострова. У результаті цих завоювань він стає центром
однієї з найбільших держав стародавнього світу – Римської імперії, яка
охоплювала Македонію, Грецію, Карфаген, Сирію, Єгипет, Галію, Британію
та ряд земель малокультурних племен Африки, Азії та Європи. Під впливом
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високої культури Стародавньої Греції (підкореної Римом у ІІ ст. до н.е.)
римляни створили свою яскраву й багату культуру.
Поряд з іменами видатних грецьких мислителів, поетів, митців, таких
як Демокрит, Аристотель, Гіппократ, Есхіл, Арістофан та ін. по праву стоять
імена провідних представників римської культури Лукреція, Вергілія,
Горація, Ціцерона, Цельса. Антична культура – культура Стародавньої Греції
і Риму – протягом багатьох віків живить європейську культуру. «Без того
фундаменту, який заклали Греція і Рим, – зазначав Ф. Енгельс, – не було б
сучасної Європи».
Після занепаду Римської імперії латинська мова втратила свою
розмовну функцію. І все ж назвати її мертвою було б несправедливо, адже
вона й досі живе в блискучій письменній спадщині не тільки античності, а й
доби Відродження. В середні віки і пізніше аж до ХVІІІ ст. латинська мова
була мовою вчених, письменників, дипломатів, міжнародною мовою науки
і літератури. Свого значення ця мова не втратила і сьогодні. Вона живе не
тільки в сучасних романських мовах: словами латинського і грецького
походження рясніє лексика кожної з європейських мов, у тому числі й
слов’янських (наприклад: революція, прогрес, конституція, республіка,
культура, інститут, студент, аудиторія тощо). Латинська мова продовжує
жити в численних крилатих виразах, прислів’ях, які передаються з покоління
в покоління. Цим висловам притаманні глибокий гуманізм і
спостережливість, тонка і влучна оцінка реальної дійсності.
Становленню наукової латини посприяв розвиток усіх наук, серед яких
важливе місце займають біологія, медицина та ветеринарія. У результаті
наукових пошуків латинська мова безперечно збагачується новими словами,
які позначають певні поняття науки, техніки, виробництва, тобто
термінами. Звісно, що вся система медичних найменувань була спочатку
грецькою.
Вагомий внесок у розробку медичної термінології латинською мовою
зробив римський енциклопедист та лікар Авл Корнелій Цельс, автор 8 книг
під назвою «Про медицину» (І ст. до н.е.). Слідом за філософом-матеріалістом
та поетом Лукрецієм Цельс вводить нові латинські найменування як
паралелі до традиційних грецьких слів. Він довів також доцільність
латинської мови як мови науки. Твори грецького філософа, вченого і лікаря
Клавдія Галена, який жив і працював у Римі (ІІ ст. н.е.), присвячені науковим
питанням виготовлення різноманітних ліків. У наш час його ім’я пов’язане з
так званими галеновими препаратами. І Цельс, і Гален приділяли велику
увагу удосконаленню та уточненню наукової мови. Цельс часто не тільки
пояснює грецькі терміни, але й дає найбільш точні еквіваленти латинською
мовою. Гален склав спеціальний словник до творів Гіппократа та ввів у
медичну термінологію назви ряду лікарських форм й засобів. Починаючи з
античності, медична термінологія стала формуватися на двомовній греко57

латинській основі. Найбільш чітко ця двомовність проявляється у тому, що у
більшості випадків одні і ті ж самі анатомічні терміни позначаються в
анатомічній номенклатурі латинськими словами, а у клінічній – грецькими.
Новий розквіт та розвиток біологічних наук і медицини пов’язані з
епохою Відродження (ХІV-ХVІ ст.). Великі географічні відкриття, занепад
авторитету церкви створили сприятливі умови для наукових досліджень, без
яких не може розвиватися жодна наука. Вчені ХV-ХVІ ст. (Леонардо да Вінчі,
Везалій, Гарвей) вперше почали вивчати анатомію на людських трупах.
Визначний італійський вчений та художник Леонардо да Вінчі створив
більше 200 анатомічних малюнків. У першій половині ХVІ ст. жив та
працював великий реформатор анатомії Андреас Везалій, автор
«Анатомічних таблиць» та класичного твору «Про будову людського тіла».
Везалій багато зробив для удосконалення та уточнення латинських
анатомічних термінів. Значний внесок у розвиток фізіології зробив Вільям
Гарвей, який відкрив кровообіг та написав свій знаменитий трактат
«Анатомічне дослідження про рух серця і крові у тварин».
Знайомство з історією розвитку біології приводить нас до античної
греко-римської цивілізації як до джерела перших наукових досліджень. Так
Аристотель (ІV ст. до н.е.) вперше зробив спробу систематизувати, критично
усвідомити та узагальнити накопичені людством знання про рослинний та
тваринний світ. Його вчення було найбільш авторитетним для багатьох
вчених-біологів Європи до ХV-ХVІ ст. Теоретичні погляди в галузі ботаніки
розвинув у своїх роботах його учень Феофраст (ІV-ІІІ ст. до н.е.), який у
трактаті «Про історію рослин» виклав свої спостереження і погляди на будову
і розмноження рослин.
Вершиною штучної класифікації рослин стала система, розроблена
шведським дослідником природи Карлом Лінеєм (1707-1778), автором робіт
«Система рослин» та ін. До Лінея види рослин позначались десятьма (або й
більше) латинськими словами. Ліней ввів біноміальну номенклатуру,
відповідно до якої кожен вид позначається латинськими назвами – родовою
та видовою. Система біноміальної номенклатури виявилась дуже вдалою.
Таксономія вступила в період розквіту.
Пізніше в зв’язку з бурхливим розквітом біологічних наук і виникненням
величезної кількості назв видів рослин і тварин з’явилась необхідність у
спеціальних номенклатурних правилах, обов’язкових для всіх ботаніків і
зоологів.
Крім латинських термінів і назв всіх систематичних груп рослин і
тварин, наукова та учбова біологічна література насичені словами,
запозиченими з старогрецької та латинської мов.
Слова атом, таксон, флора та ін. запозичені з грецької, а слова
асиміляція, еволюція, мутація тощо – з латинської мови. Розуміння і
засвоєння нових біологічних термінів утруднюються незнанням лексичного
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значення компонентів слів (екотип, мутагенність, петрофіти, фагоцитоз та
ін.) [1].
Крім того, наукова та зокрема біологічна та медична латинь є спільною
для людей різних націй і мов, тобто є міжнародною. А це означає, що
оволодіння цим предметом сприяє засвоєнню спеціальних дисциплін, а
також взаєморозумінню представників біологічних та медичних наук різних
країн та національностей.
Перефразувавши вираз Карла Лінея: «Якщо не знаєш назв, то губиться
пізнання речей», можна сказати, що за умови володіння біологічною та
медичною латинською мовою, знання назв сприяє процесу пізнання речей.
Протягом великого історичного періоду лікування хворих людей та
тварин розвивалося паралельно та професійно не розмежовувалося. З
відкриттям ветеринарних шкіл, факультетів та інститутів коло об’єктів
вивчення в області ветеринарної патології значно розширилося. Поряд з
гіппологією вивчається патологія домашніх тварин. У ХVІІІ-ХІХ ст.
відбувається становлення ветеринарії як самостійної науки. У процесі
розвитку ветеринарних наук створювалася ветеринарна термінологія, яка
складалася в основному з анатомічних, фізіологічних, паразитологічних,
мікробіологічних, вірусологічних та деяких технічних термінів, що
характеризують еволюцію, взаємовідносини та лікування тваринних
організмів. Справжній розквіт ветеринарії у нашій країні відбувся після 1917
року. Поряд зі спеціальними ветеринарними дисциплінами успішно
розвивалися і загальнобіологічні. Створені наукові школи анатомів,
фізіологів, хірургів, терапевтів, фармакологів тощо. Видатною ветеринарною
науковою школою є гельмінтологічна школа академіка Скрябіна. Великий
вплив на розвиток фізіології тварин мало вчення Павлова. З павловських
позицій вивчаються і тепер питання підвищення продуктивності
сільськогосподарських тварин.
Завдяки латинській мові біологічна, медична та ветеринарна
термінології стали міжнародними, що у значній мірі покращує
взаєморозуміння між ученими всього світу та сприяє прогресу у різних
галузях медицини [2].
Студенти ветеринарних та біологічних спеціальностей мусять вчитися
все життя. А ветеринарна медицина та агрономія, як і будь-яка інша галузь
знань, об’єднує в собі величезну кількість прямо та опосередковано
пов’язаних з нею наук.
Оволодіння будь-якою професією неможливе без оволодіння
професійною термінологією. Такою мовою для майбутніх аграріїв стане
латина, а точніше греко-латинська мова.
Надзвичайно цікавий і захоплюючий історичний шлях цієї мови, а
походження і історія кожного слова – то загадка віків. Безліч слів і понять,
що оточують нас з дитинства, здаються нам нашими, рідними; виявляється
59

ж, що прийшли вони до нас з глибини часів, а на цьому довгому шляху ще й
змінювали своє значення. Звичайнісіньке слово «vulgaris», що означає
«народний» (від слова vulgus – народ), набуло пізніше негативного значення,
а в ботанічній термінології стало означати «звичайний» [3].
У той час як багато античних мов пішли у безвість, доля цієї мови
склалася щасливо і забезпечила їй вічне життя. Справді, надто відносно
можна вважати латинську мову мертвою. Адже у всіх сферах життя всіх
індоєвропейських мов (а наша мова також належить до них) збереглися цілі
сузір’я слів латинського і грецького походження. Якщо сьогодні забрати їх з
нашої мови (особливо у різних науках), то ми просто з вами не зможемо
спілкуватися. Недарма ж ще на початку минулого століття вивчення латини
та старогрецької мови було обов’язковим у всіх школах Європи.
У наш час бурхливого розвитку комп’ютерних технологій зовсім не
втратило своєї актуальності наполегливе оволодіння знаннями. Omnia meu
mecum porto, – казали ще у стародавні часи – Все своє ношу з собою. Отже, у
всі віки найвищу ціну мав той скарб, який людина мала в собі, а найперше,
то знання [2].
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Розділ 4

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ
ЕКОНОМІКА. ПОЛІТОЛОГІЯ.
ПСИХОЛОГІЯ. СОЦІОЛОГІЯ

О.О. Алєксєйчук,
викладач кафедри фінансів, обліку і оподаткування
ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права», м. Херсон

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ
Дослідження показують, що в сучасній економіці формування
інвестиційного потенціалу може відбуватися за рахунок різних джерел
фінансування [1, 3]. Проте самими дієвими є власний капітал, банківське
кредитування та іноземні інвестиції. Складна економічна ситуація в Україні
не сприяє розвитку останніх. Проведене дослідження перешкод в
інвестиційній
діяльності
підприємств
агропродовольчої
сфери
Миколаївської області у період 2014-2018 рр. показав невирішеність
багатьох хронічних проблем в забезпеченні джерел фінансування
інвестиційної діяльності.
Дослідження структури ризиків інвестиційної діяльності аграрних
підприємств Миколаївської області у період 2014-2018 рр. (рис. 1) дозволило
зробити наступні висновки, що до основних інвестиційних ризиків в
агропродовольчій сфері (за результатами поглибленого опитування) можна
віднести – несприятлива політична ситуація, високий податковий тягар,
недостатній платоспроможний попит, високі ставки кредитів, недостатність
кваліфікований працівників, застарілі технології тощо.
Результати дослідження інвестиційного середовища агропродовольчої
сфери Миколаївської області 2014-2018 рр. показали, що, незважаючи на
покращення за окремими напрямами, ситуація в цілому не змінилась. З
огляду на чинні сьогодні документи щодо розвитку регіону для підвищення
його інвестиційної привабливості в галузях агропродовольчої сфери
необхідно здійснювати такі заходи, спрямовані на:
61

•
сприяння та реалізацію масштабних інвестиційних проектів в
галузі та близьких до неї сферах;
•
підвищення ефективності та прозорості діяльності місцевих
органів влади;
•
покращення якості та доступності трудових ресурсів;
•
забезпечення прозорості та справедливості оподаткування;
•
розвиток інфраструктури.

Рис. 1. – Структура перешкод в інвестиційній діяльності підприємств
Миколаївської області у період 2014-2018 рр.*
*Дослідження автора

Виходячи з ризиків, з якими стикаються інвестори Миколаївщини,
ключовим для сприяння притоку інвестицій є посилення захисту прав
власності, як у плані захисту від злочинного захоплення бізнесу, так і з боку
можливого свавілля місцевих органів влади.
Важливим є посилення інноваційного потенціалу області в напрямку
генерування та абсорбування нових технологій. З цією метою слід
посилювати кооперацію між науково-дослідними установами та
підприємствами як з підготовки кадрів, так і щодо замовлення й розробки
технологій. Стимулювання цих процесів має, у тому числі, полягати в
посиленні захисту прав інтелектуальної власності, бюджетній підтримці
інноваційної діяльності, постійному оновленні баз даних інвестиційних
проектів.
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Окрім забезпечення рівних умов ведення бізнесу та спрощення
регуляторного середовища функціонування підприємств (процедури
відкриття/закриття бізнесу, правила, що регламентують поточну діяльність
фірм, процедури отримання дозвільних документів), важливим є
полегшення доступу до фінансово-кредитних ресурсів.
Необхідним є розвиток агропромислової бізнес-інфраструктури для
малого підприємництва в районних центрах та сільській місцевості.
Зважаючи на наявність на території області ряду великих промислових
виробництв, важливим є включення до інвестиційних проектів складових
щодо захисту навколишнього середовища та енергоефективності.
Нарешті, мають надаватись доступ до інформації щодо інвестиційних
можливостей в області, зокрема, організовуватись спеціальні заходи, а також
регулярно оновлюватись інвестиційні паспорти населених пунктів області.
Має проводитись пропагування успішного досвіду реалізації інвестиційних
проектів у регіоні.
В останньому рейтингу значно погіршились оцінки показників, що
безпосередньо пов’язані з діяльністю органів місцевої влади. Так, керівникам
органів слід звернути увагу на відкритість та прозорість очолюваних ними
установ, оскільки підприємці високо оцінюють ризики, що пов’язані з
рішеннями органів влади. Необхідно забезпечити належне виконання
законодавства місцевими органами влади.
Важливим є покращення ефективності місцевих органів. Зокрема, має
бути проведена оптимізація наявних адміністративних процедур. Важливим
є підвищення якості службових кадрів шляхом післядипломного навчання та
обміном досвідом із колегами з інших регіонів та країн. Має бути посилена
боротьба з корупцією.
Інвестиційні регіональні проекти, окрім іншого, мають включати в себе
розвиток трудових ресурсів, пристосувати навчальний процес та програми
до актуальних вимог ринку праці шляхом посилення співпраці між
підприємствами та вищими навчальними закладами, а також збільшення
автономії ВНЗ. Оскільки важливою проблемою лишається доступність
трудових ресурсів, необхідно сприяти проведенню інформаційної роботи
щодо наявних спеціалістів та вакансій, а також зменшувати відтік
кваліфікованих кадрів із регіону, надаючи відповідні стимули спеціалістам.
Важливим залишається забезпечити справедливе та прозоре стягнення
як загальнодержавних, так і місцевих податків. Процедури адміністрування
не мають створювати додаткового тягаря для бізнесу. Має забезпечуватись
недискримінаційність оподаткування та мінімізовано корупційний
компонент у діяльності місцевих податкових органів.
З метою посилення портової інфраструктури слід вдосконалити шляхи
сполучення з портами, а також збільшити їхню пропускну спроможність.
Стан автомобільних доріг має відповідати діючим нормам та техніко63

експлуатаційним правилам.
Головною слабкою стороною для регіону у сфері іноземного
інвестування є відсутність чіткої політики стосовно прямих іноземних
інвестицій (ПІІ) у агропродовольчу сферу. Задля вироблення системного
підходу необхідно розробити стратегію залучення ПІІ, яка дозволить
сформувати чітке бачення ролі ПІІ в економічному розвитку аграрного
сектору економіки регіону.
Обґрунтовано, що для ефективної інвестиційної стратегії забезпечення
сталого розвитку регіональної агропродовольчої сфери місцевій владі
необхідно визначити чіткі й зрозумілі цілі щодо наявних та очікуваних
прибутків від залучення прямих іноземних інвестицій, підвищення
надходжень податків, зростання експорту, зайнятості та кваліфікації,
технологій та інновацій. Зусилля із залучення інвестицій повинні бути
зосереджені на перспективних секторах агропродовольчої сфери, що мають
конкурентні переваги, належать до ключових перспективних секторів
зростання і сприятимуть нарощуванню потужностей місцевої економіки.
Для інноваційного розвитку галузі на макрорівні слід визначити потенційні
країни та найкращі зарубіжні компанії, які можуть генерувати мобільні
проекти і відповідають цілям регіону в окремих секторах і технологіях.
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ОСНОВНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ: ВИКЛИКИ,
МОЖЛИВОСТІ ТА НОВІТНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ
Новітні технології та інновації, які стають їх продуцентами, є
флуктуаціями для соціально-економічної системи, що порушують її стале
функціонування. Відбувається «творче руйнування», як охарактеризував
даний процес Й. Шумпетер [66]. В результаті відносно стійкий еволюційний
стан системи стає нестійким. Отже, прогрес відкриває нові можливості для
розвитку системи, при цьому вносячи цілий комплекс новітніх загроз бля
безпечного функціонування такої системи. Збалансованість розвитку
соціально-економічної системи визначає необхідність раціонального
розподілу ресурсів між економічними, соціальними і екологічними цілями.
Особливої уваги заслуговує динаміка цілепокладання в залежності від фази
розвитку соціально-економічної системи.
Така категорія, як стан рівноваги соціально-економічної системи в
сучасних умовах розвитку суспільства, втрачає свою значимість і стає
практично неможливим. Це обумовлено тими якісними змінами, які
активно протікають в суспільстві і стали наслідком того, що на зміну
індустріальним технологіям приходять інформаційні, при цьому
репродуктивна індустріальна праця все більше витісняється творчою і
креативною, змінюються фактори виробництва і предмети праці.
В структурі суспільного виробництва зростає доля секторів послуг і
науко- і знаннямістких галузей, інформатизація системи економічних
відносин вносить якісні зміни в процеси збору, обробки і передачі
інформації. Такі явища, як асиметрія інформації, рефлексивна поведінка,
процеси глобалізації вносять свої корективи і значно ускладнюють роботу
ринкового механізму по координації пропорцій суспільного відтворення.
Усі перераховані явища і процеси не являються технічними змінами, які
можливі в результаті розвитку самої системи, а носять принциповий
характер і стають причинами якісних змін як соціально-політичного
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середовища, в рамках якого функціонує економіка, так і самої економіки. У
зв'язку з цим маємо дисонанс розвитку суспільства, який став наслідком того,
що циклічність розвитку економіки накладається на нестійкість суспільнополітичного та інституційного середовища, від яких економіка є похідною.
Експерти [2] пропонують таку структура сучасних технологій, які вже
мать значний вплив на розвиток людства: (1) нові матеріали, (2) нові
джерела енергії, (3) взаємодія груп роботів і людей, (4) альтернативні
способи навігації для екстремальних умов, (5) машинне навчання та
технології штучного інтелекту для роботів, (6) людино-машинна взаємодія,
(7) маніпуляційна робототехніка, (8) сенсорика і органи сприйняття
навколишньої дійсності, (9) робосимулятори з використанням технологій
ML / RL, (10) нові принципи приводних механізмів, (11) способи
виробництва роботів і технології наскрізного проектування робототехнічних
систем.
Технологічний вектор постіндустріального суспільства визначається
переходом на повністю автоматизоване цифрове виробництво із
застосуванням здатних до самоорганізації кіберфізичних систем. Важливою
частиною таких систем є автономні промислові роботи. Роботизація
промисловості, за оцінкою McKinsey Global Institute (MGI), сприяє економії
операційних витрат від 15 % до 90 %, в залежності від галузі. У більшості
галузей економічно розвинених країн роботи вже довели свою ефективність,
що призвело до підвищення глобального попиту на них. За оцінками IFR [3],
у 2017 р. обсяги продажів промислових роботів збільшилися на 31 %, у
порівнянні з 2016 р. Всього було продано 381 335 роботів (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка продажів промислових роботів в світі у 2009-2017 рр.
і прогноз на 2018-2021 рр., тис. одиниць Джерело: [FR World Robotics 2018]

Загальний обсяг ринку промислових роботів у 2017 р. склав $ 16,7 млрд
без урахування вартості програмного забезпечення. З урахуванням
програмного забезпечення, оцінка ринку становить понад $ 48 млрд [4].
Зростання продажів роботів у 2018 році склало близько 10 %, у порівнянні з
2017 роком. Отже, трендом сучасного розвитку суспільства вже виділено
активний процес роботизації усіх сфер життя, особливо сервісу. Всесвітній
економічний форум (WEF) оцінює в 29 % частку світового виробництва, яке
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вже роботизоване в деякій мірі. Поширення роботів і надалі триватиме,
прогнозується, що у 2021 році загальна кількість встановлених промислових
роботів подвоїться, у порівнянні із сьогоденням. Зростання попиту на
роботів супроводжується зниженням вартості на них: середня ціна за одного
промислового робота знизилася з $ 45 500 у 2016 р. до менш ніж $ 44 000 в
2017 р. При цьому частка «недорогих» роботів у загальному обсязі установок
у 2017 р. збільшилася, у порівнянні з попередніми роками.
Такий стрімкий розвиток ринку промислової робототехніки
викликаний низкою факторів. Основний з них вважається триваюча
масштабна модернізація китайської промисловості: близько третини усіх
світових продажів промислових роботів доводиться на Піднебесну. Ще
одним фактором, що сприяє роботизації, є застосування 3D-друку
композитними матеріалами та інших нових технологій для виробництва
роботів, які роблять їх дешевшими, доступнішими і якіснішими. Розвитку
роботизації сприяє значне зростання інвестицій в цю галузь. За даними The
Robot Report (TRR), інвестиції в робототехніку продовжують рости
швидкими темпами. Загальна сума фінансування по десяти найбільшим
операціях у 2018 р. перевищила $ 11,5 млрд. Для порівняння, десять
найбільших угод 2017 року в сумі склали $ 700,6 млн (зростання більш ніж
в 16 разів). Крім того, збільшується кількість патентів на робототехнічні
розробки. За даними компанії IFI Claims, що займається моніторингом і
дослідженнями в області патентування, за останнє десятиліття кількість
заявок, пов’язаних з роботами, потроїлася. Китай тут є лідером – на нього
припадає 35 % поданих заявок, що в два рази більше від Японії, яка займає
друге місце [4].
Такий стрімкий розвиток технологій, роботизація багатьох процесів
формує цілий комплекс новітніх ризиків та загроз економічній безпеці. За
даними щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі, глобальні
ризики поточного року систематизовано за п'ятьма групами: економічні,
екологічні, геополітичні, соціальні та технологічні. Серед негативних
тенденцій розвитку технологій найчастіше відзначають зростаючий вплив
на суспільство засобів масової інформації, загрози інформаційної безпеки з
боку зловмисників, ускладнення пошуку і відбору якісної інформації,
посилення проблеми адаптації частини людей до середовища
інформаційного суспільства. Крім перерахованих проблем, більшість
експертів вважають негативною тенденцією наростання цифрового розриву
(digital divide), що несе у собі сукупність новітніх загроз для національної
безпеки.
На тлі світових трендів цифровізації і роботизації, велика частина
макроекономічних процесів стала катастрофічно втрачати зв'язок з
реальністю. Йде активна трансформація законів економіки, більшість
процесів в якій мало відповідають реальним виробничим відносинам,
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погано передбачувані і практично некеровані. Конфлікт між новими
секторами економіки і застарілими інструментами моніторингу рівня загроз
та індикаторів економічної безпеки також стає загрозою і елементом
невизначеності. Все це потребує розробки випереджаючих технологічних
інструментів оцінки і моніторингу загроз економічній безпеці.
Технології стають драйверами політико-економічних, соціальних та
культурних змін. Наслідки технологічного впливу залежать від властивостей
самого соціуму. Тому технологічні зміни неминуче ведуть до змін якісних
характеристик суспільства в цілому. Невизначеність стає головним трендом.
Тому питанням забезпечення національної безпеки варто приділяти
особливої уваги. Основною метою має бути зниження похибки оцінок
індикаторів загроз до такого рівня, при якому вони стають співставними і
адекватними для різних економічних агентів, або до рівня, при якому
індикатор
може
використовуватися
для
прийняття
адекватних
управлінських рішень.
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АВТОНОМНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Стрімкий розвиток суспільства вимагає від особистості розвитку
гнучкості мислення, вміння швидко приймати рішення у нестандартних
ситуаціях та адаптуватися до нестабільних соціально-економічних умов.
Виникає потреба корегувати власну поведінку, керуючись стійкими
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внутрішніми критеріями, можливість діяти незалежно від зовнішніх
установок та самостійно здійснювати вибір на основі усвідомлення
альтернативних варіантів та їх наслідків, удосконалювати вміння нести
відповідальність за свої вчинки. Саме тому наявність автономності у
особистості є значущою умовою для збереження її психологічного здоров’я,
особистісного зростання та забезпечення інформаційно-психологічної
безпеки при деструктивному впливі інформаційного середовища.
Історичними витоками аналізу проблеми особистісної автономії є
дослідження філософських понять свободи вибору і волі, а також уявлення
про
ідеальну
спрямованість
людського
життя
та
можливість
самореалізації [4].
Поняття «автономії» було введено Ж. Піаже, який поділив його на
гетерономію
(несамостійність,
залежність
дітей)
та
автономію
(незалежність або прагнення до незалежності) дорослих. Психолог зробив
припущення про тісний взаємозв’язок і взаємоперетікання автономії і
гетерономії
У працях Е. Берна йде мова про справжню автономію особистості, як
прояву наступних здібностей: усвідомлення (здатність адекватно сприймати
навколишню дійсність), щирості (відповідність вербальних і невербальних
сигналів один одному, що виходить зі стану внутрішньої гармонії і комфорту
людини з собою) та спонтанності (свобода вибору з можливого репертуару
поведінки, здатність до адаптації та гнучкість мислення) [1].
Досліджуючи проблему автономії особистості, І. Бех назвав її
результатом соціалізації та освоєння соціального досвіду в юнацькому віці,
приділяючи важливу роль особистісним цінностям як відображенню
внутрішнього сенсу індивіда [2].
Д. Майерс вбачає в автономності здатність до рефлексії, рішучих дій і
креативності, а також незалежність у прийнятті рішень, постановці цілей і
спроможності підпорядкувати їм свої дії і поведінку. Х. Франкфурт вважав,
що автономія – це бажання суб’єкта найвищого порядку, на основі яких
бажання суб’єкта трохи нижчого порядку змушують його діяти. Д. Леонтьев
виділяє 4 значення поняття «автономія»: відділення людини від
навколишнього контексту (емансипація); як риса особистості; рушійна сила,
що виявляється на всіх стадіях розвитку; власний закон, що проявляється у
формі власних життєвих принципів та системи цінностей [3].
Узагальнення теоретичних результатів дослідження дозволило
визначити автономність як незалежність та здатність до самостійних
вчинків; результат сформованої ідентичності та відповідальність за
прийняття самостійних і виважених рішень; механізм адаптації особистості
до постійно змінюваних умов; здатність до самостійного цілепокладання,
усвідомлення реальних інтересів, переконань і бажань; розвитку критичної
компетенції, гнучкості мислення і спонтанності у діяльності.
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Результати наукових досліджень. Дослідно-експериментальна робота
проводилася на базі Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського у жовтні-грудні 2019 року.. Вибірка складає 52
особи (серед них 26 студентів факультету права, гуманітарних і соціальних
наук), 13 юнаків і 13 дівчат та 26 матерів респондентів. Для проведення
дослідження був обраний «Тест на міжособистісну залежність» Р. Гіршфельда
для виявлення рівня прояву міжособистісної залежності студентів.
Проведений констатувальний експеримент показав, що 54 % студентів
мають середній рівень емоційної опори на інших, у 30 % досліджуваних
спостерігається високий рівень даного показника, що проявляється у
схильності очікувати більшого, чутливістю до критики та вираженою
потребою у близьких людях. Середній рівень невпевненості у собі
проявляється у більшості студентів – 69 %. У 42 % опитуваних
спостерігається середній рівень прагнення до автономності, 30 %
респондентів мають низький рівень автономності, що говорить про слабо
виражене прагнення покладатися на себе, не здатність приймати
відповідальність за свої дії. Встановлено, що 50 % мають середній рівень
міжособистісної залежності, у 30 % студентів домінує високий рівень даного
показника, який проявляється у потребі в емоційній близькості,
невпевненості у собі, ригідному прагненні отримати допомогу на фоні
постійного відчуття себе безпомічним та несамодостатнім.
Висновки. Таким чином, автономність є важливим фактором
самоактуалізації, самовдосконалення, зростання і розвитку особистості,
чинником психологічного благополуччя особистості. Перспективними
надалі вбачаються дослідження впливу батьківських установок на рівень
автономності у студентської молоді та розробка тренінгової програми
особистісного зростання.
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Анотація. У статті досліджено сутність та форми розрахунків з іноземними
покупцями та замовниками. Визначено порядок укладання зовнішньоекономічних
договорів з іноземними контрагентами та порядок проведення розрахунків із ними.
Основні засади здійснення розрахунків за експортними операціями відповідно до
нормативно-правової бази України. Розглядаються особливості методики та організації
бухгалтерського обліку, а також порядок оподаткування операцій щодо реалізації товарів,
робіт, послуг іноземним покупцям та замовникам.
Ключові слова: покупці, замовники, зовнішньоекономічна діяльність, експорт,
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Постановка проблеми. Українська економіка на даному етапі розвитку
характеризується значним рівнем відкритості. Це з однієї сторони сприяє
виходу вітчизняних виробників на світові ринки товарів і послуг, капіталу,
факторів
виробництва,
а
з
іншої
робить
її
чутливою
до
зовнішньоекономічних змін. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності
сприяє збільшенню обсягів розрахунків у вільно або частково конвертованих
валютах. Методика обліку та відображення розрахунків з іноземними
контрагентами впливає на результати діяльності підприємства, що
підкреслює актуальність теми дослідження. Варто зазначити, що часто
зовнішньоекономічні контракти передбачають виникнення різниць у часі
між одержанням товарів, фінансових ресурсів, послуг та розрахунками за
цими операціями. Дана ситуація потребує безперервного контролю за
виконанням усіх зобов’язань та ефективного управлінського обліку
грошових потоків на всіх етапах виконання договору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Приділяли увагу обліку
розрахунків з іноземними контрагентами такі вчені як: М.П. Войнаренко,
Р.Л. Цебень [1], Г.Ю. Коблянська [2], Б.А. Засадний, Н.І. Гордієнко [3], О.М.
Губарик, О.Г. Чепець [4]. Розрахунки з покупцями та замовниками як
важливий об’єкт бухгалтерського обліку досліджується в працях М.І.
Скрипник, В.В. Кладькової [5], В.Г. Швеця [6]. Не дивлячись на чисельну
кількість праць з приводу питання особливостей обліку розрахунків з
іноземними покупцями та замовниками, ця тема залишається недостатньо
досліджена та потребує подальшого розгляду.
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Мета статті – узагальнити та систематизувати законодавче забезпечення
обліку розрахунків з іноземними покупцями та замовниками, а також
систематизувати безпосередній облік розрахунків згідно з чинним
законодавством.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Під час здійснення господарської
діяльності, підприємство завжди намагається задовольнити свої комерційні
інтереси та знайти нові шляхи нарощення прибутковості, що, в свою чергу,
часто призводить до їх переорієнтації на зовнішні ринки. Економічна
співпраця з іноземними контрагентами передбачає укладення договорів,
відповідно до яких розрахунки між сторонами здійснюються у іноземній
валюті (переважно вільноконвертованій). Виходячи з цього, варто
зазначити, що дослідження та вдосконалення способів відображення
інформації про рух валютних коштів між контрагентами у фінансовій
звітності підприємств є дуже важливим для висвітлення реальних
результатів зовнішньоекономічної діяльності.
Здійснення розрахунків з іноземними контрагентами є важливою
частиною
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємства.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – це діяльність суб'єктів
господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської
діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на
території України, так і за її межами. Дане визначення наведено такими
науковцями як М.П. Войнаренко, Р.Л. Цебень. Порядок обліку експортних
операцій на підприємстві залежить від умов зовнішньоекономічних
договорів, в яких визначаються умови поставок товарів чи надання послуг,
форми розрахунків та ін.
Впорядкування обліку експортних операцій на підприємстві залежить
саме від умов зовнішньоекономічних договорів, в яких визначаються умови
поставок товарів чи надання послуг, форми розрахунків та ін. [1, с. 35].
Першим пунктом проведення зовнішньоекономічних операцій є
укладання
зовнішньоекономічного
договору
між
сторонами.
Зовнішньоекономічний договір (контракт) – матеріально оформлена угода
двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їхніх
іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або
припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній
діяльності [10, с. 112]. Обов’язковими реквізитами зовнішньоекономічного
договору мають бути такі: назва, номер договору, дата і місце його
складання; преамбула, що містить відомості про сторони договору; предмет
договору; кількість та якість товарів; базисні умови поставки товарів; ціна та
загальна вартість договору; умови платежів; умови приймання-здавання
товару; упаковка та маркування; форс-мажорні обставини; санкції та
рекламації; урегулювання спорів у судовому порядку; місцезнаходження,
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поштові та платіжні реквізити сторін. У разі необхідності за домовленістю
сторін у договір можуть також включатися додаткові умови [12, с. 95].
Головними завданнями обліку зовнішньоекономічних операцій є:
формування достовірної інформації про реалізацію експортованих товарів,
формування достовірної інформації про стан розрахунків з іноземними
покупцями і посередниками, своєчасне виявлення і правильне визначення
експортних операцій, формування достовірної інформації про курсові
різниці [3, с. 85].
Згідно з чинним законодавством такий договір укладається суб’єктом
зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій
письмовій або в електронній формі, якщо інше не передбачено міжнародним
договором України чи законом. В разі експорту послуг (робіт)
зовнішньоекономічний договір може укладатися шляхом прийняття оферти
(публічної пропозиції про угоду) або шляхом обміну електронними
повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема, шляхом виставлення рахунку
(інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за виконані роботи, надані
послуги. Для укладання Зовнішньоекономічного договору суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності України з іноземною стороною потрібно
використовувати дві мови – українська мова та мова іноземного
контрагента. Це дасть змогу зробити зовнішньоекономічний договір
зрозумілим для вітчизняної та іноземної сторони і вирішити усі
непорозуміння до його підписання.
Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
визначені обов’язкові умови, які повинні бути передбачені в договорі, якщо
сторони такого договору не погодилися про інше щодо викладення умов
договору і така домовленість не позбавляє договір предмета, об’єкта, мети та
інших істотних умов [2]. До таких умов належать: назва, номер договору
(контракту), предмет договору (контракту), преамбула, кількість та якість
товару, базисні умови поставки товарів, ціна та загальна вартість договору
(контракту, умови платежів, умови приймання-здавання товару (робіт,
послуг), упаковка та маркування, форс-мажорні обставини, санкції та
рекламації, урегулювання спорів у судовому порядку, місцезнаходження
(місце проживання), поштові та платіжні реквізити сторін. Вищезазначені
пункти зовнішньоекономічного договору не є вичерпними, адже згідно до
умов взаємодії сторін у договорі можуть бути визначені додаткові
домовленості щодо страхування, сертифікатів якості, умов залучення та
співпраці з іншими організаціями з приводу надання послуг, збереження
торгових марок, порядку сплати податків, митних зборів, кількості
підписаних примірників договору (контракту), можливості та порядку
внесення змін до договору та ін. У разі разової угоди чи довготривалої
співпраці перед тим, як укладати контракт із нерезидентами, варто детально
ознайомитися з правовим статусом, діловою репутацією партнера, його
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конкурентоспроможністю тощо. У договірних стосунках із приводу
постачання особливої уваги потребує виробнича і маркетингова здатність
економічного суб’єкта виконати свої зобов’язання, дотримуючись
зазначених строків та умов якості. Ненадійність постачальника може
привести до фінансових втрат та непорозумінь між сторонами. А.Г. Подушка
наголошує, що сторони дуже часто не враховують, наскільки суттєво
розрізняються норми права в їх державах. Так, наприклад, відповідно до
українського, російського та німецького права включення до контракту
умови про стягнення штрафу у загальному порядку не позбавляє сторону
можливості вимагати збитків у частині, непокритій штрафом. Водночас
нормами права Польщі і Чехії встановлено, що договірний штраф визнається
винятковою неустойкою, тобто усі інші збитки, які перевищують штраф, не
можуть бути стягнені у загальному порядку [3].
Як і всі інші операції в бухгалтерському обліку, розрахунки з іноземними
покупцями та замовниками мають бути документально підтвердженими.
Лише за умови наявності відповідного документального супроводу
експортноімпортних операцій є можливість пред’явлення претензій на
попереднє відшкодування своїх прав як у Господарському суді України, так і
в міжнародних інстанціях. Структурно-логічну схему документів обліку
розрахунків з іноземними покупцями наведено на рис. 1.

Рис. 1. Структурно-логічна схема документів обліку
розрахунків з іноземними покупцями
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Особливістю зовнішньоекономічних договорів вважається застосування
міжнародних термінів з урахуванням Міжнародних правил тлумачення
комерційних термінів (Інкотермс). Правила Інкотермс та міжнародні
комерційні терміни являють собою серію стандартних торгових термінів,
виданих Міжнародною торговою палатою, що широко використовуються в
міжнародних комерційних операціях. Правила Інкотермс націлені на
правильне тлумачення та окреслення завдань, витрат і ризиків, пов’язаних
із транспортуванням і доставкою товарів. Призначення правил Інкотермс
полягає у зменшенні невизначеності, пов’язаної з різним тлумаченням
правил у різних країнах. Перша публікація правил у 1936 р. періодично
оновлюється, і сьогодні актуальною є восьма версія – Інкотермс 2010.
За допомогою правил Інкотермс учасники договору можуть зафіксувати
такі важливі умови, як: – місце виконання обов’язків продавця з передачі
товару; – момент виконання цих обов’язків; – процес перекладення ризиків
із продавця на покупця; – розмежування обов’язків стосовно оплати
необхідних витрат і зборів; – отримання експортних і імпортних ліцензій; –
обов’язки щодо укладення договору перевезення; – розмежування обов’язків
сторін щодо пред’явлення документації, – обов’язки щодо страхування; –
розмежування між сторонами обов’язків із забезпечення належної упаковки
та інше [5].
Залежно від групи товарів якісні характеристики встановлюються
національними органами контролю такими способами: за національним
стандартом, технічними умовами, за зразком, за описом, за попереднім
оглядом, за вмістом окремих речовин, за виходом готового продукту, за
натуральною масою, за екологічними ознаками тощо.
Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку. На сучасному етапі спостерігається постійний розвиток
зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. Важливими
завданнями бухгалтерського обліку експортних операцій є своєчасне і
правильне оформлення експортних операцій, формування достовірної
інформації про стан розрахунків з іноземними покупцями та замовниками,
формування достовірної інформації про курсові різниці. Порядок здійснення
експортних операцій та розрахунків з іноземними контрагентами
регулюються законодавчо-нормативними актами, що зазнають постійних
змін. Тому облік розрахунків з іноземними покупцями та замовниками є
перспективним напрямом подальших досліджень.
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Analysis of features of calculations with foreign contractors.
Summary. The article explores the nature and forms of settlements with foreign buyers
and customers. The procedure for concluding foreign trade agreements with foreign counterparties and the procedure for settling with them are determined. The basic principles of calculating export transactions in accordance with the regulatory framework of Ukraine. The peculiarities of accounting methodology and organization, as well as the procedure for taxation of
operations on the sale of goods, works, services to foreign buyers and customers are considered.
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ANALYSIS OF FEATURES OF CALCULATIONS WITH FOREIGN CONTRACTORS
Over a long period of time, domestic legislation on foreign economic activity
has been changing and refined in accordance with the requirements of modern
realities. Services to foreign counterparts are a part of the foreign economic activity of the enterprise. The foreign economic activity of the enterprise is the activity
of the business entity of Ukraine and foreign business entities, built on the relationship between them, which takes place both on the territory of Ukraine and
abroad.
All operations with foreign buyers and customers begin with the conclusion
of a foreign economic agreement between the parties. Foreign economic agreement (contract) – a materially executed agreement between two or more entities
of foreign economic activity and their foreign counterparties, aimed at establishing, changing or terminating their mutual rights and obligations in foreign economic activity.
The main tasks of accounting for export operations are the formation of reliable information on the implementation of exported goods, the timely detection
and proper definition of export operations, the formation of reliable information
on the state of settlements with foreign purchasers and intermediaries, the formation of reliable information on exchange rate differences.
Like all other transactions in accounting, settlements with foreign purchasers
and customers must be documented.
After the transfer of ownership from the seller to the purchaser in accounting,
income is recognized. Recognition of income from sales to foreign purchasers and
customers has specific features. In accordance with P(S)A 21 “Effect of changes in
foreign exchange rates” foreign currency transactions at initial recognition are recorded in the reporting currency using the exchange rate at the date of the transaction. At the present stage, there is a constant development of the foreign economic activity of Ukrainian enterprises. Important tasks of accounting for export
operations are the timely and correct execution of export operations, the formation of reliable information on the state of settlements with foreign purchasers
and customers, and the formation of reliable information on exchange rate differences. The procedure for carrying out export operations and settlements with foreign counterparties is regulated by legislative and regulatory acts that undergo
constant changes. Therefore, the calculation of settlements with foreign purchasers and customers is a promising direction for further research.
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ
ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Водні ресурси є природною основою збалансованого соціальноекономічного розвитку країни та добробуту людини. Головним джерелом
води в Україні є Дніпро, який забезпечує водою 2/3 території України, де
проживає 70 % населення країни. Незважаючи на це, протягом десятиліть
водокористувачі, розміщені у басейні Дніпра, постійно збільшували обсяги
використання води та скидання забруднених стічних вод, що призвело до
погіршення якості води. Житомирська область повністю розміщена в межах
басейну Дніпра, тому дослідження стану водних ресурсів Житомирщини та
еколого-економічних проблем їх використання є досить актуальним.
Метою дослідження є здійснення аналізу стану водних ресурсів у
Житомирській області та надання пропозицій щодо удосконалення
використання, відтворення й охорони водних ресурсів. Об’єктом дослідження
є водні ресурси Житомирщини.
Житомирська область, порівняно з іншими областями України, належить
до регіону з низькою водозабезпеченістю. Площі, зайняті водними об’єктами,
становлять 138,6 тис. га, тобто 4,6 % від загальної території області [1, с. 8].
Проаналізуємо динаміку використання водних ресурсів в Житомирській
області за період 2016–2018 рр. (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка водокористування в Житомирській області за період 2016–2018 рр.
Показники
Забрано води з природних
джерел, усього
у тому числі:
поверхневої
підземної
Використано свіжої води, усього
у тому числі на потреби:
господарсько-питні
виробничі
сільськогосподарські

Одиниця
виміру
млн. м3

2016 р.

104,6

Відхилення, %
2017 р. 2018 р.
до
до
2016 р. 2017 р.

2017 р.

2018 р.

110,2

111,1

5,4

0,8

млн. м3
млн. м3
млн. м3

85,86
18,74
63,06

89,09
21,11
67,24

89,86
21,21
69,77

3,8
12,6
6,6

0,9
0,5
3,8

млн. м3
млн. м3
млн. м3

21,9
39,62
1,55

22,96
42,51
1,774

22,61
44,94
2,217

4,8
7,3
14,6

-1,5
5,7
25
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рибогосподарські
Скинуто зворотних вод, усього
у тому числі:
у накопичувачі
у поверхневі водні об’єкти
Скинуто зворотних вод у
поверхневі водні об’єкти, усього
з них нормативно очищених
нормативно (умовно) чистих без
очищення
забруднених, усього
у тому числі:
недостатньо очищених
без очищення

млн. м3
млн. м3

58,16
66,36

57,74
74,41

54,51
75,02

-0,7
12,1

-5,6
0,8

млн. м3
млн. м3

2,37
63,99

2,399
72,01

2,49
72,53

1,2
12,5

3,8
0,7

млн. м3

50,4

56,74

57,15

12,6

0,7

млн. м3

30,88

32,27

31,36

4,5

-2,8

млн. м3

23,26

28,02

29,30

20,5

4,6

млн. м3

2,384

1,995

2,066

-16,3

0,55

млн. м3
млн.м3

2,365
0,019

1,897
0,098

2,046
0,020

-19,8
415,8

7,9
-79,6

Джерело: розраховано за [2, с. 20].

Як видно з таблиці, протягом останніх трьох років загальний забір води
з природних поверхневих і підземних джерел постійно збільшувався. Суттєво
зросло використання свіжої води на сільськогосподарські потреби (на 14,6
% у 2017 р. та на 25 % у 2018 р.). Збільшилося також використання води на
виробничі потреби (на 7,3 % та на 5,7 % відповідно в 2017 р. та 2018 р.). При
цьому у 2018 р., порівняно з 2017 р., зменшилось використання свіжої води
на господарсько-питні (на 1,5 %) та на рибогосподарські потреби (5,6 %).
Із збільшенням обсягів використання водних ресурсів в Житомирській
області збільшилися й обсяги скидання стічних вод. На сьогоднішній день
гостро постає проблема забруднення поверхневих вод області, причинами
чого, насамперед, є забруднення скидами стічних вод господарюючих
систем і комунально-побутовими стічними водами. У 2017 р. обсяг скинутих
зворотних вод у поверхневі водні об’єкти збільшився на 12,5 % у порівнянні
з минулим роком; у 2018 р. – ще на 0,7 %.
Нагальною проблемою водних ресурсів Житомирщини є їх забруднення
неочищеними або недостатньо очищеними стічними водами. Як свідчать
дані, наведені в табл. 1, найгірша ситуація за період, що аналізується,
склалася в 2017 р., коли обсяги скинутих умовно чистих без очищення
зворотних вод збільшилася, порівняно з 2016 р., на 20,5 %, а скинутих
зворотних вод без очищення – в 5,2 рази. В 2018 р. ситуація дещо
покращилась. Хоча кількість скинутих умовно чистих зворотних вод
збільшилася, порівняно з 2017 р., на 4,6 %, проте знизилась кількість
скинутих без очищення зворотних вод, що є позитивною тенденцією.
Найбільшим водоспоживачем у Житомирській області є сільське
господарство, яким у 2018 р. було використано 30,8 млн. м3 води (44 % від
загального обсягу води, спожитої усіма галузями економіки). На другому
місці – житлово-комунальне господарство. Ним було спожито 27,4 млн. м3
води (39 % від усіх галузей). На третьому місці – харчова промисловість,
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якою було використано 3,5 млн. м3 (5 %) води. Приблизно стільки ж (4,3 %)
було спожито деревообробною та паперовою промисловістю [2, с. 22].
Найбільшими забруднювачами поверхневих водних джерел у
Житомирській області є підприємства ЖКГ. У 2018 р. ними було скинуто 75
% усіх забруднених зворотних вод. За кількістю забруднюючих речовин, що
скидаються разом із зворотними водами, перше місце займає КП
«Житомирводоканал». За 2018 р. ним було скинуто 13533,7 т забруднюючих
речовин. На другому місці – ТОВ «Комплекс екологічних споруд» м. Бердичів
(2179 т), а на третьому – Коростишівське МКП «Водоканал», яке скинуло 768
т таких речовин [2, с. 23].
В цілому, стан забруднення основних водних джерел Житомирської
області в 2018 р. залишається незадовільним. В Житомирській області у
2018 р. в усіх водних об’єктах господарсько-побутового призначення
спостерігалися підвищені значення БСК5 (від 2,9 до 3,8 разів) та ХСК (від 9,7
до 30,6 разів). Також в усіх річках, де відбиралися проби, суттєво перевищені
норми по мінералізації води (від 191 до 400 разів), по вмісту сульфатів (у 28–
85 разів) і хлоридів (у 15-44 разів). Позитивним явищем є те, що в жодній із
річок не перевищено вміст нітритів, фосфатів, марганцю і заліза, окрім р.
Уборть, де ГДК заліза перевищена в 1,5 рази [2, с. 29].
Отже, основними проблемами водних ресурсів Житомирщини є
інтенсивне використання водних джерел та суттєве забруднення
поверхневих водних об’єктів області. Пріоритетними напрямами
розв’язання основних цих проблем є дотримання усіма водокористувачами
заходів щодо раціонального використання води, а також охорона водних
об’єктів від забруднення. З метою стимулювання впровадження
водокористувачами заходів з ощадливого використання і зменшення
забруднення води, необхідно більш широко застосовувати економічні
інструменти, які умовно можна поділити на три групи: ті, що виконують
обмежувальну функцію; мотиваційну і компенсаційну.
До першої групи належать: екологічний податок за скиди
забруднюючих речовин у водні об’єкти; відшкодування збитків, заподіяних
державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне
використання водних ресурсів; рентну плату за спеціальне використання
водних ресурсів; плату споживачів за водопостачання та водовідведення.
Зазначені інструменти сприяють коригуванню цін з урахуванням
екологічного чинника, частково компенсують державні витрати на
реконструкцію та розширення очисних споруд, використовуються для
формування бюджетних фондів.
До другої групи слід віднести: надання податкових, кредитних та інших
пільг при використанні маловодних і безводних технологій, купівлі
водоочисного обладнання; спеціальні державні субсидії і дотації з
Державного чи місцевих бюджетів на фінансування проектів і програм (у
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т.ч., освітніх і культурних), спрямованих на раціональне використання і
охорону водних ресурсів; прискорену амортизацію водоочисного
обладнання; застосування цінових інструментів прямого і непрямого
регулювання (диверсифікація цін на воду за споживачами, стимулюючі ціни
та надбавки на продукцію, виготовлену за екологічно чистими
технологіями);
відшкодування
витрат
(зокрема,
компенсація
підприємствам, що здійснюють екологічно необхідні, але економічно
неприбуткові види діяльності). Застосування цих інструментів стимулює
підприємства інвестувати кошти у водоохоронні заходи; впроваджувати
екологічно чисті технології та займатися природоохоронною діяльністю.
До третьої групи інструментів належать страхування екологічних
ризиків та грошові виплати юридичним чи фізичним особам на
компенсацію збитків від забруднення водних ресурсів. Не зважаючи на те,
що ці інструменти недостатньо широко застосовуються у вітчизняній
практиці, вони виконують досить важливу роль, оскільки запобігають або
пом’якшують наслідки екологічних аварій та компенсують збитки від
забруднення внаслідок надзвичайних ситуацій.
Зауважимо, що економічні інструменти не можуть повністю виключити
необхідність застосування адміністративних методів управління і контролю
якості довкілля, тому управління водними ресурсами повинне базуватися на
оптимальному сполученні обмежувальних і стимулюючих інструментів.
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НОВІТНІ ТРЕНДИ І РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
В епоху стрімкого технологічного розвитку, технічні новинки з’являються
настільки стрімко, що іноді їх користувачі та навіть дослідники не встигають
відстежити той вплив, який вони чинять на ту чи іншу сферу життя. Тому
доцільним є систематизація виявлених трансформаційних змін, які стали
наслідком новітніх технологій. Особливо це актуально на рівні промислового
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підприємства, оскільки системний моніторинг основних трендів дає
можливість фіксувати технічні віяння сьогоднішнього дня і їх потенційний
вплив в найближчому часі.
На думку експертів, більшість керівників промислових підприємств
виражають побоювання, не готовність підприємств до занадто стрімкого
технічного розвитку. Так, близько третини опитаних не тільки відчувають
стрес від життя в умовах «вічних технічних новинок», а й переживають
відчуття безпорадності, пов'язане з цим фактором [1]. Звичайно, тут немає
нічого дивного, адже для людини природньо розуміти той світ, в якому вона
живе. А нині пересічному користувачеві технічних нововведень дуже важко
розібратися в діючих трендах, їх перспективи та потенційній небезпеці. Що
стосується позитивних аспектів, то майже половина опитаних висловилася з
приводу того, наскільки серйозно в роботі допомагає інтернет. 46 %
респондентів стверджує, що він дозволяє набагато швидше отримувати нові
необхідні знання. Разом з тим, таке явище має і зворотну сторону. Інформація,
отримана дуже швидко і без особливих зусиль, швидше забувається. Тут
включаються два фактора – психологічне знецінення знань, освоєних без
особливих зусиль, і надмірна насиченість інформаційної сфери, в якій людині
важко відслідковувати і запам'ятовувати все.
Соціальні
медіаресурси
останнім
часом
почали
серйозно
трансформуватися. Вони все частіше починають використовуватися для
прямих трансляцій. А популярні блогери стають медіаперсонами і лідерами
думок. Таким чином, на даному етапі йде знецінення інтелектуальної праці.
Люди, особливо молодь, бажають отримувати результат одразу ж, не
докладаючи до цього особливих зусиль. Виникає цілком зрозумілий ризик –
деінтелектуалізація праці. Трендом сучасності вже стає пріоритетність
професіоналізму у своїй сфері діяльності, тобто суспільство в епоху технологій
очікує на фахівців своєї справи.
Виділяють такі основні бар'єри для повноцінного використання тренду
Інтернет можливостей для своєчасного і повноцінного інформаційного
забезпечення діяльності промислових підприємств [2]:
– відсутність системи правил, регламентів, стандартів збирання,
класифікації, зберігання та використання даних (національний,
регіональний, галузевий та інші рівні);
– проблеми захисту інтелектуальної власності;
– проблеми щодо захисту даних, ризики кібербезпеки;
– відсутність у громадян достатніх компетентностей роботи з даними
(цифрових навичок), відповідної освіти, професій тощо.
Для розвитку промислових підприємств потреба в інноваціях наразі
актуалізується більше, ніж будь-коли раніше. Інновації можуть стати
ефективним засобом забезпечення відтворення економіки за наслідками
світової фінансової кризи. Вже спостерігаються значні зміни способів
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функціонування економіки і суспільства внаслідок сучасних технологічних
трансформацій, особливо у сфері ІКТ – впровадженні технологій штучного
інтелекту, блокчейну, Інтернету речей та промислового Інтернету речей, 3-D
друку, 5G зв’язку, доповненої та віртуальної реальності тощо, які докорінним
образом змінюють процеси виробництва і будівництва, торгівлі і логістики,
навчання і накоплення знань [3].
Проте, стан економіки України, за даними 2019 року, можна
охарактеризувати, як не прийнятний до технологічного розвитку. Так,
зростання ВВП у 2019 році (3,2-3,5 %) були забезпечені торгівлею,
будівництвом і сільським господарством. Ці галузі вважаються
низькотехнологічними. При цьому падіння виробництва в промисловості
прийняло стійкий характер (півроку поспіль), що свідчить про низьку якість
того зростання економіки, яке було в минулому році. А також про нехороші
передумови для економіки в році, що наступив – деіндустріалізація економіки
не тільки не дозволяє розраховувати на якісне зростання, але і може
негативно позначитися на кількісних показниках. Причому, падіння в
промисловості в значній мірі торкнулося тих підгалузей, які експортують
сировину і напівфабрикати – через істотне погіршення кон'юнктури світових
ринків сталі і залізорудної сировини.
10 липня 2019 року український уряд схвалив «Стратегію розвитку сфери
інноваційної діяльності до 2030 року» [4]. За даними різних джерел,
конкурентна позиція України є нестійкою: за даними Всесвітнього
економічного форуму у Звіті про глобальну конкурентоспроможність 20172018 років, Україна посіла 81 місце серед 137 досліджуваних держав.
Відповідно до індексу інноваційного розвитку, представленого агентством
Bloomberg у 2018 році, Україна на 53 місці серед 60 досліджуваних держав. За
даними Глобального індексу інновацій (Global Innovation Index), у 2018 році
Україна посіла у рейтингу найвищу позицію за останні сім років – 43 місце,
покращивши його з минулого року на сім позицій.
Статистика указує, що в Україні відбувається поступова деградація
інноваційного потенціалу: за даними Держстату, кількість дослідників в
Україні стрімко скорочується (із 133 744 осіб у 2010 році до 59 392 у 2017),
наукоємність валового внутрішнього продукту (витрати на наукові
дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за всіма
джерелами у відсотках до валового внутрішнього продукту) у 2017 році
становила лише 0,45 відсотка, динаміка кількості підприємств, що
займаються інноваціями, негативна (у 2017 році відбулося скорочення
кількості підприємств промисловості, що провадили інноваційну діяльність,
на 9 відсотків порівняно з 2016 роком до 16,2 відсотка всіх промислових
підприємств). Отже, несприятливість стану економіки, деіндустріалізація –
стають основними ризиками для можливостей інноваційного розвитку
промислових підприємств. Але є варіанти, при яких розвиток і зростання
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нашої економіки будуть у відчутно меншій мірі залежати від міжнародної
економіки та кон'юнктури сировинних ринків. Для цього необхідно, щоб
виробництво складної продукції з високою доданою вартістю в Україні стало
стратегічно вигідною справою для вітчизняних підприємців. Влада повинна
розробити стратегічний поетапний план переходу української економіки до
такої структури, яка забезпечить трансформацію в напрямку виробництва
складних високотехнологічних виробів і сучасного програмного забезпечення
для міжнародної торгівлі ними.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ
На сучасному етапі розвитку економічне зростання країни в першу
чергу залежить від ефективної інвестиційної діяльності. Інвестиційна
привабливість області є основним чинником її стабільного соціальноекономічного розвитку.
Черкаська область – це інвестиційно-приваблива область, яка має
розвинену інфраструктуру та всі можливості для реалізації потужних
інвестиційних проектів та залучення необхідного обсягу інвестиційних
ресурсів.
Інвестиційна привабливість країни, регіонів, галузей залежить від
політики уряду України, яка повинна сприяти розвитку областей і країни в
цілому,
реалізації
інвестиційних
проектів
та
програм
на
загальнодержавному, місцевому та регіональному рівні.
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Підвищення конкурентоспроможності регіону залишається важливим
аспектом функціонування області. Економіка Черкаської області
характеризується технологічною відсталістю та високою енергозатратністю,
незначним рівнем капіталовкладень та малою часткою продукції, яка
формує додану вартість. Поступово відбувається переорієнтація на нові
ринки збуту продукції та зростає зовнішньо-торгівельний оборот. Економіка
області потребує збільшення обсягів інвестицій, паралельно з розвитком
малого та середнього бізнесу.
На рівні області важливим документом, окрім базових законодавчих
актів, щодо підвищення конкурентоспроможності та залучення
інвестиційних ресурсів є «Стратегія розвитку Черкаської області на період
2018-2020 роки».
Основними цілями визначеними в стратегії є:
- стимулювання залучення інвестицій;
- підвищення енергоефективності;
- удосконалення управління регіональним розвитком;
- створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього
бізнесу;
- розвиток туристично-рекреаційної сфери [1].
За період з 2014 по 2018 рік обсяг прямих інвестицій в економіку
Черкаської області зменшився з 887,9 млн. дол. США в 2014 році до 334,3
млн. дол. США в 2018 році, що менше на 62,3 %. Станом на 01.07.2019 року
обсяг прямих інвестицій склав 340,9 млн. дол. США або 281,8 дол. США на 1
особу [2].
Проаналізувавши дані за 2019 рік, можемо відмітити, що станом на
01.07.2019 року прямих інвестицій в Черкаську область найбільше надійшло
з Беліз – 52,7 %, Кіпр – 15,3 %, Німеччина – 5,8 %, Чехія – 5,7 %. Якщо
розглянути в розрізі видів економічної діяльності, то найбільша частка
припадає на промисловість – 81,4 %, операції з неруховим майном – 8,3 %
та сільське, лісове та рибне господарство – 5,7 % [3].
Розглянувши капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січнівересні 2019 року, можемо відмітити, що було освоєно (використано)
капітальних інвестицій в цілому 7020350 тис. грн., з них найбільшу часту, а
саме 78 %, складали власні кошти підприємств та організацій (5478709 тис.
грн.), 7,4 % – кошти місцевих бюджетів (519589 тис. грн.) [4].
На сьогоднішній день, рівень інвестиційної активності Черкаської
області залежить від політичної та економічної ситуації в країні,
ефективного функціонування фінансово-кредитної системи та ефективності
діяльності підприємств та організацій.
Індекс інвестиційної привабливості України в цілому у 2019 році склав
2,85 балів із 5 можливих, що на 0,22 бали менше ніж в 2018 році. Згідно
опитувань, 83 % інвесторів незадоволені високим рівнем корупції в країні;
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77 % інвесторів мають недовіру до судової системи; 66 % вважають великою
проблемою тіньову економіку [5].
Для підвищення конкуренстопроможності економіки та інвестиційної
привабливості Черкаської області необхідним як на рівні країни так і на рівні
регіону є:
- політична стабільність і реальний прогрес у боротьбі з корупцією;
- удосконалення правової та організаційної бази для забезпечення
сприятливого інвестиційного клімату та конкурентоспроможності
економіки країни, регіонів та галузей;
- боротьба з тіньовою економікою та контрабандою;
- забезпечення стабільності соціально-економічного розвитку
Черкаської області;
- розвиток людського капіталу та покращення складу трудових ресурсів;
- розвиток інвестиційної інфраструктури області;
- розвиток малого та середнього бізнесу;
- підвищення технологічного рівня виробництва та ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів;
- стабілізація і поліпшення екологічного стану території області;
- посилення інноваційної складової розвитку економіки області;
- удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів з питань
інвестиційного та проектного менеджменту;
- ефективна промоція інвестиційного потенціалу області.
Список використаних джерел
1. План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018–2020 роки.
Офіційний веб-сайт Черкаської обласної державної адміністрації [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://ck-oda.gov.ua/docs/2018/03012018.pdf
2. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Черкаську область за 1995-2018 роки.
/ Офіційний веб-сайт Головного управління статистики в Черкаській області
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/
arch/2019/dinam_inv_18.pdf
3. Статистична інформація. Офіційний сайт «Invest in Cherkasy region» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://investincherkasyregion.gov.ua/uk/statystychnainformaciya-0
4. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні-вересні 2019 року /
Офіційний веб-сайт Головного управління статистики в Черкаській області
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/
2019/Kinv_dgf_193.pdf.
5. Топ-менеджери погіршили оцінку інвестпривабливості України. Офіційний вебсайт Європейської Бізнес Асоціації [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://eba.com.ua/top-menedzhery-pogirshyly-otsinku-investpryvablyvosti-ukrayiny/.

87

В.І. Кифяк,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

О.В. Якович,
здобувач вищої освіти ступеня бакалавра
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ ПРАЦІ
У сучасних умовах флуктуаційний розвиток соціально-економічних
систем визначається ефективним управлінням людськими ресурсами.
Індикатором такого управління є ситуація на ринку праці. Для формування
збалансованої кон’юнктури на ринку праці регулятивні механізми повинні
відповідати вимогам та умовам поточної ситуації та змісту інформаційного
наповнення. Тож, у сучасних умовах базою формування регулятивних
механізмів на ринку праці повинні стати маркетингові дослідження.
Основною метою маркетингових досліджень є аналіз ринкової ситуації,
кон’юнктури ринку та прогнозування змін. Таким чином, маркетингові
інструменти дадуть оцінити та сформувати регуляторні механізми ринку
праці з урахуванням існуючих проблем та диспропорцій.
Маркетинг робочої сили припускає на основі збору та аналізу інформації
вивчення кон’юнктури майбутнього періоду шляхом складання
багатоваріантних прогнозів про можливі обсяги, структуру необхідних
професій та спеціальностей, а далі – розробку, проведення рекламної
діяльності та стимулювання працевлаштування. Потреба в інформації
зумовлює виконання маркетингових досліджень, основне завдання яких –
уникнути неточних оцінок, ризиків і невиправданих витрат – грошових
зусиль, часу при прийнятті управлінських рішень [1, с. 132].
Досліджуючи застосовність маркетингового підходу до управління
процесами в галузі зайнятості, слід відзначити, що маркетинг як концепція
управління ринком праці в нашій країні не одержав широкого поширення,
незважаючи на те, що він дозволяє комплексно розглядати соціальні,
економічні, психологічні аспекти поведінки суб’єктів ринку, оптимізувати
використання трудових ресурсів. Теоретичним питанням маркетингу у сфері
зайнятості присвячені роботи П. Друккер, П. Діксон, Ф. Котлер, А. Романов
[2]. Зауважимо, що кожен автор визначає певні особливості та інструменти
маркетингових досліджень та не існує єдиного погляду на роль
маркетингових досліджень на ринку праці та його регулювання.
Метою маркетингових досліджень є забезпечення підприємств
надійною і достовірною інформацією про ринок, структуру і динаміку
попиту, смаки і бажання споживачів, створення асортименту, що відповідає
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вимогам ринку і що задовольняє попит краще ніж товар конкурента.
Систематичні дослідження ринку, тобто маркетингові дослідження дають
змогу формувати інформаційну базу для ефективного керівництва
підприємствами. Системне вивчення ринку праці в Україні дасть змогу
запропонувати відповідні рекомендації, які сприятимуть одержанню
певного позитивного ефекту на цьому ринку, дасть змогу сформувати
інформаційну базу для ефективного управління. Потреба в інформації
зумовлює виконання маркетингових досліджень, основне завдання яких –
уникнути неточних оцінок, ризиків і невиправданих витрат – грошових
зусиль, часу при прийнятті управлінських рішень [3].
Отже при визначенні завдань і напрямів регулювання і управління
ринком праці та визначенні маркетингових HR-рішень необхідне
дослідження таких елементів ринкового механізму як: попит і пропозиція, їх
відповідність; фактори, що впливають на їх обсяг і структуру; показники, що
характеризують їх динаміку; організаційно-економічні та соціальнополітичні важелі й методи узгодження попиту та пропозиції. Для успішного
регулювання кон’юнктури попиту та пропозиції на ринку праці необхідно
використовувати методологію маркетингу, головна теза якого – орієнтація
на споживача, виробництво того, що користується попитом, що можна
вигідно реалізувати.
Як базові принципи концепції маркетингу робочої сили можуть бути
використані:
• По-перше, ринкова діяльність повинна орієнтуватися на споживачів
робочої сили – роботодавців. Це передбачає виявлення їх груп, потенційних
схильностей до використання трудових послуг, що надаються робочою
силою, і можливостей реального найму працівників, оцінку їх вимог до
структури необхідних їм спеціальностей і професій, виходячи з яких мають
бути здійснені заходи щодо підготовки відповідних категорій працівників.
• По-друге, варто враховувати орієнтацію на цілі, що висуваються
іншими суб’єктами ринкових відносин – найманими працівниками:
формування їх кваліфікаційного і професійного складу, здатності
адаптуватися до умов мінливого попиту, їхніх вимог до рівня оплати праці,
умов виробництва, режиму роботи і відпочинку, мотиви поведінки і т.п.
• По-третє, повинна реалізовуватися орієнтація на системний підхід. Усі
види діяльності, пов’язані з наданням послуг праці, в умовах маркетингу
мають координуватися і функціонувати синхронно. Це стосується питань
фінансування, підготовки та перепідготовки кадрів, формування та
використання доходів населення, стимулювання зайнятості та сприяння
працевлаштуванню, соціальної підтримки, заходів регулювання і т.п.
Іншими словами, повинні діяти:
1) система виявлення й аналізу ринкових можливостей, доведення
необхідної інформації до відома суб’єктів ринкових відносин,
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2) система зворотного зв’язку, що у кінцевому рахунку забезпечує
узгодження попиту і пропозиції на ринку праці, підтримує раціональну
відповідність між ними.
• По-четверте, базовим принципом маркетингу має бути його
орієнтація на довгострокову перспективу. Для реалізації цього принципу
необхідні
регулярність
проведення
маркетингових
досліджень,
прогнозування ситуації на ринку праці та відповідне планування [2, с. 45].
Отже, маркетингові дослідження повинні стати одним з головних
інструментів оцінки та регулювання ринку праці в Україні. На базі
маркетингового підходу можна досягти збалансування кон’юнктури ринку
та сформувати об’єктивну базу для стратегічного планування розвитку
трудових ресурсів в національній економіці загалом.
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ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ
Кардинальна зміна системи реалізації агропродовольчої продукції, яка
відбулася протягом останніх двадцяти років, зумовила необхідність вивчення
ринкового потенціалу продукції та підприємства, передусім, в частині
коректної оцінки можливостей ефективного збуту того чи іншого виду
продукції. Результати останнього зумовлюють необхідність відповідної
корекції товарної політики підприємства з огляду на підтримання та
підвищення рівня економічної ефективності його діяльності. Розв’язати ж
такий комплекс завдань дозволяє раціональна організація маркетингової
діяльності підприємства.
Становлення маркетингу в практичній діяльності суб’єктів економічних
відносин розпочалася задовго до формалізації відповідних економічних знань
в наукових працях. Свідченням цього є те, що такі базові категорії, як ціна та
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реалізація продукції, були формалізовані в економічній літературі, ще в
XVII сторіччі [1, 2]. Втім, головні елементи маркетингу були відображені в
дослідженнях європейських та американських авторів, зокрема,
С. Маккорміка та Д. Маккарті, які є авторами перших фундаментальних
праць з маркетингу, значно пізніше. Слід звернути увагу на те, що базова
модель маркетингу підприємства, яка отримала назву «4 P» – «product»
(товар), price (ціна), place (збут, розміщення), promotion (просування), була
запропонована Д. Маккарті лише в середині ХХ сторіччя. Втім, саме дана
модель дала початок розвитку наукових досліджень маркетингу, як сфери
діяльності підприємства, а також окремої системи наукових знань щодо
управління бізнесом.
Дослідження показали, що підприємства агропродовольчої сфери мають
враховувати підходи до управління та організації свого маркетингу на основі
застосування цілісної маркетингової концепції. В свою чергу, цілісність
концепції маркетингу забезпечується дотримання відповідних принципів, які
забезпечують послідовність управлінського впливу на процеси виробництва
та збуту продукції підприємства. При цьому підприємство формує власну
концепцію управління своїм маркетингом, адаптовану до умов зовнішнього
середовища та тенденцій розвитку суб’єктів галузі, з урахуванням
організаційних особливостей самого підприємства, що робить концепцію
маркетингу центральною концепцією управління бізнесом.
В такому контексті маркетингова концепція управління бізнесом
актуалізується як головний інструмент формування конкурентних переваг,
адже саме вона дозволяє адекватно співвідносити вимоги цільового ринку
збуту з можливостями підприємства, що дозволяє йому формувати
комерційно значимі пропозиції продукції. Останнє модифікує в процесі
реалізації і саму концепцію, суттєво розширюючи спектр питань, які вона має
охоплювати. Крім того, заходи та дії, передбачені концепцією маркетингу,
зумовлюють необхідність управління їх узгодженням, що актуалізує
формування маркетингової стратегії підприємства, адекватної викликам
конкурентного середовища.
Економічний розвиток суб’єктів економічних відносин призводить до
зростання рівнів стандартизації та уніфікації продукції, що зумовлює
дублювання рішень окремих суб’єктів в сфері здійснення маркетингової
діяльності та продукує проблему утримання рівня впливу на вибір покупців
на цільовому ринку продукції. Саме завдяки актуальності цієї проблеми з
середини 90-х років року почала розвиватись концепція маркетингу
стосунків. Ця концепція передбачала спрямованість маркетингової діяльності
підприємства на встановлення конструктивних, довгострокових та
привілейованих стосунків із потенційними споживачами.
Поряд з еволюцією категорії «маркетинг» відбувалися й погляди на
основні його принципи, аналіз генезису яких також дозволяє виділити
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декілька підходів до їх формування [3, 4, 5]. По-перше, принципи маркетингу
дозволяють розкрити його сутнісно-змістовне та функціональне
навантаження у практичній діяльності. При цьому головною сутнісною
характеристикою принципів маркетингу є дотримання орієнтації на
споживача на основі узгодження можливостей підприємства-виробника з
запитами споживачів. По-друге, принципи маркетингу створюють методичне
підґрунтя для формування маркетингової політики підприємств, а також
набуття всіма процесами в підприємстві, що мають відношення до здійснення
маркетингової діяльності ознак узгодженості та системності.
Розвиток ринкових відносин продукує актуалізацію ролі та значення
маркетингу для розвитку підприємств агропродовольчої сфери [pp], на чому
наполягають численні дослідники. Наразі перед підприємством стоять
завдання самостійного прийняття рішень щодо обсягів та номенклатури
продукції, що виробляється. При цьому товарна та цінова політика стає
визначальним інструментом маркетингу, адже саме ці компоненти
маркетингу підприємства продукують та визначають політику просування, а
отже й залучення покупців та, відповідно, результати продажів продукції.
Посилення ролі та значення маркетингових підходів до здійснення
комерційної діяльності сьогодні можна пояснити наступними причинами.
Сучасні особливості функціонування ринку сільськогосподарської продукції
характеризується диференціацією конкурентних ситуацій. Останнє актуалізує
використання на мікрорівні концепції класичного маркетингу. Крім того,
особливості виробничо-технологічних процесів в сільськогосподарському
виробництві призводить до високого ступеня стандартизації умов отримання
та характеристик продукції, що призводить до насиченості ринку
однорідними товарами. Останнє деформує маркетингову політику
підприємства в напрямі актуалізації визначальної ролі підкріплення
продукції.
Поряд з цим, споживачі схильні віддавати перевагу конкретним
постачальникам навіть товарів високого ступеня уніфікації у певних межах
безвідносно до цінової політики останніх, тобто купуючи продукцію за більш
високими цінами у постачальників з позитивною та благонадійною
репутацією. Останнє актуалізує інструментарій формування споживчих
переваг в системі маркетингу підприємства.
Стабілізація розвитку агропродовольчого виробництва потребує чітких
та достатньою мірою деталізованих стратегій розвитку певних напрямів
діяльності, розробка яких має ґрунтуватися на результатах маркетингових
досліджень цільових ринків відповідних видів продукції агропродовольчих
підприємств та динаміки споживацьких вподобань. При цьому орієнтація на
врахування змін у вподобаннях споживачів окреслює межі застосування
маркетингового підходу до планування управлінських впливів на всю
діяльність підприємства, адже за його застосування управління бізнесом
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суб’єкта у виробничій, інвестиційній та комерційній сферах буде орієнтовано
на задоволення інтересів споживачів, що дасть змогу отримувати достатній
розмір надходжень від реалізації продукції для фінансування необхідних
заходів в цих сферах діяльності. Тобто за відсутності послідовної
маркетингової діяльності підприємство нездатне формувати та реалізовувати
адекватну викликам цільових ринків конкурентну політику. Адекватність
останньої забезпечується релевантністю та повнотою інформаційної бази
маркетингових досліджень, результатами яких мають оперувати керівники та
спеціалісти агропродовольчих підприємств. Отже, з огляду на завдання
стабілізації розвитку агропродовольчого виробництва наразі необхідно
розглядати аграрний маркетинг разом з його дослідницькою компонентою,
як основу формування поведінки підприємства, його дій на ринку, а отже й
основу формування економічних відносин учасників цільових ринків
сільськогосподарської продукції.
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СУЧАСНІ УМОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Сталий розвиток – це загальна концепція стосовно необхідності
встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом
інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому
довкіллі [1]. У доповіді Світової комісії з навколишнього середовища та розвитку
– це «розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для
можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [2].
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Термін «сталий розвиток» на Конференції в Ріо-де-Жанейро у 1992 році в
рамках прийняття «Порядку денного на XXI століття» визначався як
«розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під
загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [3].
Сталий розвиток відноситься до моделі людського розвитку, в рамках якої
використання ресурсів спрямоване на задоволення людських потреб з
одночасним забезпеченням сталості природних систем та навколишнього
середовища, щоб ці потреби могли бути задоволені не тільки для нинішнього,
а й для майбутніх поколінь. Сталий розвиток вимагає чіткого підходу до
використання ресурсів. Такий підхід пов'язаний з нашою здатністю розумно
використовувати, створювати і фінансувати ресурси, що становлять основу
нашої економіки [4].
Найбільш гостро необхідність переходу на принципи сталого розвитку
стоїть у сфері сільськогосподарського виробництва. Останнє, як ніяка інша
сфера суспільного виробництва, залежить від якості природних ресурсів,
динаміки їх відтворення та рівня залучення у господарський процес [5, 6]. За
специфікою виробничої діяльності аграрний сектор безпосередньо
пов’язаний із довкіллям і перебуває під впливом природно-кліматичних
факторів, а сільськогосподарське виробництво ґрунтується на споживанні
природних ресурсів. У той же час частка аграрного сектора у забрудненні та
деградації довкілля становить понад третину загального обсягу деструктивної
дії [7]. Такий стан справ визначає зростаючий загрозливий вплив аграрного
сектора національної економіки на екологічну ситуацію у країні в цілому [8].
Одним із способів досягнення різнохарактерних цілей соціальної
складової сталого розвитку аграрного виробництва – це забезпечення
гармонійного поєднання високопродуктивного сільськогосподарського
виробництва та повноцінного розвитку сільських територій. Як відмічає
Яценко О. В., забезпечення сталого розвитку сільських територій на засадах
інновацій та ефективної взаємодії сільськогосподарських підприємств має
визначальний характер для розвитку сільських регіонів [9]. А Термоса І. О. з
цього приводу цілком слушно вказує на те, що серед шляхів вирішення
проблем розвитку сільських територій є застосування комплексу
взаємопов’язаних заходів спрямованих на:
1) створення сприятливих умов для проживання населення на сільських
територіях;
2) підвищення конкурентоспроможності всіх галузей сільського
господарства [10].
Отже, невід’ємною умовою соціальної сталості національного аграрного
виробництва є забезпечення повноцінного розвитку сільських територій. Під
повноцінним розвитком сільських територій слід розуміти їх розвиток на
принципах сталості.
Завданням номер один переходу на принципи сталого розвитку
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аграрного виробництва є досягнення обсягів, структури і вартості харчового
раціону населення країни, який за даними критеріями не поступається
харчовому раціону пересічного жителя розвинутих країн ЄС. Що обумовлює
продовження використання індустріальних технологій в національному
аграрному виробництві. На даному етапі виконання умови принципу
екологічної складової передбачатиме:
- приведення до нормативних вимог використання кількісних і якісних
характеристик хімічних засобів. Контрольними показниками має стати
приведення до європейських вимог максимальної допустимої концентрації
залишків хімічних речовин в сільськогосподарській продукції – нітратів,
пестицидів, солей важких металів, гормонів, антибіотиків тощо. Такі зміни
можна розцінювати і як забезпечення соціальної складової сталості, оскільки
вони означатимуть підвищення безпекових і якісних характеристик
продовольчих товарів;
- впровадження енерго- та ресурсоощадних технологій агарного
виробництва.
Передусім
стимулювання:
використання
самохідної
сільськогосподарської техніки з гібридними та електродвигунами; систем
крапельного зрошення; використання відновлювальних джерел енергії –
біогазу, сонячних батарей тощо.
Соціальна складова сталого розвитку, як за ціллю «продовольча безпека»,
так і за ціллю «соціальний розвиток сільських територій», передбачає
забезпечення багатоукладності сільськогосподарського виробництва –
розвиток малих та середніх організаційних форм аграрного підприємництва.
Одночасно паралельно із забезпеченням соціальної складової сталості,
необхідно забезпечити реалізацію економічної сталості. Остання передбачає
формування умов для стійкого нарощування обсягів сільськогосподарського
виробництва шляхом зменшення залежності від погодних умов, формування
повноцінного інституту страхування аграрних ризиків та нової якості
державної аграрної політики.
Останнім етапом стане перехід до реалізації повноцінної екологічної
складової аграрного виробництва:
- виведення з польового обороту та рекультивація ґрунтів: деградованих,
на схилах, в долинах природних та штучних водойм, у заповідних та
рекреаційних зонах тощо;
- виробництво органічної продукції у розмірі не меншому, ніж
задоволення потреб на харчування дітей та дорослих: в дошкільних та
шкільних закладах; медустановах; санаторно-курортних установах; дитячих
будинках, школах-інтернатах тощо.
На відміну від існуючих визначень сталого розвитку аграрного
виробництва, у пропонованому нами варіанті новими підходами є:
- логічна черговість етапів поступового виконання умов сталого
розвитку:
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соціальна сталість → економічна сталість → екологічна сталість. Такий
підхід ґрунтується на логічному поясненні відсутності умов одночасного
забезпечення виконання усіх складових сталого розвитку в умовах
трансформаційних перетворень економіки;
- введення у визначення характеристик, які деталізують умови
досягнення сталого розвитку: продовольча безпека, екологічний контроль,
сільські території, багатоукладність, ресурсоощадні технології, органічне
виробництво, страхування ризиків, бюджетна підтримка.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ В СИСТЕМІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Особливої уваги в процесі здійснення мультимодальних перевезень
набуває розрахунок витрат на транспортування продукції. Відповідно до
галузевого підходу до критеріїв транспортних витрат відносять: надійність,
доступність, час тощо. На вартість перевезення вантажу впливають: відстань
перевезення; маса, час перевезення вантажу, рентабельність капіталу, рівень
логістичного обслуговування перевізником. Логістичний підхід передбачає
досягнення мінімальних транспортних витрат за акцептованих умов
перевезення, тобто субоптимальне «транспортне» рішення і оптимальне
«логістичне» рішення, що вимагає об’єктивної оцінки рівня транспортних
витрат; встановлення чинників, щодо яких є еластичними ціни. Відтак,
актуальності набуває питання лінійного програмування оптимізації
транспортних витрат з використанням транспортної задачі.
Застосування даної задачі полягає в знаходженні плану перевезення
певних обсягів вантажів від постачальників до споживачів, з урахуванням
витрат на транспортування. Тому постає завдання: отримати оптимальний
план між усіма складовими системи мультимодального перевезення для
розподілу матеріальних, трудових і фінансових ресурсів [5, с. 114].
З метою розробки планів такого типу використовують методи
складання опорного плану транспортної задачі. Транспортна задача – одна з
найбільш поширених задач математичного програмування. При розподілі
однорідного виду продукції та відсутності умови лімітування від кого з
постачальників її отримувати, завдання транспортної задачі формулюється
таким чином: маємо ряд пунктів виробництва A1,A2,…Am з обсягами
виробництва в одиницю часу, рівними відповідно а1, а2, ..., ат, та пункти
споживання В1,В2…Вп, використовуючи за той же проміжок часу відповідно
b1,b2…bn продукції.
Основні питання, які вирішуються за допомогою транспортної задачі в
системі мультимодальних перевезень – це розробка оптимальних планів
перевезень, оптимізація схем вантажопотоків для окремих видів транспорту,
оптимізація маршрутів руху транспортних засобів, раціональний вибір виду
транспорту для перевезень.
Формулювання мети оптимізації транспортних витрат характеризує
економічний аспект задачі, а знання економіко-математичних методів
дозволяє ефективніше вирішувати цю задачу [1, 3].
У транспортних задачах під постачальниками та споживачами
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розуміються різні промислові та сільськогосподарські підприємства, заводи,
фабрики, склади, магазини тощо. Однорідними вважаються вантажі, які
можуть бути перевезені одним видом транспорту і прийнятні для всіх
споживачів. Під вартістю перевезень розуміються тарифи, відстані, час,
витрата палива та інші параметри транспортного процесу. Рішення
транспортної задачі починають із складання вихідного опорного плану
перевезень. Відомі наступні методи складання вихідного плану: метод
північно-західного кута, метод мінімального елементу, метод подвійної
переваги, метод апроксимації Фогеля тощо. Значення цільової функції при
планах, побудованих перерахованими методами, в різній мірі
відхилятимуться від оптимального її значення, до того ж всі перераховані
методи, більшою чи меншою мірою, пристосовані для реалізації на ЕОМ і
для виконання розрахунків уручну. У кожному з перерахованих методів порізному визначається пріоритет – послідовність завантаження клітинок,
тобто відшукання значення xij при побудові плану перевезень. Транспортна
задача вирішена, тобто для неї існує хоч би один план і цільова функція
обмежена, якщо для неї виконується умова балансу [2, с. 37].
Алгоритм рішення транспортної задачі методом потенціалів полягає в
наступному:
- складається вихідний опорний план X одним з відомих методів;
- будується система т + п чисел и1 та на основі системи рівності з
ознаки оптимальності;
- план X досліджується на оптимальність за допомогою системи
нерівностей.
Якщо план X, побудований на попередньому етапі, не оптимальний, він
складається з наступних трьох операцій:
- план X покращується, тобто замінюється планом Х1 за допомогою
процедури перерахунку за циклом. Цикл будується для тієї вільної клітинки,
в якій розбіжність δij = Vj - ui – Сij максимальна;
- плану Х1 ставиться у відповідність нова система потенціалів vj1, ui1 на
основі співвідношень;
- план Х1 досліджується на оптимальність з використанням
співвідношення [4, 5].
Процедура загального етапу повторюється, поки не буде отриманий
оптимальний план або безліч оптимальних планів. Останнє матиме місце,
якщо хоч би для однієї з вільних клітинок виконуватиметься співвідношення
Vj - Ui = Сij. Вихідний опорний план може бути виродженим. Якщо при
визначенні величини перевезення в зайнятій клітинці хij = min {a1; bj}
величини а1 та bj дорівнюють один одному, тоді прикріплення Аi, до Bj
одночасно повністю задовольняється попит bj та забезпечується повне
перевезення продукту в кількості аi. Для того, щоб провести оптимізацію
виродженого плану методом потенціалів, необхідно збільшити число
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зайнятих клітинок цього плану до т + п - 1. Перевезення в таких додатково
зайнятих клітинках приймають рівними «явним» нулю. Клітинка з «явним»
нулем розглядається в процесі рішення як зайнята на відміну від вільних
клітинок, в яких величини перевезень теж нульові.
Науковці виокремлюють такі критерії при рішенні транспортних задач:
- витрати роботи транспорту (для автомобільного та залізничного –
тонно-кілометрами, для морського – тоннаже-милями. Застосовується для
оптимізації роботи одного виду транспорту при перевезенні однорідного
вантажу);
- провізна плата (застосовується, якщо необхідно мінімізувати
транспортні витрати, що враховуються на балансі підприємств:
вантажовідправників, вантажоодержувачів, посередницьких організацій);
- експлуатаційні
витрати
на
транспортування
(відображає
економічність перевезень різними видами транспорту. Основний недолік
його – в складності калькуляції собівартості перевезень за ділянками. При
розрахунках на перспективу використовують як показник повної
собівартості перевезень з обліком можливих реконструкцій, нового
будівництва, модернізації, комп'ютеризації, тобто всіх змін в технології
перевезення і перевантаження);
- загальні
витрати
часу
на
транспортування
вантажів
(використовується для обґрунтування схем перевезення вантажів різними
видами транспорту);
- приведені загальні витрати (розрахунок залежить від конкретних
умов оптимізації: розміщення виробництва, потреба в нових
капіталовкладеннях. Наприклад, для вибору оптимального плану перевезень
при заданому розміщенні виробництва в цьому критерії необхідно
враховувати: поточні витрати транспорту, залежні від розмірів рухів;
капіталовкладення в пересувний склад; оборотні кошти, вкладені у вантаж)
[1, с. 68; 6].
Відтак, кожен критерій оптимальності має переваги та недоліки, які
пов’язані з забезпеченням інформацією у вигляді масиву коефіцієнтів при
невідомих в цільовій функції та сферою його застосування. Вибір та
обґрунтування критерію оптимальності виконуються з врахуванням всіх цих
обставин у кожному конкретному випадку.
В сучасних умовах розроблено безліч різних алгоритмів рішення
транспортної задачі. У практиці організації перевезень вантажів нерідко
спостерігаються випадки, коли доставка вантажів здійснюється з одного
пункту в інший через третій пункт, який найчастіше є складом або пунктом
перевалки. Можливі різні варіанти постановки транспортної задачі з
врахуванням цієї вимоги. Транспортні задачі представляють собою вибір
оптимального варіанта логістики від пунктів виробництва до пунктів
споживання з урахуванням усіх реальних можливостей. Використання
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розрахунків транспортних задач знижує транспортні витрати на 10–30 %.
Зазвичай її математичну модель можна розглядати як модель розподільної
задачі лінійного програмування. В подальшому в процесі дослідження
заслуговує на увагу вивчення факторів, які впливають на вибір виду
транспорту: час доставки; частота відправлень вантажу; надійність
дотримання графіка доставки; спроможність перевозити різні вантажі;
спроможність доставити вантаж у будь-яку точку; вартість перевезення.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК:
ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
В сучасних умовах, новими ресурсами економічного зростання стають
інтелектуальні ресурси – новітні знання, технології та здатність генерувати
ідеї, що виносить на чільне місце людину та її здібності як мету та й засіб
щодо побудови нової економіки, яка нині складається у передових країнах
світу. Зараз, коли формується нова економіка, знання та людськи здібності
відіграють визначальну роль у розвитку як окремого підприємства, так й
держави та всього світового господарства в цілому.
Багато дослідників займаються проблематикою формування та
розвитком сучасного типу економіки – економіки знань, так як перехід до
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нової економіки зможе забезпечити сталий економічний розвиток і
добробут суспільства. Питаннями інтелектуального розвитку займалися
давно, але саме зараз, у період переходу передових країн світу до економіки
знань – до інтелектуальної економіки, ця проблема слала такою актуальною.
Об’єктивним процесом, що визначає формування постіндустріального
етапу розвитку світового господарства, виступає всеохоплюючий процес
інтелектуалізації, який вносить зміни в усі складові економічної системи.
Інтелектуалізація економіки – це процес, який супроводжується
широким залученням у виробництво людей творчих і винахідливих,
генеруванням нових ідей, застосуванням новітніх методів і прийомів роботи,
продукуванням інновацій.
В умовах ліберальної економіки інформація, як експліцитне знання,
використовується в інформаційних галузях з метою максимізації прибутку і
звідси проявляється «хижацьке» ставлення до людського капіталу, задіяному
в цьому «інформаційному конвеєрі».
Тому слід з обережністю сприймати заклики до побудови
«інформаційного суспільства» за образом і подобою американського або
західноєвропейського. Якщо ставити завдання розвитку нових технологій,
не маючи чіткого уявлення про їх місце і роль в соціально-економічних
процесах і керуючись тільки прагненням «не відстати» від лідерів, то
неможливо в перспективі домогтися довгострокового успіху. Дотримання у
фарватері «передових країн, що побудували інформаційне суспільство»,
тобто тих країн, які були лідерами індустріальної епохи і продовжують
користуватися створеним в цьому період «відривом» в рівні фінансових
можливостей, означає в кращому випадку консервацію відставання. У
довгостроковій перспективі позитивним вектором розвитку є рух в бік
економіки знань.
Для посткапіталістичного типу суспільства суспільна мета виражається
в прагненні цивілізації розвивати свою духовну сутність і на основі цього
підвищувати соціально-економічний рівень розвитку. Економіка знань є
вищим етапом розвитку постіндустріального, інформаційного суспільства та
її відмінною рисою є створення сприятливих умов для розвитку людського
фактора виробництва та його потенціалу.
У поєднанні з людськими здібностями інвестиції сприяють створенню
нових винаходів і відкриттів, тобто виробництву інтелектуального товару.
Як і для будь-якого іншого виробництва для отримання кінцевого результату
інтелектуального виробництва необхідні інвестиції. При чому інвестування
має бути поетапним і безперервним через підтримання безперервності
інтелектуального розвитку.
Розглядаючи економічне становище нашої країни, доцільно
припустити, що, враховуючи відсутність вагомих факторних конкурентних
переваг, для України найбільш вигідним виходом з ситуації, що склалася
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було б слідування політиці поліпшення її конкурентних переваг шляхом
розвитку науки і накопичення інтелектуального капіталу.
Аналіз показує, що Україна поки ще зберігає певний зміст
інтелектуального потенціалу, що завдяки правильній інвестиційній та
інноваційній політикам може трансформуватися в інтелектуальний капітал
країни для створення нових національних конкурентних переваг з
урахуванням світових вимог і національної специфіки держави на базі
інтелектостворюваної моделі поведінки.
Здатність виробляти наукові знання, впроваджувати й ефективно
використовувати їх стають основними чинниками стійкого економічного
зростання. Тому ефективність вищої освіти в умовах інтелектуальної
економіки стає стратегічним напрямом інноваційної політики більшості
країн світу. У зв’язку з цим Україна повинна більш виважено
використовуючи всі можливості модернізації системи вищої освіти та
збільшити інвестиції в освіту. Як показує аналіз нових тенденцій в організації
діяльності провідних університетів світу, наукові дослідження повинні
перетворитися з допоміжного елемента навчального процесу в його
необхідний внутрішній елемент для всіх університетів України.
Г.В. Обруч,
кандидат економічних наук, докторант
кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом
Українського державного університету залізничного транспорту

ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Глобальні тенденції розвитку світових екосистем диктують нам нові
вимоги до досягнення сталого зростання національної економіки. Наразі для
забезпечення економічного розвитку України за рахунок цифровізації
ключових галузей на ряду з прогресивними державами світу розпочинати
роботу потрібно вже сьогодні. Адже досягти успіху в умовах трансформації
світової економіки можна перш за все за наявності досконало налагоджених
процесів отримання, аналізу та обміну даними. Саме в таких умовах буде
можливо реалізувати головний принцип цифрової економіки: використання
можливостей інтелекту при створенні цифрової доданої вартості.
Ключова роль у переорієнтації країни на цифровий курс належить
державним органам влади. Владі слід не тільки займатися питаннями
електронного управління, а й зосередитися на цифровізації бізнесу,
транспорту і промисловості, впровадженні цифрових прав, подоланні
цифрового розриву в суспільстві тощо. При цьому кожен з цих напрямків має
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не уніфіковані, а власні рецепти успіху. Наразі деякі кроки в цьому напрямі
вже зроблено, зокрема схвалено Концепцію розвитку цифрової економіки та
суспільства на 2018–2020 роки та затверджено план заходів щодо її
реалізації; сформовано відповідну інституцію, що займатиметься питаннями
цифровізації національної економіки та суспільства – Міністерство цифрової
трансформації України. Однак поки що ми знаходимося лише на початку
шляху формування цифрової економіки та цифрового суспільства.
Загалом цифрова економіка – це система економічних, соціальних і
культурних відносин, заснованих на використанні цифрових інформаційнокомунікаційних технологій. При цьому, слід особливо відзначити, що
цифровізація є необхідною, але недостатньою умовою нової промислової
революції, яка покликана забезпечити сталий економічний розвиток
залізничного транспорту України за рахунок забезпечення вітчизняних
залізниць
новими
прогресивними
зразками
рухомого
складу,
спеціалізованої техніки, автоматики, зв’язку та ін. Нова промислова
революція є унікальною технологією для переходу до нового технологічного
укладу.
Головним в зазначеному аспекті є здійснення переходу від «суспільства
споживання» до «інтелектуального суспільства». Характерними рисами
індустрії 4:0 є повсякчасне впровадження 3D друку для розробки
принципово нових виробів, широке використання нанотехнологій для зміни
властивостей матеріальних об’єктів і біотехнологій, практично повна
автоматизація всіх видів виробництва, створення самостійного штучного
інтелекту. На перше місце висувається поліпшення якості життя людини і
збільшення її тривалості, а творча складова фактора «праця» набуває
визначального значення. В Японії навіть прийнята концепція суспільства
5:0. Основними світовими центрами цифровізації наразі є: Сінгапур,
Лондон, Токіо.
Однак, попри вельми позитивний ефект для соціально-економічного
розвитку держави, варто враховувати й той факт, що цифровізація несе в
собі низку загроз. Найголовніша з них – це можливість блекаута, при якому
велика кількість цифрових бізнес-процесів просто не можуть бути
здійсненими. Наступна не менш важлива проблема – це захист приватної
інформації в глобальному інформаційному полі (Big Data).
Розвитку нової моделі глобального розвитку може перешкодити і
наростання непереборних протиріч між різними зонами впливу, що
загрожують вилитися у відкритий конфлікт, яка може відкинути розвиток
людства назад.
При цьому сучасні тенденції модернізації процесу глобалізації у вигляді
неопротекціонізму і глокалізації можуть прискорити розвиток принципово
нових технологій, цифровізації, квантового переходу за рахунок посилення
конкуренції між основними глобальними гравцями: США, БРІКС (на чолі з
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Китаєм), ЄС і Японією. У новітній історії процеси глобалізації, з одного боку,
значно прискорили розвиток інновацій, а з іншого боку, у відсутності
біполярного світу товаропотоку, в деякій мірі призупинили деякі з них.
Останнє стосується, в першу чергу, сфери залізничного транспорту, оскільки
в однополярному світі, де більшість продукції виготовляється в Китаї, відпала
необхідність в кардинальному перегляді наявних напрямків товаропотоку та
формування нових міжнародних транспортних коридорів. При цьому, сфера
залізничного транспорту традиційно є локомотивом технологічного
розвитку промисловості України та світу і навпаки.
Також слід зазначити, що одним з ключових аспектів сучасних
економічних реалій є людський капітал. Особливе значення приймає
інтелектуальний людська праця в умовах цифровізації. Остання призводить
до виникнення необхідності і подальшого створення великого числа
спеціальностей, які вимагають високої наукової підготовки. Ця тенденція
безпосередньо впливає на сферу послуг, де створюється величезне число
робочих місць, відбувається інтеграція людських зусиль. У результаті сфера
послуг займає основну частину економіки багатьох країн світу, в якій задіяна
велика частина зайнятих. Не дивно, що і в міжнародній торгівлі під впливом
науково-технічного розвитку спостерігається збільшення частки послуг.
Отже, процес цифровізації світової економіки та базових галузей
національного господарства є неминучим. Однією з основних проблем в
сучасному світі є виявлення сутності та природи процесу цифровізації, її
вплив на різні групи країн, сфери життя людини. Головною відмінною рисою
цих процесів є неможливість прогнозування і оцінки масштабів впливу і змін
та, природно, масштабів майбутніх викликів і ризиків для окремих сфер
економіки. При цьому слід зазначити, що цифровізація, в першу чергу,
призводить до сприятливих змін в економіці країни, особливо, залізничного
транспорту.
К.С. Омельчук,
економіст відділу економіки Одеської філії Адміністрації портів України

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ
В умовах структурних трансформацій визначальну роль відіграють
інновації у формування конкурентоспроможної транспортно-логістичної
системи підприємств. Головне завдання у сфері інноваційного розвитку
логістичної системи підприємств полягає у створенні умов для економічного
зростання, підвищення якості життя населення через забезпечення доступу
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до транспортних послуг, перетворення галузевих особливостей на
конкурентні переваги. Для вирішення поставлених завдань необхідно
визначити пріоритетні напрями інноваційного розвитку логістичної системи
регіону через формування стратегії.
Розробка стратегії управління інноваційним розвитком логістичної
системи підприємств на всіх рівнях обумовлена такими причинами:
- необхідністю забезпечення економічного зростання економіки
(підвищення конкурентоспроможності послуг, розвиток міжгалузевих
зв’язків);
- потребою підвищення якості життя населення (подолання
демографічної кризи, скорочення рівня безробіття, удосконалення
логістичної та соціальної інфраструктури).
Стратегія як інструмент економічного регулювання інноваційного
розвитку логістичної системи підприємств є не лише концептуальним
задумом досягнення мети, але й певним набором регулюючих заходів,
направлених на узгодженість спільних дій у визначенні можливих
позитивних перспектив та змін у важливих параметрах галузей регіону. З
позиції системного підходу визначаємо стратегію управління інноваційним
розвитком логістичної системи регіону як модель, метою формування якої є
створення умов для конкурентоспроможної логістичної системи
підприємств.
В управлінні інноваційним розвитком логістичної системи підприємств
в умовах структурних трансформацій стратегічне планування займає
пріоритетне місце і забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функції
організації, мотивації і контролю, орієнтовані на розробку стратегічних
програм розвитку. Стратегічне планування дозволяє розробляти механізми
реагування і адаптації до зовнішнього середовища господарювання, сприяє
зниженню її невизначеності і формує основу для послідовної політики,
направленої як на вирішення поточних проблем, так і питань
довгострокового розвитку.
О.М. Скібіцький щодо визначення дефініції «стратегічне планування»
стверджує, що це управлінський процес розробки стратегій, який сприяє
виживанню підприємства в умовах трансформаційної економіки [1, с. 104].
М.М. Мартиненко стратегічне планування трактує як довгострокове
комплексне планування, орієнтоване на кінцеві результати [2, с. 158].
В.А. Василенко вважає, що це набір (вибір) конкретних дій і рішень, які
визначаються керівництвом і ведуть до реалізації стратегій, що забезпечують
реалізацію досягнення поставлених цілей [3, с. 96]. Відтак, стратегічне
планування є складовою системи стратегічного управління інноваційним
розвитком логістичної системи підприємств та пріоритетною функцією
управлінської діяльності, яка направлена на розробку стратегічних рішень,
що передбачають встановлення таких цілей і стратегій поведінки об’єктів
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управління, реалізація яких забезпечує їх ефективне функціонування в
довгостроковій перспективі та швидку адаптацію до особливостей
зонішнього середовища. Саме можливість адаптуватися у разі змін і відрізняє
систему стратегічного планування від системи звичайного довгострокового
планування.
Погоджуємося з Д.М. Стеченком [4, с. 10], що до основних принципів
стратегічного планування діяльності підприємств на регіональному рівні
слід віднести:
- комплексність – відображає оптимальну, тобто економічно виважену,
соціально адаптовану та екологічно безпечну систему цілей регіонального
розвитку;
- пріоритетність – сприяє вибору найголовніших цілей і завдань
інноваційного розвитку логістичної системи відповідно до потреб
населення;
- цілісність об’єкта управління – просторовий сегмент національного
економічного простору, незалежно від форми власності, відомчої належності
та інших складових її елементів;
- збалансованість – базується на ринкових потребах, конкурентних
перевагах регіону та субсидіарності впливу інституційного середовища;
- пропорційність – базується на гармонізації потреб і можливостей
регіону);
- самостійність – надає право місцевим органам виконавчої влади та
місцевого самоврядування ініціювати, розробляти та реалізовувати рішення,
спрямовані на розв’язання територіальних проблем;
- єдність – комплекс методів аналізу і оцінки обґрунтування рішень, що
приймаються на всіх етапах розробки і реалізації програми.
Ефективним інструментом забезпечення інноваційного розвитку
логістичної системи підприємств на всіх рівнях економіки є розробка схеми
формування та реалізації відповідної стратегії. Сутність першого етапу
полягає в тому, щоб здійснити аналіз внутрішнього і зовнішнього
середовища, тобто провести SWOT аналіз (системний аналіз можливостей і
загроз зовнішнього середовища; оцінка сильних і слабких сторін територій,
ресурсозабезпеченості природними, людськими, фінансовими ресурсами);
можливості залучення інвестицій (наявність інвестиційних ресурсів та
інвестиційний клімат). На другому етапі формується система цілей
інноваційного розвитку логістичної системи підприємств регіону на
перспективу. Інструментом таких заходів є побудова дерева цілей, що
дозволяє виявити підпорядкованість цілей за рівнями ієрархії і визначити
місце програмних заходів у досягненні заданої мети .
Стратегічними цілями інноваційного розвитку логістичної системи
підприємств регіону в контексті досягнення сталості з урахуванням
особливостей функціонування господарської системи (виражених
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географічною, природнокліматичною, соціально-економічною специфікою)
є підвищення економічної самостійності та якості життя населення. На
підставі виявлених питань соціального і економічного характеру
встановлюються довгострокові і короткострокові цілі на кожному рівні
влади в регіоні для всіх проектів і цільових програм та визначаються
завдання їх розвитку. При цьому використовується програмно-цільовий
підхід, сутність якого полягає у виборі основної мети розвитку, розробці
основних заходів їх досягнення у визначені терміни при збалансованому
забезпеченні виробництва ресурсами.
На четвертому етапі формується стратегія інноваційного розвитку
логістичної системи підприємств регіону, основною метою якої є
впровадження на підприємствах умов для збалансованого розвитку та
затверджується стратегічний бюджет [5, с. 10].
На п’ятому формуються і оцінюються альтернативні сценарії прогнозу
розвитку логістичної галузі. Сценарій визначається як загальна модель, яка
описує не тільки очікувані результати певних перетворень, а й визначає
необхідні ресурси для їх досягнення. На шостому та сьомому етапах
відбувається реалізація і оцінювання розробленої стратегії, тобто
з’ясовується відповідність місії цілям стратегії, проводиться аналіз
ефективності правильності добору оцінки факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища. За допомогою стратегічного планування
регіональні органи влади можуть вивчати середовище, в якому вони
працюють; досліджувати чинники і тенденції, які впливають на здійснення
діяльності; на високому рівні виконувати завдання; знаходити напрями
вирішення цих завдань шляхом перегляду і переробки організаційних цілей,
рівня виробництва, надання послуг і поєднання обсягу витрат і
фінансування, управління або організації.
Відтак, стратегічною метою управління стратегією інноваційного
розвитку логістичної системи підприємств регіону є створення
конкурентного ринку транспортних послуг.
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THE CURRENT STATE OF THE NATIONAL INNOVATION ECOSYSTEM OF
UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE WORLD ECONOMIC DEVELOPMENT
The current state of the world economy is characterized by large-scale transformations, that occur primarily in the creation of advanced technologies (nanoand biotechnologies, information and communication technologies), increasing the
intensity of international competition for ownership of high-quality human capital
and intellectual investments, accelerating innovative processes that are global and
more open.
New global value chains are emerging: the production of goods is internationalized, crosses national borders, where the most attractive conditions for competitive advantages in quality, price, etc. are created.
The results of the analysis of the state of innovative development of Ukraine
and developed countries indicate the need to form and ensure the development of
the national innovation system as the most productive approach to promoting innovation, improving the performance of individual enterprises, industries and the
economy as a whole, in accordance with the current conditions of intense global
competition. The introduction of a systematic approach to promoting innovation
involves the implementation of a coherent active and innovative policies to diversify
the economy, the recovery of growth and competitiveness [1].
Today, in Ukraine the development of innovations is carried out within the
framework of a divided national innovation system, weakened by the adverse environment for innovation activities. Innovation policy does not ensure its balanced
development and the corresponding stimulation of cooperation between different
actors within the system.
The root causes of the weakness and underdevelopment of the national innovation system are the following:
1.
absence of the state strategy of innovative development of Ukraine,
which causes problems with definition and practical realization of priority directions of innovative activity;
2.
high risks inherent in the Ukrainian economy, constant changes in the
"rules of the economic game", lack of long funds that could be used to upgrade
production, which ultimately stimulates business to participate in the processes of
socio-economic renewal of the country;
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3.
poor institutional environment (legal uncertainty, weaknesses in the
level of protection of intellectual property rights, lack of efficient and branched innovation infrastructure, high levels of corruption), which deprives the scientific
sphere of investment, complicates the formation of innovative ideas market;
4.
adverse cultural background for innovation, lack of professional skills
necessary for effective management of innovation processes, low prestige of the
scientist and distorted attitude towards entrepreneurship;
5.
inefficiency of state innovation management (low level of coordination
of interagency interactions, high level of bureaucracy, lack of continuity and consistency in decision-making and implementation, lack of a unified system for monitoring the implementation of state initiatives) [2].
According to the research «Mind Innovation Index 2019: artificial intelligence,
but pirate software» [3], which was held by the support Mind.Ua KPMG Ukraine,
most companies are still not ready and do not plan to soon carry out fundamental
changes in their business models.
Innovation is limited by the introduction of new production technologies, automation of tasks, training of staff with new skills, changing approach to marketing
and communications. While this can significantly improve financial performance,
in the long run, this approach threatens to knock back the Ukrainian economy far
back in comparison to the leading countries in innovation and breakthrough technologies.
The bad news is that state or former state-owned companies like Ukrzaliznytsya, Ukrenergo, Ukrgazvydobuvannya, Ukrgasbank, Ukreximbank etc. have the
lowest innovation index in Ukraine. Often, they are the market leaders and accordingly create the rules of the game on it. the share of large companies that are determined to break their own established principles of making money remains low.
There are no fundamental changes in business models. For the same reason, the
lack of innovation in this sector hinders the development of not only individual
industries but the economy as a whole.
Thus, Ukraine now faces the challenge of securing the development of an innovation-oriented economic development model. However, it is unfortunate to say
that the Ukrainian authorities have not formed a clear attitude to innovation. Although the Ukraine 2020 Strategy for Sustainable Development [4] envisages the
development of an Innovation Development Program, it remains only a paper thesis. It has been almost two years since the President of Ukraine approved this document, and the development of the Program has not yet been initiated. The Tax
Code of Ukraine does not contain any provisions on stimulating the innovation activity of enterprises. It even lacks the very terms "innovation" and "innovation" [5].
The experience of Korea would be interesting for Ukraine. Strong dependence
on exports of large technology companies (almost 90 %) puts pressure on the economy. To diversify its technology industries and create an environment in which
small and medium-sized companies with creative ideas could grow and compete in
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the global market, the government created the I-Korea 4.0 Presidential Committee
for the Fourth Industrial Revolution. Its goal is to create conditions for increasing
the productivity and competitiveness of national industries through intelligence,
innovation, inclusiveness and interaction. The Korean government plans to allocate
$ 2 billion for R&D projects until 2022 in order to prepare for the fourth industrial
revolution [6].
The issue is not only in the tax field or subsidization, but also in education,
digital skills of the population. The European vector of Ukraine gives a good chance
to digitize the processes. In particular, for state-owned companies in areas such as
energy and oil and gas, the prospect of digitalization has become the prospect of
entering the European Union. However, without major changes to the regulatory
system, government priorities and broad government-business cooperation, no real
major changes can be expected [3].
Implementation of these measures should be carried out by updating every
two to three years the leading directions of balanced development of the national
innovation system, development of the monitoring system of the innovation system,
defining a list of indicators and their targets.
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ІНТЕРНЕТ-РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН ЯК ЗАСІБ
ДЕСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ НА СТАН СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
Анотація. Широке використання в сучасному житті комп'ютерних технологій та
телекомунікаційних систем, створення на їх основі глобальних комп'ютерних мереж, які
стали звичною частиною суспільних відносин у всіх сферах життєдіяльності, призвело до
того, що «кіберпростір» стало активно використовуватися для вчинення злочинів.
Асоціальні члени суспільства, що займаються продажом та просуванням наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не відстають від технологій, тому у
кіберпросторі з’явилися платформи, що просувають заборонені законом речовини, речі
та послуги. Усе це має негативний вплив на соціум і змушує доповнити законодавство
України та внести зміни до стратегії державної політики щодо наркотиків.
Ключові слова: девіантність.

Постановка проблеми. В Україні, як і в усьому світі, проблема
незаконного обігу наркотиків стоїть на особливому контролі у держави. Але
боротьба з наркотиками ведеться з перемінним успіхом і на сьогоднішній
день не на користь правоохоронних органів. Актуальність дослідження
підтверджується все більш частими випадками незаконного обороту
наркотиків з використанням телекомунікаційної мережі Інтернет і різних
мобільних додатків, що дозволяє злочинцям в кілька разів збільшити обсяги
обороту та при цьому залишатися поза увагою правоохоронних органів.
Виклад основного матеріалу. Нами було проведено вивчення 15 сайтів
українського сегменту мережі Інтернет, що містять інформацію про
наркотики за період 2018 – 2019 роки, а також Інтернет-опитування 218
користувачів Укрнету. Існують як відверто пронаркотичні сайти, на яких
деякі види наркотиків (наприклад, ЛСД) представлені як «безвинні»
речовини, що допомагають краще пізнати себе і навколишній світ, так і
нібито антинаркотичні, які в реальності займаються прихованою
пропагандою наркотичних засобів
В даний час, при бажанні виготовити наркотичну речовину в домашніх
умовах, досить просто набрати запит в пошуковій машині, яка видає прості і
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докладні рецепти з виготовлення наркотиків, а також необхідні для цього
інгредієнти, які нерідко наявні у вільному продажу.
Як показав аналіз Інтернет-ресурсів Укрнету, споживання наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів розглядається на 60
% вивчених сайтів як частина молодіжної субкультури. На 13,3 % сайтів
зазначені дії розглядаються скоріше як частина молодіжної субкультури, ніж
що-небудь інше. Лише на 26,6 % сайтів, переважно антинаркотичної
спрямованості, споживання наркотиків не розглядається як елемент
молодіжної субкультури.
Ми дослідили схему, за якою працюють подібні «магазини». В схемі
продажу наркотичних засобів слід зазначити виняткову конспірацію
практично на всіх етапах, починаючи з моменту замовлення на інтернетсторінці у «оператора», потім знеособленого перерахування необхідних
грошових коштів шляхом електронного платежу, і, нарешті, отримання
адреси місця закладки наркотичних засобів. При цьому всі учасники схеми з
купівлі-продажу наркотичних засобів залишаються анонімними один для
одного.
Проведений аналіз географії знаходження даних тематичних сайтів. Слід
зазначити, що ні один домен «магазину» не знаходиться в Україні, що також
створює певні перешкоди в притягнені до кримінальної відповідальності
дилера.
Реклама є дієвим важелем у розвитку наркомережі. Тут зовсім не варто
недооцінювати маркетингову лінію поведінки тих осіб, які вирішили
зайнятися наркобізнесом. Досить заглянути на будь-який з сайтів і можна
виявити всі елементи добре налагодженої торгівельної фірми, що має
представництва практично у всіх містах України. Всі такого роду інтернетресурси представлені на сайті так званими «магазинами», деякі мають
багаторічний досвід роботи. У даного «магазина» є всі необхідні атрибути для
інтернет-торгівлі: прайс з можливістю здійснення операцій по системі
знижок, контакти з продавцем по заздалегідь обумовленою лінією
шифрування, кур'єрська служба, клієнтська база і інтернет-форум, на якому
учасники діляться думкою про роботу «магазина» і як «товару». Найнятий
для цих цілей «рекламщик» зобов’язаний таким чином просувати збут
наркотичних засобів, щоб, висловлюючись мовою економіки, йшов
постійний розвиток «магазина». В даному випадку можуть бути задіяні як
інтернет-ресурси, так і примітивна міська реклама, з якою ми стикаємося
щодня у вигляді трафаретних написів на стінах будинків.
Ще в 2017 році комунальникам дали розпорядження зафарбувати всі
подібні написи. На сьогоднішній день написи з’являються все частіше, навіть
в невеликих містах, але їх не зафарбовують навіть протягом декількох
місяців. Бездіяльність департаменту протидії наркозлочинності, Управління
по боротьбі з кіберзлочинністю та Департаментом «Н» Нацполіції України чи
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все таки слабкість законодавчої бази? Як уточнили поліцейські, залучення
або незалучення до адміністративної відповідальності осіб, які на стінах
рекламують наркотики, залежить від того, чи несе подібний напис образу
навколишнім, чи подадуть заяву на псування майна відповідні комунальні
служби і так далі. У такому випадку можливе залучення за статтею 173
Кодексу про адміністративні правопорушення. Порушник заплатить від 51 до
119 гривень, або відправиться на виправні роботи до двох місяців.
Окремо слід сказати, про шляхи оплати в подібних магазинах. Оплата
відбувається всіма електронними платіжними системами, в тому числі,
«Яндекс. Гроші», системою, якою не можливо користуватися в Україні та
криптовалюта, яку практично не можливо відслідкувати із-за анонімності
власника. Доставка товару відбувається не тільки в межах України, але і
закордон, що свідчить про міжнародні канали продажу наркотичних засобів.
Слід звернути увагу на те, що всі замовлення відправляються в добре
захищених конвертах нейтрального виду без будь-яких вказівок на вміст. В
умовах сучасної геополітики України та Росії, доставка здійснюється
поштовою службою «Укрпошти» рекомендованим листом в бандероль
конвертах. Тому слід на міжнародному рівні спростити процедури
міждержавного співробітництва правоохоронних органів. Великі злочинні
організації
з
незаконного
обігу
наркотиків
з
використанням
телекомунікаційних мереж, в своїй більшості носять транснаціональний
характер, внаслідок цього виникають проблеми територіальної юрисдикції
держав, в особі правоохоронних органів, по розслідуванню злочинів даної
категорії.
Говорячи про деякі тонкощі вербування нових учасників групи,
необхідно відзначити розділ форуму «Робота», де зібрані вакансії і резюме
здобувачів. Ринок праці розбитий на підрозділи за територіальною ознакою,
а дилери можуть створити тему з інформацією про конкретну посаду.
Здобувачі задають роботодавцю питання і відправляють резюме в
коментарях або особистим повідомленням. При цьому найчастіше
необхідною умовою прийому є надана фотографія паспорта, наявність
автомобіля і докладна анкета.
Висновки. У ході роботи над темою дослідження, характеризуючи
інтернет-розповсюдження наркотичних речовин як засіб деструктивного
впливу на стан сучасного українського суспільства ми дійшли наступних
висновків.
1.
На нашу думку, під наркотизмом слід розуміти негативну
соціальну проблему, яка має міжнародний характер та включає в себе
соціальні, правові, економічні, кримінологічні, медичні, екологічні,
біологічні, моральні аспекти і характеризується залученням частини
населення будь-якої держави до вживання наркотичних засобів,
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психотропних речовин і прекурсорів, контролем як у межах окремої
держави, так і в міжнародному масштабі.
2.
Опрацювавши та систематизувавши контент українського
сегменту кіберпростору, який деструктивно впливає на молодь шляхом
реалізації наркотичних засобів, задля превенції розповсюдження
наркотичних засобів через кіберпростір, ми рекомендуємо змінити
процедури зі створення Інтернет-ресурсів, а саме виключити таку
можливість без реєстрації достовірних персональних даних, що дозволило б
правоохоронним органам ідентифікувати особи злочинців. В цілому, це
дозволить виключити можливість створення анонімних сайтів, з'єднань,
чатів, які можуть використовуватися з метою незаконного обігу наркотиків.
3.
Моніторинг Інтернет-сайтів показав, що основну частку
підконтрольних речовин, які розповсюджуються за допомогою мережі
Інтернет, складають синтетичні аналоги наркотичних засобів.
4.
Злочинність, пов'язану з незаконним обігом наркотичних засобів
в мережі Інтернет можна визначити, як суспільно небезпечне, соціальне,
масове кримінально-правове явище, що існує в конкретний проміжок часу
на певній території, і що складається з наркозлочинів, що утворюють спільну
злочинну діяльність осіб, які їх вчинили з використанням комп'ютерних
технологій (мережі Інтернет).
5.
Сучасний стан злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних
засобів, в тому числі вчинених з використанням мережі Інтернет,
характеризується високим рівнем латентності суспільства. Це пов'язано з
відсутністю механізмів автоматичного виявлення ресурсів в мережі Інтернет,
що містять заборонену інформацію про наркотики, а також складністю
притягнення до кримінальної відповідальності власників таких ресурсів,
зареєстрованих за межами території України.
6.
Ступінь суспільної небезпеки наркозлочинності в мережі Інтернет
є більш високою в порівнянні зі ступенем суспільної небезпечності
наркозлочинності осіб, які вчиняють такі діяння іншими способами. Дана
обставина обумовлена тим, що компоненти суспільної небезпеки
посилюються: вища її здатність породжувати соціально-негативні наслідки,
а при збільшенні питомої ваги осіб, які вчиняють такі діяння з
використанням мережі Інтернет, і відповідно Інтернет-ресурсів,
підвищується її прецедентний характер.
Для більш ємної соціологічної характеристики наркозлочинності в
мережі Інтернет та оптимального виділення об'єктів запобіжного впливу на
неї, ми вважаємо , що детермінанти слід розглядати на трьох рівнях, а саме
загальносоціальному, кримінологічному та індивідуальному. В умовах
проникнення мережі Інтернет практично в усі сфери життя діяльності
суспільства саме на загальносоціальному рівні відбувається більш
інтенсивний вплив макросередовища глобальної мережі на особистість
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наркозлочинців, її дія перевершує за значимістю інші рівні. При цьому
загальносоціальні детермінанти безпосередньо впливають на особу, що
здійснює злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів з
використанням комп'ютерних технологій, перекриваючи при цьому
спеціально-кримінологічні та індивідуальні детермінанти, які надають
непрямий вплив.
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ДЖЕРЕЛА ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ АГРОБІЗНЕСУ
Сучасний агробізнес, який функціонує на засадах конкурентних
відносин і прибуткової господарської економічної діяльності, постійно
потребує залучення інвестицій для сталого розвитку і ефективного
використання основних факторів сільськогосподарського виробництва —
землі, праці, капіталу та підприємницьких здібностей.
Останнім часом все більшого значення набуває значення ролі та впливу
економічних інструментів в інвестиційному процесі. Зокрема мова йде про
ринок, фондовий ринок, фінансовий, безпосередньо інвестиційних
інструментів в ефективному регулюванні економіки. Спробуємо здійснити
певну систематизацію цих понять.
З урахуванням ролі інвестицій у відтворювальному процесі аграрного
сектору можна уточнити ще один аспект їх визначення. Інвестиції – це
вкладення капіталу в об’єкти підприємницької та іншої діяльності, з метою
забезпечення його розширеного відтворення і досягнення корисного ефекту
із врахуванням обмеженості ресурсів. Саме ця обмеженість диктує
посилання інноваційності у використанні інвестицій.
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За цих умов важливого значення набуває віднаходження та
використання інструментарію залучення інвестицій. До останніх слід
віднести такі:
- амортизаційні відрахування і чистий прибуток (що залишилася після
оподаткування підприємств (фірм);
- грошові ресурси комерційних банків, страхових компаній та інших
фінансових посередників;
- фінансові ресурси держави, мобілізовані у рамках бюджетної системи;
- заощадження населення;
- професійні здібності і навики до праці, а також здоров’я і час
вкладника (підприємця);
- іноземні інвестиції.
Стосовно вибору джерел фінансування у більшості підприємств
аграрного сектора виникає багато труднощів. Це обумовлено тим, що
створення і використання так званого амортизаційного фонду як джерела
власних засобів для покриття витрат капітального характеру є умовним
процесом. Амортизація нараховується у встановленому чинним
законодавством порядку і, будучи однією із статей витрат, включається у
собівартість. Подальше використання виручених засобів у тій частині, яка
припадає на амортизацію, далеко не завжди носить цільовий характер. Крім
того, необхідно обов’язково враховувати, що велика частина вітчизняних
сільськогосподарських підприємств знаходиться у збитковому стані. Звідси
можна зробити висновок про неможливість розгляду чистого прибутку як
одного із основних джерел фінансування.
Господарські суб’єкти аграрної сфери вимушені розраховувати на
банківські кредити, послуги лізингових компаній, страхових організацій,
бюджетну підтримку. Все перераховане супроводжується додатковими
труднощами, пов’язаними не тільки із оформленням великого пакету
документів протягом достатнього тривалого періоду часу, але і виплатою
високих відсотків. Важливо замітити, що в умовах існування тіньової
економіки слід зважати і на “відкати”, що стримує господарників.
Виникають складнощі і у стимулюванні залучення іноземного капіталу.
Як відомо при цьому прямі іноземні інвестиції є способом підвищення
продуктивності і технічного рівня вітчизняних підприємств. Розміщуючи
свій капітал в Україні, іноземна компанія приносить з собою нові технології,
нові способи організації виробництва, передовий менеджмент і маркетинг,
прямий вихід на світовий ринок. Все перераховане є гострою необхідністю
для вітчизняного аграрного сектору [1], вирішення якого вимагає низку
серйозних умов.
Сьогодні світова практика визнає об’єктивну необхідність регулювання
цього процесу, і перш за все с боку держави. Всі розвинені країни
направляють значні обсяги бюджетних коштів у інвестиції на підтримку
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свого аграрного сектору. І дозволити собі це можуть, на нашу думку, лише
достатньо багаті країни, оскільки інститут підтримки аграрного
виробництва, як показує практика, вимагає дуже значних фінансових
коштів. Лідерами такої підтримки є Швейцарія, Норвегія, Південна Корея,
Японія, де інвестиційні субсидії у доходах фермерів складають від 60 до 70 %
[2, 3]. У країнах Євросоюзу частка держави в ціні вироблюваного
продовольства сьогодні складає більше 32 % і це при тому, що значна частка
належить європейським фондам підтримки сільськогосподарських
виробників.
Такі програми підтримки держави і ЄС найчастіше включають широкі
інструменти підтримки, зокрема цін на сільськогосподарську продукцію,
доходів, обсягів виробництва; пільгове кредитування і оподаткування;
страхування виробництва; субсидування експортних продажів; збереження
екології; проведення досліджень і консультаційну допомогу тощо.
У складі економічних інструментів сучасна практика виділяє економічні
інструменти інвестування (інвестиційні інструменти), що включають
економічне прогнозування, програмування економічного зростання,
бюджетування економічного розвитку, інвестиційне консультування,
методи інвестування, лізинг, грошові кошти, світові валюти, трансферти,
податки і податкові ставки, податкові пільги, ціни, кредити, процес
субсидування кредитних ставок, банківські ставки кредитного і депозитного
відсотка, ставку фінансування центрального банку. Сюди включається і
система страхування ризиків, митно-тарифні заходи, державні закупівлі,
конкурси, аукціони, санкції, штрафи, економічні стимули, пільги,
преференції, цінні папери, дорогоцінні метали, інші активи та можливості
досягнення цілей і ефекту інвестування. Отже, набір економічних
інструментів інвестування досить широкий, тому мову про систематизацію
таких інструментів правильніше вести за певними критеріями або
конкретними процесами.
У нашому випадку ми поділяємо економічні інвестиційні інструменти
на власні, позикові, державні, регіональні, місцеві, сумісні. Конкретна тема
дослідження не спрямовує розглядати всі складові цієї системи. Тому надалі
ми приділимо увагу тільки найбільш актуальним, на нашу думку, напрямам,
складовим у цій класифікації – вдосконаленню податкового регулювання,
кредитним преференціям та інвестиційному консультуванню, основу яких
складають державні бюджетні кошти.
Задоволення потреби агробізнесу в інвестиційному оновленні основних
засобів сьогодні набуває визначальне значення у розвитку виробництва та
його ефективності. Це основа для переходу до нового технологічного базису
за умови НТР [4]. Важливим етапом на шляху вирішення цієї проблеми є
забезпечення відкритості і доступності для інвестора необхідної інформації
про ресурси і реалії підприємства. Оцінка можливостей підприємства
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служить джерелом рішень про перспективу розвитку будь-якої організації.
Останніми роками в агробізнесі простежується певне зростання
інвестиційної активності, все більш затребуваними стають методики оцінки
ухвалення рішень у цій галузі. Результатом таких методичних оцінок стає
правильний вибір того чи іншого управлінського рішення щодо конкретного
об’єкту інвестування. Аграрний менеджмент залишається досить слабкою
ланкою.
У складі економічних інструментів сучасна практика виділяє економічні
інструменти інвестування (інвестиційні інструменти), що включають
економічне прогнозування, програмування економічного зростання,
бюджетування економічного розвитку, інвестиційне консультування,
методи інвестування, лізинг, грошові кошти, світові валюти, трансферти,
податки і податкові ставки, податкові пільги, ціни, кредити, процес
субсидування кредитних ставок, банківські ставки кредитного і депозитного
відсотка, ставку фінансування центрального банку. Сюди включається і
система страхування ризиків, митно-тарифні заходи, державні закупівлі,
конкурси, аукціони, санкції, штрафи, економічні стимули, пільги,
преференції, цінні папери, дорогоцінні метали, інші активи та можливості
досягнення цілей і ефекту інвестування. Отже, набір економічних
інструментів інвестування досить широкий, тому мову про систематизацію
таких інструментів правильніше вести за певними критеріями або
конкретними процесами.
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ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО
МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
На сьогоднішній день, основні сучасні вітчизняні методи, які полягають
у основі міжнаціонального консультування, зазначаємо наступні. Найперше
представлене консультування у формі інтерв’ю. Якщо розібрати, що в даному
випадку означає інтерв'ю, то у консультуванні це – цілеспрямована,
спеціально організована зустріч. Інтерв’ю, в даному випадку може бути
стандартним, за заздалегідь підготовленим планом і нестандартним, які
носять спонтанний характер. Інтерв’ю міжнаціональної пари буде або
індивідуальним, або у парі. В індивідуальному – легше отримати делікатну
інформацію, в парі – велика кількість інформації з обох точок зору. Іншою
формою збору даних є анкетування, яке дозволяє виявити думку щодо
проблем консультації. Завдяки цим формам роботи в попередній період,
значно скорочується в часі діагностичний і рекомендаційний періоди. У ці
періоди більш доречно використовувати тестування для підтвердження
висновків.
Для контрольного періоду більше підходять інші форми (наприклад,
спостереження), які стають корисними при формулюванні, чи відбулися
зміни в ході виконання рекомендацій. Такі рекомендації для іноземних
громадян теж носять специфічний характер з упором на національні
традиції. Цьому етапу відповідає і така форма, як складання облікової
документації: звітів, впорядкування хронологічно формальних рейтингів
пацієнта, відміток про просування, звітів про виконання рекомендацій тощо.
Кожен пацієнт має свою історію у вигляді записів про прийом на роботу, які
дають уявлення про попереднє життя. Наявні дані, на раніше проведене
тестування, дозволяють порівняти з поточними спостереженнями і
простежити динаміку змін, що відбуваються у свідомості пацієнтів.
На діагностичному етапі виробляють діагноз проблеми на основі
характеристик клієнтів, характеристики його оточення. Пропонуються
форми виконання рекомендацій. Вони можуть бути індивідуальними,
залежно від типу консультування, або для відпрацювання у парі: навчання
для засвоєння нових навичок і технологій, тренінгів та вправ, семінарів,
бесід, вирішення конфліктів, проведення тестування. Власне тестування
повинне бути простим і зрозумілим пацієнтові, служити тільки цілям
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діагностики, та не повинно займати багато часу для виконання пацієнтами
безпосередньо.
Тренінг, в даному контексті – це навчання пацієнта на практиці:
надання умов для взаємодії, повторення матеріалу і закріплення його участю
в практикумах. Ретельно сплановані тренінги дозволяють досягти успіхів в
консультуванні. Тренінг являє собою, в свою чергу: проведення процесингів
(аналізу, наявного досвіду), рольових ігор (досвідченим шляхом
перевіряються наявні знання), репетицій (вправ, націлених на навчання
комунікативних або поведінкових навичок), моделювання (введення в
реалістичну ситуацію, яка адекватна фактичним умовам, які можуть
супроводжувати життя партнерів), демонстрацій (а саме, для показу
прикладів бажаної поведінки). Тренінги доречно проводити в підгрупах для
двох пар, наприклад. Їх невеликий формат дозволяє взаємодіяти більш
інтенсивно, розкритися і внести кожному учаснику свій внесок на етапі
вирішення конкретних корисних для міжетнічної пари практичних завдань.
Часто причиною звернення до консультанта є конфлікти: від простих
розходжень у думках до жорстких протистоянь. При вирішенні конфліктів
використовуються такі форми як компроміс, або взаємовигідне рішення, в
індивідуальних конфліктах – міжособистісний діалог, що складається з
переговорів, залучення посередників, використання стратегії консенсусу.
Контрольний етап завершується заключним інтерв'ю, яке забезпечує
зворотній зв'язок із пацієнтом і обговорюються результати консультації та
плани на майбутнє. Багато клієнтів продовжують підтримувати зв'язок через
листи, телефонні розмови, по факсу, через месенджери та соціальні мережі.
Таким чином, консультація складається з ряду пов'язаних процесів, які
вимагають ретельної організації і планування. Консультування проходить
етапи, які мають динаміку розвитку, тобто консультація – це цілісний
процес, що дозволяє будувати роботу консультанта ефективно.
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БЕЗРОБІТТЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
Однією з найважливіших соціально-економічних проблем сучасного
етапу розвитку України є безробіття. Це складне макроекономічне явище
економічного життя. Економічна криза в Україні згубно позначається на
зайнятості в країні. Нині безробіття стає неодмінним елементом життя
України, що впливає не тільки на соціально-економічну, а й політичну
ситуацію в державі. Воно залишається в центрі уваги і населення, і наукової
громадськості, а також є однією з актуальних проблем у країні.
Аналіз складу безробітних за професійними групами показав, що серед
зареєстрованих безробітних переважають робітники з обслуговування,
експлуатації устаткування та машин, працівники сфери торгівлі та послуг,
представники найпростіших професій. Головними причинами безробіття в
Україні є: добровільне звільнення з метою пошуку більш сприятливого
варіанта трудової діяльності; структурні зміни в економіці, спад
виробництва на підприємствах, зниження попиту на низку професій;
непрацевлаштування після закінчення вищих навчальних закладів. При
цьому, в структурі безробіття за причинами його набуття спостерігаються
помітні відмінності за статтю та місцем проживання [1, 2].
Довготривале перебування у стані безробіття збільшує для безробітних
ризики втрати навичок та зменшує їхні шанси на працевлаштування.
Зокрема, фахівці вважають, що упродовж 12-ти місяців у осіб, не зайнятих
трудовою діяльністю, втрачається здатність до самоорганізації. Після двох121

трьох років бездіяльності держава практично втрачає цих людей як робочу
силу, оскільки для зміни ситуації їм необхідна довготривала реабілітація, яка
потребує додаткових витрат. В іншому разі відбувається ослаблення
мотивації до активного пошуку роботи; втрата професійних вмінь та
навичок зменшує шанси на працевлаштування; зниження рівня життя
спричиняє поступову деградацію особистості та збільшує ризики щодо
нездійснення самореалізації. У довгостроковій перспективі негативні
наслідки довготривалого безробіття трансформуються у погіршення якісних
та кількісних характеристик трудового потенціалу країни, зростання
соціальної нерівності, маргіналізації населення, посилення соціальної
напруженості та призводить до збільшення обсягів соціальних трансфертів
(виплата допомоги по безробіттю, допомоги малозабезпеченим тощо).
Зростання рівня безробіття в Україні виглядає особливо сумно на тлі
зростаючої трудової міграції. Майже кожен третій роботодавець сьогодні
має справу з нехваткою кваліфікованої робочої сили. Головною причиною
такого відпливу кадрів у країни ЄС стає дуже низька мінімальна заробітна
плата, вона є найнижчою серед країн – членів ЄС та становить 136 євро, тоді
як у Польщі – 750 євро, у Чехії – 702 євро, Германії – 2 054 євро [3, 5].
Проте парадоксальним є той факт, що саме ці трудові мігранти є свого
роду рятувальною шлюпкою для економіки України та її валютного ринку.
Кожен рік українці ввозять з-за кордону близько третини держбюджету а
грошові перекази з-за кордону становлять близько 6 % ВВП країни.
Дослідження проблеми зареєстрованого безробіття та економічної
неактивності населення доцільно розглядати з урахуванням проблеми
незадекларованої праці, яка в Україні найчастіше проявляється у таких
формах як економічна діяльність без державної реєстрації; наймана праця
без оформлення трудових відносин; приховування від державних органів
частини відпрацьованого робочого часу та заробітної плати (так звана «сіра»
зарплата); маскування трудових відносин під інші форми діяльності
(цивільні відносини, фіктивна самозайнятість тощо).
Втрата роботи несе за собою певні наслідки. Серед негативних
соціальних наслідків безробіття можна виділити найбільш значимі:
1. Незайнята робоча сила означає недовикористання економічного
потенціалу суспільства, прямі економічні втрати, що є наслідком природного
й фактичного безробіття та посилення соціальної диференціації.
2. Безробіття скасовує вимоги профспілок про підвищення заробітної
плати, тобто спрацьовує на користь вимог союзів підприємців.
3. При тривалому безробітті працівник втрачає кваліфікацію,
відбувається падіння трудової активності, а одержання нової кваліфікації й
адаптація до нових умов часто протікають для нього болісно, що створює
умови для посилення соціальної напруги.
4. Безробіття веде до прямого падіння раніше досягнутого рівня життя.
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Допомога по безробіттю завжди є меншою, аніж заробітна плата і має
тимчасовий характер. Зростання безробіття знижує купівельний,
інвестиційний попит, скорочує обсяги заощаджень у населення.
5. Сам факт безробіття наносить людині найтяжку психологічну
травму, порівняну із самими неприємними обставинами, активізуючи
зростання кількості психічних захворювань;
6. У зв’язку з безробіттям кількість злочинів зростає та спостерігається
загострення криміногенної ситуації.
7. Безробіття спричиняє збільшення числа самогубств.
8. Безробіття зумовлює скорочення податкових надходжень,
зменшення рівня ВВП, падіння життєвого рівня населення та зростання
витрат на допомоги безробітним.
Безробіття несе прямі економічні витрати для всього суспільства. Коли
частина людей залишається без роботи, це означає, що виробництво
скорочується у порівнянні з обсягом, що міг бути досягнутий в умовах повної
зайнятості. Згідно з оцінками експертів, збільшення безробіття на 1 %
призводить до втрати майже 2 % обсягу річної продукції, тобто суспільство
втрачає визначений обсяг недовироблених товарів і послуг. Економісти
визначають цю «загублену» продукцію як відставання обсягу валового
продукту, що представляє собою величину, на яку фактичний ВВП є меншим
потенційного ВВП (Відставання обсягу ВВП = Потенційний ВВП - Фактичний
ВВП)[2, 4, 6].
Незважаючи на негативні і важкі наслідки безробіття, можна
відзначити й ряд позитивних моментів, пов'язаних із ним.
По-перше, на думку більшості економістів, безробіття – найважливіша
умова нормального й безперебійного функціонування економіки. Воно,
зокрема, забезпечує формування резерву робочої сили.
По-друге, забезпечується необхідний виробництву перерозподіл кадрів
та їх зосередження в тих видах діяльності, що необхідні споживачам.
По-третє, роботодавці мають можливість підібрати висококваліфікованих кваліфікованих спеціалістів. Відбувається стимулювання
робітника до систематичного підвищення своїх фахових навичок і вмінь.
По-четверте, безробітна людина має вільний час і може приділяти його
родині, вихованню дітей, одержуючи при цьому допомогу по безробіттю.
В процесі дослідження сучасного стану безробіття, визначено, що
проблема безробіття є ключовим питанням не лише в Україні, а й у всьому
сучасному світі, без подолання якої неможливо налагодити ефективний
розвиток як регіональної, так і національної економіки. Оскільки головною
причиною безробіття є незбалансованість попиту і пропозиції робочої сили,
саме тому в державі повинна втілюватись активна політика, яка складається
із заходів, спрямованих на:
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– збільшення попиту на робочу силу з боку державного та приватного
сектора економіки;
– підвищення конкурентоспроможності робочої сили та забезпечення
відповідності робочої сили і робочих місць;
– вдосконалення процесу працевлаштування.
Обґрунтовано основні напрямки подолання безробіття в Україні:
підвищення добробуту населення за рахунок особистого трудового внеску,
підприємництва та ділової активності; надання відповідної допомоги по
безробіттю, збереження робочих місць та перепідготовка осіб, які втратили
роботу; проведення ґрунтовної пенсійної реформи; сприяння всебічному
державному захисту інтелектуального потенціалу суспільства; посилення
координації міжнародної діяльності в частині інформаційного обміну з
питань зайнятості; забезпечення стабільного фінансування та державної
підтримки розвитку духовної сфери, освіти, науки і культури тощо.
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рекламних зверненнях. Надані рекомендації для рекламних кампаній на підтримку
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Постановка проблеми. Актуальність наукової статті полягає в тому що
в Україні близько 95 % сміття щороку опиняється на звалищах, частина з
яких є нелегальними. Лише маленький відсоток побутових відходів
сортується та йде на переробку [2]. Унаслідок цього на сьогоднішній день 9
тисяч гектарів території України вкрито сміттям [8]. Така ситуація
призводить до суттєвого погіршення екології, а саме: забруднення ґрунтових
вод, утворення метану та як наслідок, загибелі рослинності, ерозії ґрунту.
Також у середовищі побутових відходів активно розмножуються небезпечні
патогенні бактерії, які є збудниками різних захворювань. Переробка сміття
є необхідною для зменшення негативного впливу на довкілля, а сортування
сміття є обов’язковим кроком для забезпечення його подальшої переробки.
Семантичний аналіз реалізованих кампаній соціальної реклами на
підтримку сортування сміття необхідний для розуміння механізмів впливу
на свідомість людей. Це дасть змогу використати працюючі механізми
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впливу у майбутніх рекламних кампаніях, які будуть створюватись для
населення України. Таким чином, метою наукової статті є семантичний
аналіз реалізованих за кордоном зразків соціальної реклами на підтримку
сортування сміття.
Стан дослідження. Соціальна реклама з точки зору семантики
досліджувалась у роботах таких вчених, як О. Аронсон, В. Бугрим,
Е. Волкова, І. Голота, О. Грубін, О. Курбан, С. Селіверстов, М. Славінська та
інші. Однак зразки соціальної реклами на підтримку сортування сміття,
реалізовані за кордоном, з метою подальшого застосування їх технологій
впливу в українській рекламі не були досліджені вченими. Отже, проведення
такого аналізу є доцільним та необхідним.
Викладення основного матеріалу дослідження. Проведемо аналіз
трьох реалізованих зразків соціальної реклами на підтримку сортування
сміття у різних країнах, а саме у Франції, США та Росії. Перша реклама, яка
була проаналізована, – французька. Рекламодавцем є Paris Airport. Реклама
присвячена підтримці сортування сміття у терміналах аеропорту та
подальшої його переробки. Денотація: сюжет реклами побудований навколо
розповіді про м’які іграшки, які виготовлені з перероблених пластикових
пляшок. У рекламі показані м’які іграшки, які ожили та пересуваються
терміналом аеропорту або очікують рейс поруч з людьми, займаються
звичними для людей речами. Ролик супроводжує текст, який спочатку
називає імена іграшок, далі повідомляє, що усі ці м’які іграшки виготовлені
з перероблених пластикових пляшок («This is Michel. Here are Josephine et
Fernand and William. They’re John Raymond Luc. And that’s Pierre. Edmond. All
of these cuddly toys are made from recycled plastic bottles»). Іграшки поєднані
білою лінією, яка веде, як буде видно наприкінці ролика, до урни,
призначеної для пластика. Далі йде фраза «Переробка – це просто»
(«Recycling is easy») і на цьому моменті показано чоловіка, який підійшов до
урни. Урна має два відділення: жовта призначена для пластику, а сіра – для
всього іншого. У руці чоловіка глядач бачить пластикову пляшку. Чоловік
тягне руку, щоб викинути пляшку в сіру урну, яка призначена для загального
сміття. У цей момент він зупиняється, усі люди та м’які іграшки, які
знаходяться в аеропорту дивляться на нього з осудом, у чоловіка наляканий
погляд. У кадрі з’являється напис: «Жовта для бляшанок та пластикових
пляшок. Усе інше у сірий бак» («Yellow for cans and plastic bottles. Everything
else in the grey bin»). Урешті-решт він викидає пляшку у правильну урну,
посміхається та йде з кадру. У кінці ролику написана фраза: «Якщо Ви
любите (перелік імен іграшок, які було названо на початку ролика) м’які
іграшки, переробляйте» («If you like cuddly toys recycle»).
Перше повідомлення має мовну природу та подається безпосередньо:
воно утворене у вигляді тексту, який з’являється у кадрі, супроводжуючи
відеоряд. Кодом цього повідомлення є природня (англійська) мова. Щоб
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розшифрувати це повідомлення, потрібно вміння читати та знання
англійської мови. Друге повідомлення – це відеоряд, якій піддається
розрізнянню та ідентифікації. Змістовною стороною цього повідомлення
слугують реальні предмети та люди, а позначуваними – ті ж предмети та
люди, але зняті на відео. Щоб «прочитати» повідомлення, нам не потрібно
ніяких знань крім тих, що потрібні для безпосереднього сприйняття образу.
Це не є «нульовим» знанням, оскільки реципієнти повинні знати взагалі, що
таке образ, що таке людина, іграшки, пластик, урна для сміття. І все ж в
цьому випадку мова йде про природне знання. Це друге, іконічне
повідомлення відповідає «букві» зображення, тому його можна назвати
буквальним іконічним повідомленням. Третє, також іконічне повідомлення
засноване на тому, що в цьому відео міститься цілу низку дискретних знаків.
Перший знак – це біла лінія, яка поєднує усі іграшки та жовту урну. Вона
позначає єдність усіх іграшок із пластиком, з якого вони зроблені. Цей знак
є поєднанням символу та індексу. Символ, оскільки з’єднання лінією є
умовним позначенням зв’язку. Індексом, оскільки лінія вказує на іграшки та
на урну з пластиком. Другий знак – «оживлення» іграшок. Іграшки поводять
себе, як люди, і це викликає більше емоцій у споживача, співпереживання,
емпатію. Це створює ілюзію того, що вони справді живі і, коли хтось викидає
пластик у не призначений для нього контейнер, він вбиває іграшку. Цьому
сприяють також дані іграшкам імена, наче вони люди. Ці знаки є індексами,
оскільки вони вказують на те, що іграшки живі. Третій знак – погляд
іграшок. У момент, коли чоловік підходить до урни, показують кілька
іграшок, які раптово повертаються чи різко з’являються у кадрі, і дивляться
на нього, слідкуючи, куди чоловік викине пляшку. Цей погляд позначає осуд
і загрозу, яка чекатиме на людину, якщо та не викидатиме пластик у
непризначений для нього контейнер. Цей знак є індексом, оскільки вказує
на осуд та загрозу. Четвертий знак – це музика. На початку ролика звучить
весела, життєрадісна, безтурботна, ритмічна музика. Викликає асоціації з
дитинством, безтурботним життям. У момент наближення чоловіка з
пляшкою до смітника, на моменті вагання музика раптово стихає та
змінюється на тиху, тривожну, загрозливу. Як тільки чоловік викидає пляшку
у правильну жовту урну, музика знову стає веселою, як і на початку реклами.
Цей знак є символом, адже є умовним. П’ятий знак – це колір. Реклама
виконана у пастельних, спокійних, холодних, світлих кольорах. Такі відтінки
налаштовують на спокій, розслаблення, не дратують погляд. Загалом у
рекламі багато білого світла, що символізує чистоту, легкість. На моменті,
коли чоловік збирається викидати пляшку та завмирає, світло
приглушається, стає темнішим, іграшки показані на темнішому фоні, ніж у
попередніх кадрах. Це символізує поганий вчинок, негативність ситуації, яка
могла статись [5]. Шостий знак – це логотип аеропортів Парижу. Це вказує
на те, що споживач має справу саме з рекламою, а не просто з відео. Музика,
127

відео, текст та колір гармонійно доповнюють одне одного, підсилюючи
сугестивний ефект рекламного ролика, утворюючи креолізований текст.
Друга реклама, яка була проаналізована, створена американською
громадською організацією «Keep America beautiful». Вона розробила цілу
рекламну кампанію під назвою «I want to be recycled» (Я хочу бути
перероблен -им/ою). Денотація: у рекламі показана історія пластикової
пляшки, яка була викинута у загальний смітник, та її складний шлях до урни
для пластику. Реклама починається з того, що пляшка вибирається зі
сміттєвого баку і починає котитись містом. Далі вона продовжує свій шлях
через дорогу в полі, відкочується від проїжджаючого автобуса, прикочується
до мотеля, у якому немає вільних місць та ночує під стільцем, вкрита
газетою. Далі пляшка опиняється у засніжених горах, котиться через ліс,
потрапляє під колеса фури, перечікує дощ поряд із черепашкою. Далі вона
опиняється в пустелі, де її відносить вітром, якому вона не може
протистояти. Однак вона не спиняється. І врешті-решт опиняється поруч із
бачком для пластику. Її туди викидає випадковий перехожий. У кінці ролика
показано пластикову лавку, яка стоїть на скелі над океаном. На ній видно
позначку, яка свідчить про те, що лавка виготовлена з переробленого
пластику. Рекламу супроводжує закадровий текст, який звучить жіночим
голосом: «Вони казали, що я не можу мріяти. Назвали мене шматком сміття
і що це все, чим я завжди буду. Казали, що пляшка ніколи не побачить
океану. Здатися. Але я не слухала. Я пробиралась. І зараз я там, де завжди
хотіла бути» («They said I could not dream. Called me piece of trash and that it
is all I ever been. They said that bottle will never see the ocean. Give up. But I did
not listen. I made my way. And now I where always wanted to be»). У кінці
ролика на екрані з’являється напис: «Дай своєму сміттю нове життя.
Переробляй» («Give your garbage another life. Recycle»).
Перше повідомлення має мовну природу та подається безпосередньо у
вигляді закадрового тексту та тексту в кадрі. Кодом цього повідомлення є
природня (англійська) мова. Щоб розшифрувати це повідомлення, необхідне
знання англійської, здатність розуміти її слух та здатність читати
англійською. Друге повідомлення являє собою відеоряд, для розшифрування
якого потрібні знання для сприйняття образу. Тобто, споживач повинен
знати, що таке пляшка, сміттєвий бак тощо. Третє іконічне повідомлення
містить у собі низку дискретних знаків. Проведемо аналіз цих знаків.
Перший знак – пляшка вибирається зі сміттєвого баку і починає свій шлях.
Це символізує важливість сортування і переробки. Це настільки важливо, що
пластикова пляшка змогла ожити для пошуку необхідного сміттєвого баку.
Другий знак – оживлення пляшки. За допомогою закадрового жіночого
голосу створюється ефект оживлення пляшки та проявляються притаманні
людині риси. Створюється ефект того, що пляшка сама вимовляє слова.
Третій знак – шлях пляшки. Фрази, які звучать у рекламі від імені пляшки
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поєднані із відеорядом. Протягом усього ролика пляшка долає серйозні
перешкоди на шляху і їй ніхто не допомагає. Вона постійно перебуває у
жахливих умовах – сніг і холод, дощ, спека у пустелі, її переїжджає фура, вона
ночує від стільцем вкрита газетою, тому що в мотелі не було місць. Всім
байдуже до неї. Знак байдужості до пляшки позначає байдужість багатьох
людей до проблеми сортування і переробки сміття. Цей складний шлях
символізує людські якості – прагнення досягнення мети, сила волі,
незламність характеру, які приписуються пляшці. Такий прийом викликає
емпатію у глядача та підвищує сугестивний ефект реклами. Четвертий знак
– пляшка не спиняється та досягає мети. В кінці ролика пляшка врешті
опиняється поруч із бачком для пластику. Її туди викидає випадковий
перехожий. Це є знаком надії, того, що не всім все одно. В останньому кадрі
показано пластикову лавку, яка стоїть на скелі над океаном. На ній видно
позначку, яка свідчить про те, що лавка виготовлена з переробленого
пластику. У цей момент звучить фраза: «І зараз я там, де завжди хотіла бути».
Глядач розуміє, що пляшку було перероблено на матеріал з якого зроблена
лавка. Таким чином мрія пляшки, побачити океан, збулась. Це є п’ятим
знаком, який показує можливості переробки та дає зрозуміти споживачеві,
що сортування та переробка мають сенс. Шостий знак – музика. На початку
ролика звучить сумна музика, чим швидше пляшка долає свій шлях тим
швидшою стає музика. На моменті, коли звучить фраза: «Але я не слухала»,
– музика стає бадьорою, радісною, обнадійливою. Таким чином музика є
необхідним фоном для відео та закадрового тексту, доповнюючи їх та
підсилюючи сугестивний вплив реклами. Реклама є потенційно ефективною.
Третя реклама, яка була проаналізована, – це російський соціальний
відеоролик. Денотація: сюжет побудований навколо порівняння невдалого
прання усіх речей разом, яке призвело до їх псування, та викидання різних
відходів в один смітник, що призводить до псування їх як сировини. На
початку ролика жінка кладе різні речі до пральної машини. Видно, що вона
складає червоні речі разом із білими. Далі показаний процес прання у
машині. У це час звучить текст: «Це були прекрасні речі, доки ви не
відправили їх у пральну машину усі разом». Після цього жінка дістає речі з
пральної машинки, бачить, що вони зіпсовані, на обличчі вираз
невдоволення. Жінка кидає одну з речей до смітника. Далі вона викидає
різне сміття в один смітник. У цей момент звучить закадровий голос: «Це
була прекрасна сировина для різних речей, доки ви не відправили його в
один смітник». Далі у кадрі з’являється звалище. В кінці ролика показано ту
саму жінку, яка складає різні види відходів у різні пакети. У цей момент
звучить текст: «Розділяйте відходи і вони зможуть стати новими речами».
Перше повідомлення має мовну природу та являє собою закадровий
текст. Для розшифрування цього повідомлення необхідне знання природної
(російської) мови та здатність чути. Друге повідомлення являє собою власне
129

відеоряд. У повідомленні означуваними предметами слугують справжні
предмети, а їх означеннями – ці самі предмети, які зняті на камеру та
намальовані. Це повідомлення є іконічним та його розшифрування не
вимагає спеціальних знань. Для інтерпретації другого повідомлення
достатньо знань про безпосереднє сприйняття образів. Третє повідомлення
є іконічним та являє собою низку дискретних знаків. Проведемо
семантичний аналіз цих знаків. Перший знак – це текст. Цей знак
побудовано на порівнянні двох дій. Одна з них є знайомою для споживача, а
саме – прання червоних речей разом із білими. Споживач розуміє, що це
призведе до псування усіх речей, які будуть пратись таким чином. На один
щабель зі знайомою проблемою ставиться проблема викидання усіх відходів
в один смітник. Зіпсований одяг порівнюється із зіпсованою сировиною для
нових речей. Порівняння є вдалим та зрозумілим для споживача. Другий
знак – це зображення пральної машини та сміттєвого відра. Цей знак є
підсиленням текстового знаку. Коли звучить текст про пральну машину, у
кадрі жінка, яка пере білі та червоні речі у пральній машинці разом. Далі,
коли текст розповідає про зіпсовану сировину, жінка викидає одну із
зіпсованих речей до смітника. Таким чином кадр переміщується на сміттєве
відро, куди жінка продовжує викидати різне сміття. Отвори пральної
машини та контейнера для сміття круглі. Це підсилює проведену паралель
між цими предметами та помилковими діями. Третій знак – звалище. Після
того, як відходи викинуті в одне відро, у кадрі з’являється звалище. Цей знак
позначає відповідальність кожного, хто не сортує сміття, за засмічення
навколишнього середовища. Цей знак є індексальним, оскільки звалище є
наслідком невідсортованого сміття. Музика в рекламі є ненав’язливою,
оптимістичною. Не відволікає від тексту та відео, а створює фон для них.
Загалом, реклама є потенційно ефективною та має сугестивний потенціал.
Отже, семантичний аналіз рекламних зразків показав, що у них
використані різноманітні важелі впливу на людську свідомість. Серед них
присутні емоційна та інформаційна складові для комплексного впливу.
Розглянемо ці механізми впливу більш докладно.
У французькій рекламі задіяні дитячі м’які іграшки, які викликають
ностальгічні почуття, пов’язані з дитинством. Їх гіпотетична смерть через
невідсортоване сміття означає смерть частинки дитинства. Це викликає
почуття страху та протесту і мотивує сортувати сміття. У рекламі присутня
інформаційна складова, яка повідомляє, до яких саме баків викидати
пластик, а до яких – інше сміття. Також наведена інформація про те, що
іграшки виготовлені з переробленого пластику. Ці факти задіяні для впливу
на раціональне мислення і безпосереднє переконання в користі сортування,
а також надають інформацію, що саме потрібно робити.
Американська реклама побудована переважно на емоційному впливі.
Історія подорожі пляшки покликана провести глядача крізь цілий спектр
130

емоційних станів, таких, як почуття жалю, надії на краще, віри в успіх,
співучасті, підтримки, відчуття важливості усього, що відбувається на екрані.
У кінці ролика надана інформаційна складова у вигляді знаку переробки на
лавці та слогану «Дай своєму сміттю нове життя. Переробляй». Однак
інформаційна складова також поєднана із емоційною, адже знак переробки
розташований на лавці з переробленого пластику, яка викликає почуття віри
у те, що все можливо. Слоган також тисне на емоції, адже у ньому
проводиться паралель між відсортованим та невідсортованим сміттям із
життям та смертю для сміття. Таким чином відсутність сортування
пов’язується із негативними емоціями.
У російській соціальній рекламі використано емоційний тиск на почуття
совісті та викликання жалю у глядача. Це досягається, насамперед, за
допомогою фрази: «Це була прекрасна сировина для різних речей, доки ви
не відправили її в один смітник» та зображення звалища, на якому це сміття
опиняється. Кінець ролика має позитивне емоційне забарвлення.
Зображення того, як жінка сортує сміття в себе вдома, та фраза: «Розділяйте
відходи і вони зможуть стати новими речами» викликає у глядача почуття
надії на краще, відповідальності за майбутнє сміття та відчуття того, що все
можливо змінити. Наведені вище фрази також є інформаційною складовою
реклами, яка доводить важливість сортування за допомогою раціональних
аргументів.
Окрім емоційної та інформаційної складової, усі три реклами мали
повноцінний сюжет. Сюжети були створені таким чином, щоб реклама була
цікавою для перегляду. Усі три сюжети зберігали інтригу. У французькій
рекламі несподіваним виявляється зв’язок сміття із дитячими іграшками. В
американській рекламі до кінця ролика було незрозуміло, чи досягне пляшка
своєї мрії. В американській рекламі загалом цікаво спостерігати за
розвитком сюжету – які ще пригоди та труднощі очікують пляшку на шляху
до своєї мети. У російській рекламі спочатку не зрозуміло, що пральна
машинка пов’язана зі смітником, та є неочікуваною паралель між
сортуванням сміття та пранням речей окремо.
Висновки. Проаналізувавши ефективні зразки соціальної реклами
трьох країн, можна надати наступні рекомендації для майбутніх рекламних
кампаній на підтримку сортування сміття, які будуть створюватись в Україні.
По-перше, реклама має містити знаки, які будуть правильно та адекватно
інтерпретовані цільовою аудиторією. По-друге, реклама має поєднувати в
собі як емоційну, так і інформаційну складові. На початку реклами краще
задіювати емоційні важелі пливу, а інформаційну частину надавати ближче
до кінця ролика. Також реклама повинна містити цілісний та цікавий сюжет,
який міститиме інтригу. Реклама має містити нову, неординарну ідею, яка
зможе здивувати глядача та змусить привернути увагу до наявної проблеми
відсутності сортування сміття.
131

Список використаних джерел
1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / пер. с фр., сост., общ. ред. и
вступ. ст. Г. К. Косикова. Москва: Прогресс, 1989. 616 с.
2. Економічна статистика поводження з побутовими та подібними відходами з 2011
по 2018 рік (за даними Державної служби статистики України). URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ns_rik/ns_u/pzppv_2013_u.html
(дата звернення: 06.11.2019).
3. Елина Е. А. Семиотика рекламы. Москва: Дашков и Ко, 2009. 136 с.
4. Значение цвета в рекламе. URL: http://www.advertiser-school.ru/advertisingtheory/the_value_of_color_in_advertising.html (дата звернення: 16.01.2020).
5. Крылова А. В. Семантика сигнальных интонаций в контексте рекламной
аудиокоммуникации.
URL:
http://www.advertiser-school.ru/sciense-articleadvertising/advertising-audio-communication.html (дата звернення: 16.01.2020).
6. Рекламный текст. Семиотика и лингвистика. / сост. Ю. К. Пирогова, П. Б. Паршин.
Москва: ИД Грабельникова, 2000. 268 с.
7. Семантика цвета. Какой цвет используют в рекламе и бизнесе. URL:
http://pupisheva.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1111:semanti
ka-tsveta-kakoj-tsvet-ispolzuyut-v-reklame-i-biznese&catid=20&Itemid=114
(дата
звернення 16.01.2020).
8. Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2018 рік (за даними
Міністерства розвитку громад та територій України станом на 14.03.2019). URL:
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferipovodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-v-ukrayini-za-2018-rik/ (дата звернення:
16.01.2020).
9. Эко У. Отсутствующая структура: введ. в семиологию / пер.: А. Г. Погоняйло, В. Г.
Резник. Санкт-Петербург: Петрополис, 1998. 430 с.

УДК 659.111.31:628.191:628.4.032

Н.Є. Манич,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу
Навчально-наукового інституту економіки і управління
Національного університету харчових технологій

О.А. Ярошенко,
здобувач вищої освіти ступеня магістра
Національного університету харчових технологій

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ПРОТИ ЗАБРУДНЕННЯ
ВОДОЙМИЩ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
Анотація. Стаття присвячена семантичному аналізу соціальної реклами проти
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Постановка проблеми. Із поглибленням в Україні проблем соціального
характеру (екологічні, економічні, злочинність, насильство тощо) виникла
необхідність у збільшенні кількості соціальної реклами та поліпшення її
якості.
Т. Примак підкреслює важливість соціальної реклами як сучасного
інструмента, котрий спрямований забезпечити інформаційну обізнаність
суспільства. Науковець зазначає, що людина здійснює дію несвідомо, тому
вплив соціальної реклами є проблематичним, оскільки людина сприймає
такий стиль життя як необхідний. Саме тому соціальна реклама спрямовує
свій вплив на свідомих людей, що розуміють мотиви і зміст своєї
поведінки [7, с. 21].
Забруднюючи водні ресурси промисловими та побутовими відходами,
людство все більше потребує чистої води, але наші потреби значно
перевищують можливості природи.
Всесвітній економічний форум відносить проблему дефіциту води до
глобальної та важливої у наш час, що несе серйозну загрозу існуванню
людства [2].
Стан дослідження. Наукову і теоретичну основу статті складають
публікації щодо водної безпеки людства, соціальних комунікацій та теорії
семантичного аналізу наступних дослідників – Голіков А., Казакова Н.,
Пересадько А., Кузенко Г., Примак Т. Також використані матеріали
інформаційного ресурсу всеукраїнської громадської організації «СВЖУ»,
ресурсу «Ecobusiness group», матеріали міжнародного видання «The
Guardian» та «The world counts».
Виклад основного матеріалу. Метою нашого дослідження є розгляд
особливостей реалізованої соціальної зарубіжної реклами проти забруднення
природних водоймищ та вітчизняної реклами проти забруднення річки
Дніпро, а також надання рекомендацій щодо розробки соціальної реклами
проти забруднення водного середовища.
Задля досягнення мети були поставлені такі завдання:
- дослідити проблему забруднення річки Дніпро побутовими відходами;
- проаналізувати українську та зарубіжну соціальну рекламу проти
забруднення водоймищ;
- надати рекомендації щодо розробки соціальної реклами проти
забруднення водоймищ.
Об’єктом дослідження є українська соціальна реклама проти
забруднення водоймищ – соціальна українська інтернет-реклама у межах
акції «Без соломинки, будь ласка» (партнери: Center for Euroinitiatives, Youth
Action, Erasmus+) [1]; соціальна зовнішня «Твоє сміття може стати
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випадковою причиною чужого горя» [5]; соціальний український ролик для
інтерактивної виставки Wrapped in Plastique (ідея та розробка арт-групи
Plastiquewood) [8]; соціальні зарубіжні принти «Don't suck the life from our
oceans» (замовник Greenpeace) [3]; соціальний зарубіжний постер до
Всесвітнього дня океанів «Weapons of mass destruction» [10].
Саме людина є джерелом забруднення водоймищ. Недбальство,
байдужість та невідповідальність є результатом багатьох лих, що несуть
гостру загрозу зникнення природних водоймищ у всьому світі.
Практично кожний громадянин України долучається до цих зловмисних
дій. А точніше, використовує та скидає у води сміття, що включає в себе
пластик, алюміній, скло і пінополістирол, виливає у воду фарбу та побутову
хімію.
Екологічний стан головної річки країни опинився під загрозою. Через
забудування берегів Дніпра річка міліє, що призводить до утворення островів
ціанобактерій. Також використання фосфатних миючих засобів наносить
шкоди фауні річки Дніпро. Саме триполіфосфат натрію та висока
температура сприяють цвітінню водоймища навесні, адже вони діють як
добрива для розмноження синьо-зелених водоростей. У результаті
починаються масові замори риби, а вода загниває [9].
Також суспільство створило ще одну складну проблему − використання
пластику. Продукт, що розкладається вічно і токсичний для всього живого на
планеті. Люди продовжують посилювати проблему, неусвідомлено купуючи
продукти, для зберігання яких використовують пластикову упаковку, і
предмети одноразового використання. Для вирішення цієї проблеми майже
не існує належних систем переробки, і люди забруднюють річки, землі і
океани своїми швидкопсувними відходами, тим самим піддають небезпеці
самих себе [11].
Погано очищена вода є отрутою для людського організму.
Захворювання, що передаються через воду, є причиною смерті 3 575 000
людей на рік у всьому світі [12]. Через неправильну утилізацію батарейок,
котрі потрапляють у землю та у воду, такі важкі метали як магній, свинець,
кадмій, ртуть, оксид цинку, діоксин магнію та інші хімічні сполуки діють на
живі організми, які ми споживаємо. Це призводить до накопичення
шкідливих речовин в організмі та ураження легень, шкіри, кісток, нирок,
печінки.
У ході прес-конференції, де порушували питання щодо імпорту питної
води для України, 26 лютого 2019 року, було наведено статистику обсягу
природних водних об’єктів. Дані дослідження вражають, адже за 1990-2017
рр. запаси води скоротились у 3,86 рази. Дослідники на основі праць
провідних науковців України з водних ресурсів дійшли висновку, що
причиною загрози є – кліматогенні, техногенні, антропогенні та біологічні
чинники [6].
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Серед методів боротьби з описаними проблемами слід зазначити
соціальну рекламу, оскільки вона є важливим інформаційним інструментом,
що формує громадську думку, реалізовує інформаційну функцію, за
допомогою мистецтва спонукає соціум звернути увагу на проблему та
пропонує шляхи її вирішення.
Для надання рекомендацій щодо розробки соціальної реклами проти
забруднення водоймищ було проведено семантичний аналіз зовнішньої
зарубіжної реклами (постер «Weapons of mass destruction» [3], «Don't suck the
life from our oceans» [3]), вітчизняного соціального ролика для інтерактивної
виставки «Wrapped in Plastique» [8], зовнішньої реклами «Твоє сміття може
стати випадковою причиною чужого горя» [5], інтернет-реклами «Без
соломинки, будь ласка» [8].
Семантичний аналіз – це розгляд знаків, їх змісту, відношення між
знаками та інтерпретаціями, незалежно від того, хто є інтерпретатором [4].
На основі семантичного аналізу рекламних повідомлень було
виокремлено головні їх особливості:
1.
Розміщення слогана
Частіше всього слоган або назва організації знаходиться під загальним
зображенням чи біля нього. Слоган дублює головну ідею реклами, розкриває
її суть (постер «Weapons of mass destruction» [10], принти «Don't suck the life
from our oceans» [3]).
2.
Ситуативність
Постери із соціальним гаслом або інформацією розміщують у
відповідних місцях, там, де люди на них звертатимуть увагу та
потребуватимуть їх. Також соціальна реклама може подаватись широкому
загалу у річницю важливої соціальної події (наприклад, постер до
Всесвітнього дня океанів «Weapons of mass destruction» [10]).
3.
Комунікативність
Усі постери виступають засобом зв’язку між соціальною організацією
та людьми. Також постери/банери своїми гаслами, ідеєю, унікальними
гештегами спонукають до зворотного зв’язку. Наприклад, акція «Без
соломинки, будь ласка» [1]. Інтернет-реклама пропонувала гостям ресторану
відмовитись від пластикової соломинки та викласти пост із фотографією у
соціальній
мережі,
використовуючи
унікальні
гештеги
#безсоломинкибудьласка і #безсоломинки.
4.
Здатність заміщати щось
У соціальній рекламі використовують знаки, котрі заміщають реальне
зображення об’єкта. Наприклад, акція «Без соломинки, будь ласка», де
пластикові пакети заміщують реальне зображення медуз, та соціальний
ролик (Wrapped in Plastique), де різноманітне сміття заміщує справжнє
зображення навколишньої природи – річок, дерев, лісу.
5.
Здатність узагальнювати
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Наприклад, зображення зброї, що складається із пластикових пакетів та
іншого сміття (постер «Weapons of mass destruction»). Такий знак повідомляє,
що пластик, котрий викидається в океан, діє, як зброя, для усього живого на
планеті.
Підбираючи матеріали для аналізу, ми дійшли висновку, що зарубіжна
соціальна реклама існує у більшому об’ємі та більш різноманітна. Адже
громадськість вже давно занепокоєна станом екології планети, це породжує
нові соціальні акції, ініціативи, візуальні рішення.
Проаналізувавши приклади української та зарубіжної реклами проти
забруднення водоймищ, ми розуміємо, що усвідомлюючи неправильність
дій, інноваційні мислителі і спільноти збираються разом, щоб вирішити цю
важливу проблему – забруднення водоймищ.
Ґрунтуючись на семантичному аналізі проаналізованих рекламних
матеріалів, були виділені наступні принципи створення розглянутої
соціальної реклами:
- У соціальній рекламі відсутня явна демонстрація проблеми.
За допомогою зображень виражають лише натяки на проблему
(порівняння, метафора). Це стосується, наприклад, реклами у форматі
постера «Твоє сміття може стати випадковою причиною чужого горя».
Візуальне та текстове повідомлення змушує замислитись над можливими
наслідками. У соціальному ролику «Wrapped in Plastique» [8], навпаки,
використаний прийом перебільшення, де створений пластиковий світ
символізує майбутнє планети. Цей ролик транслює перебільшений результат
бездумного використання пластику.
- Не залежно від виду проаналізованої соціальної реклами, перед
громадськістю постає певне завдання.
Реклама інформує про певну проблему, котру можна побороти, якщо
дотримуватись деяких правил.
- Соціальна реклама викликає позитивні та негативні емоції
Позитивні емоції виникають як результат виконання певної дії,
поставленого завдання, підкріплюються словами ввічливості («будь ласка»,
«дякуємо», наприклад акція «Без соломинки, будь ласка»). Негативні емоції
(страх, тривога) утворюються в результаті розуміння небезпечності ситуації.
Це стосується інтернет-реклами «Твоє сміття може стати випадковою
причиною чужого горя» [5], а також принтів «Don't suck the life from our
oceans» [3], де використовують жахаюче зображення морських жителів,
котрі страждають від забруднення океану пластиковими соломинками.
Повідомлення інформує людей, як вони можуть реалізувати свої потреби
(наприклад, потреба в безпеці) шляхом виконання поставленого завдання
(не забруднювати природу). У свою чергу глядач, виконуючи це завдання,
забезпечує вирішення певної соціальної проблеми.
- Соціальна реклама показує реальну ситуацію.
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У постері «Weapons of mass destruction» [10], наводять статистичні
реальні дані щодо пластику, котрий вбиває морських жителів щороку.
Статистичні дані підкріплюють у рекламі іконічне зображення та текстову
частину.
- Моделювання певної ситуації.
Соціальна реклама моделює певний негативний процес, результат
зневажливого ставлення до природи.
- Використання тексту.
Слоган та/або інформативний текст підкріплюють візуальне
повідомлення. Деяка розглянута реклама використовує мінімум тексту.
Наприклад, інтернет-реклама «Без соломинки, будь ласка» [1] не
використовує додаткову інформацію у вигляді статистичних даних, лише
повідомляє про дату проведення соціальної акції та назву акції. Головне
повідомлення про небезпеку пластикових соломинок для навколишнього
середовища закодоване у супроводжуючому зображенні. Слоган «Твоє сміття
може стати випадковою причиною чужого горя» [5] підкріплюється
ілюстрацією забрудненого водоймища. Поєднання візуальної складової та
тексту дає змогу уявити, до яких наслідків може призвести
безвідповідальність.
Основну ідею намагаються виразити візуальним зображенням. Адже
лише один раз переглянувши, навіть не задумуючись про смисл, наш мозок
здатний ухопити ідею. Побачивши рекламу на вулиці, проїжджаючи у
транспорті, гортаючи стрічку новин у соціальній мережі, через великий потік
інформації, люди майже не звертають увагу на текстову складову, тому
цікава візуальна частина завжди приверне увагу.
- Кольорова гама.
Для соціальної реклами, проти забруднення водного середовища,
характерне використання блакитних, зелених кольорів та холодних відтінків.
Подібне простежується у соціальному постері «Weapons of mass destruction»,
«Don't suck the life from our oceans» та акції «Без соломинки, будь ласка». Але
колірна гама не обмежується синьо-блакитними, «морськими» відтінками. У
деякій проаналізованій рекламі основними кольорами є жовтий, чорний
(зовнішня реклама «Твоє сміття може стати випадковою причиною чужого
горя»), котрі аж ніяк не асоціюються із водою. Соціальний ролик «Wrapped
in Plastique» [8] для інтерактивної виставки, присвяченої навколишньому
середовищу, знятий у темних і брудних тонах для більшого занурення у
розуміння проблеми глядачами.
- Шрифти.
У проаналізованій рекламі використані шрифти без зарубок, тонкі або
жирні. Іноді, якщо дозволяє ідея, використовують стилізовані художні
шрифти. Але їх поєднує головна особливість – читабельність. Неможливість
прочитати текст зводить до мінімуму ефективність реклами. Гармонійне
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поєднання усіх візуальних та смислових складників забезпечує розуміння
соціальної реклами та її подальше розповсюдження будь-якими шляхами
передачі (вербальна комунікація, інтернет, телебачення, поліграфія тощо),
як цікавої, нестандартної, такої, що зачіпає важливі теми.
Висновки. Задля того, щоб створювати успішну соціальну рекламу,
варто використовувати мотиви, що спонукають виконати певну дії. Глядач
повинен побачити особисту вигоду від участі в процесі і виконати поставлене
завдання. Тобто в свідомості глядача повинен виникнути мотив, що спонукає
його постійно і добровільно сприяти досягненню мети, визначеної в
соціальній рекламі.
Також важлива емоційна складова. Емоційна пам'ять впливає на
поведінку людей, адже вона є сильнішою, ніж інші види пам’яті. Позитивні
емоції, навіювані рекламою, стимулюють досягнути мету повідомлення.
Негативні – змушують уникати відтворену неприємну ситуацію. Саме ці
емоції є найбільш запам’ятовуваним та сильними, а тому найчастіше
використовуються у соціальній рекламі.
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ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ДЛЯ ПРОМОЦІЇ КНИГОВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ
Розвиток інформаційних технологій спровокував появу Інтернеткомунікації, що в кінці ХХ та на початку ХХІ століть демонструє частотну
активність споживання через її зручність, інтерактивність, глобальність,
багатовимірність (поєднання вербального продукту ЗМІ з візуальним,
аудіовізуальним, графічним, гіперпосилання), безперервність у часопросторі
(на відміну від періодичних видань, телепрограм, радіопередач тощо, які
мають часові та просторові обмеження) [1]. З масовим розповсюдженням
мережі Інтернет, класичні жанри журналістики почали змінюватись,
підлаштовуючись під нові реалії та отримали можливість розвиватись на
нових платформах Інформаційна інтернет-конкуренція провокує активну
боротьбу за увагу аудиторії, тому важливим аспектом стає спосіб подання
тої чи іншої інформації [2]. Не став винятком і жанр літературознавчої
рецензії, як спосіб промоції книговидання, який перейшов зі сторінок
друкованих видань до онлайн-ресурсів.
Мета дослідження: аналіз україномовних інтернет-ресурсів задля
окреслення специфіки подачі на них матеріалів, що створені з метою
промоції книговидавничої справи.
Актуальність дослідження: зростаючий попит на матеріали
рецензійного характеру в інтернеті та зростаюча популярність книжкових
блогерів у соцмережах.
Джерела дослідження: сайти ресурсів «Читомо», «ЛітАкцент»,
«Читай.юа», «Книжковий блог Yakaboo», сторінки книжкових блогерів у
соціальних мережах Instagram та YouTube.
Принагідно до цієї теми зверталися вітчизняні та закордонні науковці,
аналізуючи питання теорії і практики жанрів (М. Бахтін, В. Буряк, Л.
Крайчик, О. Тертичний, В. Шандра) та особливості рецензії як жанру [3].
Результати дослідження:
Одним з найбільш відомих та популярних ресурсів на даний момент є
Читомо. Першим же розділом на сайті є вкладка “Читати” - перейшовши за
нею, читач зможе знайти статті у яких оглядаються як добірки книг, так і
поодинокі примірники (що рідше). Основним критерієм у розділі є
актуальність та аналітичність статті. У назві огляду однієї книги рідко
пишеться чітко назва чи автор – зазвичай вони обіг руються з темою, а
видавництво пишеться у підзаголовку. Наприклад, стаття про книгу “Мішель
Обама. Становлення” іде під заголовком “Становлення Обами: як поєднати
батьківство, роботу й політику”. Матеріали на сайті великі за розміром,
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містять велику кількість ілюстрацій, але акцент йде саме на аналіз тексту – у
публікаціях певні цитати виносяться окремо. Наповнювачі платформи
використовують максимальну кількість можливих візуальних елементів
задля приваблення читача.
Лаконічнішим у дизайні та інформаційному наповненні є ЛітАкцент.
Коротко ресурс можна назвати сайтом-критикою - тут вміщені огляди,
рецензії, є рубрики “Книга дня” та “Вірш тижня”. Медіа проводить курс
лекцій про те, як правильно писати критику. Головних акцентів у матеріалах
ЛітАкценту два – тільки об’єкт огляду, а й автор. Для прикладу, у заголовках
статей зустрічаються імена тих, хто саме дає відгук чи пише статтю з
добіркою книг за певним критерієм (“Богдана Романцова. Не моєї крові:
конфлікт поколінь у британській літературі”, “Ганна Улюра. Літературні
2010-і: дострокові підсумки”). Уміщено розділ “Рефлексії” – в якому йде
наголос саме на авторську особистість. Сам сайт також доволі лаконічний –
без зайвих віджетів та ілюстрацій.
Ще один, молодший за попередні, ресурс Читай.ua. У них є розділ
рецензій на книг, фрагментів з книг та розділ “Списки”. За ним власне і
знаходяться списки друкованої продукції за різними критеріями, наприклад
“Книги про котів на честь дня котів” та “ТОП-10 смертоносних озброєнь,
описаних в українській фантастиці”. Основним мінусом цього сайту є те, що
немає чіткого поділу відгуків за визначеним розмежуванням - новизна,
жанр, видавництво, тощо. Уміщені матеріали лаконічно ілюстровані, акцент
робиться на сюжеті книг, здебільшого містять в собі багато цитат з
оригінального твору. Ілюстрацій максимум дві, у цьому медіа
використовується лише текст як основний засіб промоції книжкової
продукції.
Останнім з досліджених нами ресурсів є Книжковий блог Yakaboo,
акцент теж в першу чергу на виданнях, а не авторах чи жанрах. Це медіа має
два головних критерії наповнення – усі книги, огляди яких вміщено на сайті,
є у продажу магазину Yakaboo і, на момент публікації матеріалу, видання має
бути у продажу не більше, ніж півроку, тобто ще не втратило актуальності і
читачі мають можливість його придбати. Рецензії мають один шаблон –
текст огляду, з великою кількістю цитат з оригінального матеріалу, у кінці
якого вміщено матеріали про те, кому варто читати видання, кому ні і що
схожого на цю книгу може запропонувати читачу ресурс. У даному випадку
це один з найвдаліших прикладів промоції – книгу, на яку написано рецензію
можна одразу й купити.
Якщо розглядати україномовних книжкових блогерів у соціальній
мережі Instagram, два з найпопулярніших акаунтів – books.ko (6 тисяч
підписників) та annika_ly (4 тисячі підписників) можна віднайти тенденцію
зміщення акцентів з текстового матеріалу на візуальний. Уміщені рецензії
здебільшого короткі, лаконічні, наведені матеріали приблизно на третину
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обов’язково місять власну оцінку автора посту та його власні відчуття під час
прочитання. Цитати з оригінального твору не розміщуються. Але фотографії
яскраві, витримані в одному стилі, створюються протягом не одного дня –
таким чином спрацьовує зорова пам’ять і охоплюється більша кількість
потенційних покупців – не у всі будуть читати довгі тексти відгуків.
Контент, що розміщується у соціальній мережі YouTube взагалі не
вміщує у собі текстову складову. Україномовна блогерка Вишневий Цвіт
створює відео, де здебільшого в кадрі знаходиться вона та розповідає про
книгу, тримаючи її в руках, тобто – наочно показує продукт. Також вона
ділить створений контент на кілька рубрик, серед яких «Прочитане»,
«Підсумки» та «Висока полиця».
Канал TheBookOfEibon містить зовсім інший спосіб подачі інформації –
сам автор у кадрі не з’являється, а розповідає про прочитані книги за
допомогою власної анімації – тобто, на цій платформі надається можливість
сприймати інформацію не тільки візуально, а й за допомогою аудіо. Таким
чином задіюється вже кілька каналів комунікацій та передачі інформації.
Висновки:
Таким чином ми помітили тенденцію, що стиль оформлення рецензії як
жанру журналістики залежить від платформи, на якій він розміщується.
Якщо на сайтах-платформах ці матеріали розлогіші та можуть бути з
великою кількістю ілюстрацій або наведеними цитатами то у соціальних
мережах ситуація інакша – вони лаконічніші у текстових матеріалах, а
головний акцент йде на ілюстративний матеріал або відеоряд. Кожен ресурс
має свого потенційного покупця та свою визначену аудиторію, задля якої й
створюється контент.
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ЗАСТОСУВАННЯ БРЕНДІНГУ ОСОБИСТОСТІ
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ
Якщо розглядати матеріальний товар, то його виробництво, доставка,
споживання є окремими етапами, що відбуваються з певними часовими
проміжками. Продукування ж послуги фактично об’єднує ці процеси,
оскільки вони переважно відбуваються одночасно, тобто надання та
виробництво послуги, як правило, співпадають, а споживання її триває доти,
доки вона надається. Специфічною рисою брендінгу особистості як послуги
є її процесний характер. При виробництві матеріального товару процесними
є періоди його виробництва, а потім споживання, тоді як послуга за своєю
сутністю є процесом.
Послузі, як і матеріальним товарам притаманна певна корисність.
Переважно, послуга є видом корисної діяльності, що не має на меті
створення матеріальних цінностей, результатом її є зміна якісних
характеристик уже існуючих об’єктів. Якість брендінгу особистості дуже
сильно залежить від професійних якостей надавача послуги.
Проблемою дослідження якісних характеристик брендінгу особистості є
його нематеріальність [2]. Проблема визначення набору якісних
характеристик послуг з брендінгу викликає значний науковий інтерес.
Характеристики послуги нами було поділено на кілька груп, в залежності від
того, які потреби вони задовольняють, а саме:
Комфортність. Під комфортністю розумітимемо такі умови надання
послуги брендінгу особистості, які забезпечують якомога нижчу вірогідність
виникнення незручних для клієнта ситуацій (швидкість реагування на
запити,
близькість
розташування,
кваліфікованість
персоналу
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(професіоналізм, ввічливість, грамотність), зручність і простота інтернетсайту тощо.
Економічність. Наступна характеристика, яку розглядаємо з погляду
співвідношення ціна-якість мінімізації витрат з боку клієнта (часу, коштів,
ресурсів) є економічність. На нашу думку, достатньо показовою в цьому
сенсі є «середня тривалість проекту», оскільки, в переважній більшості
випадків (окрім ситуацій, коли тривалість проекту скорочується за
бажанням клієнта у зв’язку з терміновістю його виконання) чим менше
триває проект, тим нижчою є його ціна за рахунок зменшення обсягу
середніх постійних витрат організації.
Продуктивність. Категорія, що свідчить про рівень віддачі з боку
держави щодо клієнта, а також наскільки виправданим виявилось
застосування послуги як засобу вирішення конкретних проблем.
Безпечність. Одна з найбільш вагомих якісних характеристик, яка
відображає ступінь ризикованості певного проекту.
Оцінити якість та характерні відмінності двох, на перший погляд,
однакових послуг, досить складно. Часто якість надання певної послуги
можна оцінити тільки через деякий час, оскільки ефект від впровадження,
наприклад, управлінського обліку, стане відчутним мінімум за півроку
Потреба реалізації принципу довіри в поведінці державного службовця
є передумовою успішної діяльності як самого службовця, так і відповідного
державного органу [4]. Довіра до держави є одним з найбільш важливих
факторів впливу на формування відповідного рівня репутації публічних осіб.
Таким чином, сьогодні відносини громадян із представниками
державної влади є досить напруженими і їх складно назвати
партнерськими. Пріоритетами державної політики мають виступати
підвищення авторитету державної служби в суспільстві через побудову
відносин між державою та громадянином на засадах партнерства,
вдосконалення організаційних форм, методів та засобів забезпечення прав
і свобод людини в державному управлінні тощо.
Список використаних джерел
1. Колосок, С. В. Формування іміджу установи в системі державного управління
[Текст] / С. В. Колосок // Актуальні проблеми державного управління : наук. зб.
– Вип. ІІІ : наук. вид. – Одеса : АстроПринт, 2000. – С. 84-90.
2. Рак (Сонько) Ю. А. Роль інституту довіри для розвитку конкуренції на ринку/ Ю.
А. Рак, І.В. Лазебна // Економічна політика в контексті міжнародного
співробітництва: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.
Дніпропетровськ, 22-23 серпня 2014 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива»,
2014. – С. 82-85
3. Cahill M. Change Management Toolkit – Government Reputation / M.
Cahill. – Режим доступу: www.sprint.gov.uk/index.php?option=com_
docman&task=doc.

143

4. Carvalho de R. Reputation Management As Relationship Management / R. De
Carvalho. – Режим доступу : http:// www. conferences.arts.usyd.edu.au/viewpaper.
php?id=70&cf=3
5. Dalton J. Reputation Management: A Holistic Bussiness Tool / J. Dalton. – Режим
доступу : http://www.pr-school-london.com/index.php?page=reputation

А.Д. Віхтюк,
здобувач вищої освіти ступеня магістра,
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
науковий керівник: Я.Г. Бучковська,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування,
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Одним з основних завдань суб’єктів господарювання в сучасних
ринкових умовах є підвищення ефективності своєї діяльності, що
забезпечуватиме загальне підвищення їх конкурентоспроможності.
Ефективність діяльності підприємств насамперед залежить від доцільного
управління як самим підприємством, так і основними засобами, які
являються вагомою складовою необоротних активів, тому дана проблема
постає на сьогоднішній день актуальною.
Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з
метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання
послуг, здавання в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних
і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання
(експлуатації) яких становить більше одного року або одного оборотного
періоду [8].
В економічній літературі існує багато трактувань терміну «управління
основними засобами». Шедловський Р.В. [6] визначає, що управління
основними засобами – це формування політики інтересів використання і
відтворення основних засобів. Колесов О. [5] під управлінням основними
засобами розуміє методологію, яка дає можливість збільшити виробничу
потужність підприємства виключно за рахунок використання передових
інформаційних технологій, не вдаючись до закупівель нового устаткування.
Управління основними засобами включає управління формуванням,
використанням, оновленням та відтворенням основних засобів.
Для забезпечення управління використанням основних засобів важливо
розглянути модель управління ефективністю використання основних
засобів, яка передбачає проходження шість етапів. Початковим етапом
дослідження управління ефективністю використання основних засобів на
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підприємстві є оцінювання стану основних засобів, наступним етапом є
вибір системи показників аналізу ефективності використання основних
засобів і проведення аналізу ефективності використання основних засобів;
після отримання результатів аналізу потрібно створити відповідну стратегію
щодо ефективного управління основними засобами підприємства, усунення
негараздів чи поліпшення ефективності використання основних засобів;
контроль виконання відповідної стратегії та корегування її, якщо це
потрібно за результатами здійсненого оцінювання [2].
Показники оцінки ефективності використання основних засобів
поділяють на три групи: узагальнюючі, часткові, та техніко-експлуатаційні
[3].
До узагальнюючих показників ефективності використання основних
засобів відносять фондовіддачу і рентабельності основних засобів, які
дозволяють оцінити дві сторони економічної ефективності їх використання
— кількісну і якісну. Однак, кожен з них може підвищуватися або
знижуватися на підприємстві за один і той же проміжок часу. Тому, в процесі
порівняльної оцінки ефективності використання основних засобів двох і
більше підприємств або періодів виникають труднощі, адже окремі
підприємства при достатньо високих показниках фондовіддачі мають низькі
показники рентабельності і навпаки. Усунути цей недолік дає можливість
розрахунок інтегральних показників.
Перший комплексний (інтегральний) показник ефективності
використання основних засобів (ФЕ )׳відображає умовний середній
економічний ефект у вигляді виручки від реалізації та прибутку, який
припадає на кожну гривню витрат, які вкладені в основні засоби. Його
визначають шляхом витягнення кореня квадратного з добутку показників
фондовіддачі (ФВ) і рентабельності (ФР) за формулою [3]:
ФЕ′ = √ФВ × ФР (1)
Для розрахунку другого інтегрального показника ефективності
використання основних засобів (ФЕ44 ) використовують формулу [3]:
ФЕ44 = √ФВ × ФР × ФТ ()
де ФЕ44 – інтегральний показник ефективності використання основних
засобів;
ФТ – рівень ефективності використання основних засобів для здійснення
трудової діяльності, який розраховується як відношення продуктивності
праці до середньорічної вартості основних засобів.
Часткові показники характеризують економічну ефективність
використання окремих груп і елементів основних засобів. До них належать:
- виручка від реалізації продукції на 1 грн. активної частини основних
засобів;
- рентабельність на 1 грн. активної частини основних засобів;
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- інтегральний показник ефективності використання активної частини
основних засобів.
Одним із якісних показників використання основних фондів є
коефіцієнт амортизаційної віддачі, який розраховується за формулою [2]:
ОП
Кав = ∑ Ад (3)

де ОПд – обсяг продукції в діючих цінах;
∑А – сума амортизації.
Основними шляхами підвищення ефективності використання основних
фондів, зокрема її основного показника – фондовіддачі, є збільшення обсягу
реалізації продукції за рахунок більш інтенсивного їх використання і
зниження середньорічної вартості цих фондів за рахунок ліквідації
зношених, малопродуктивних та не використовуваних у процесі діяльності
підприємства основних засобів.
Таким чином, для того, щоб використання основних засобів було
економічно вигідним і ефективним потрібно поліпшувати стан, структуру й
склад основних засобів, застосовувати нові технології, усувати простої
устаткування, оновлювати устаткування, здійснювати модернізацію,
реконструкцію та модифікацію виробничого обладнання.
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Оцінка конкурентоспроможності є важливою та невід’ємною складовою
діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Особливо актуалізуються в
теоретичній і практичній площинах питання оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в Україні, адже сільське
господарство належить до домінуючих галузей виробництва, з вагомою
часткою у створенні ВВП країни, експорту продукції, від ефективності
розвитку якого залежить рівень продовольчої безпеки.
Загальне число сільськогосподарських підприємств в Україні, як
свідчить аналіз офіційних даних [1], за 2014-2018 рр. збільшилося в 1,03
рази і становить 50504 одиниць. Найвагоміша їх складова – фермерські
господарства – за аналізований період збільшилися в 1,3 рази і кількість в
2018 р. становила 43171 одиниць; частка їх у всіх сільськогосподарських
підприємствах збільшилася відповідно з 71,6 % до 85,5 %.
Варто зазначити, конкурентоспроможність сільськогосподарських
підприємств визначається за різними показниками. Проаналізуємо динаміку
їх виробничої діяльності. У таблиці 1 представлена динаміка виробництва
валової продукції сільськогосподарських підприємств України протягом
2014–2018 років.
Таблиця 1 – Виробництво валової продукції сільськогосподарських підприємств України
Роки
Показник

2014

2015

2016

2017

2018

Темп росту,
%

Сільськогосподарські підприємства
Валова
продукція,
млн. грн.
у т. ч.:
продукція
рослинництва
продукція
тваринництва

139058,
4

131918,
6

145119,0

140535,2

158306,5

113,8

105529,
5

99584,7

113392,6

108601,1

124719,0

118,2

33528,9

32333,9

31726,4

31934,1

33587,5

100,2

у т. ч. фермерські господарства
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Валова
продукція,
млн. грн.
у т. ч.:
продукція
рослинництва
продукція
тваринництва

19188,8

18909,3

22101,4

21743,1

25118,9

130,9

17847,0

17565,4

20705,3

20338,8

23619,6

132,3

1341,8

1343,9

1396,1

1404,3

1499,3

111,8

Як видно з таблиці 1, темп росту продукції рослинництва випереджає
темп росту тваринництва як в цілому, так і по фермерських господарствах.
Не зважаючи на значну кількість фермерських господарств, частка
виготовленої ними валової продукції сільського господарства у загальному
обсязі виробництва доволі низька: у 2014 р. – 13,8%, у 2018 р. – 15,9%. Це
пояснюється
значною
мірою
відносно
невеликою
площею
сільськогосподарських угідь і наявними виробничими потужностями, що є у
розпорядженні фермерських господарств.
Визначальним фактором впливу на ефективність діяльності аграрних
підприємств виступає врожайність сільськогосподарських культур, рівень
продуктивності праці, рентабельності. Розглянемо динаміку врожайності
сільськогосподарських культур та інших показників діяльності аграрних
підприємств в Україні впродовж 2014–2018 років (табл. 2).
З даних табл. 2 видно, що найстрімкіше збільшується рівень
урожайності соняшнику, зернових та зернобобових культур, буряку,
плодових та ягідних культур. Водночас, динаміка врожайності картоплі
взагалі має негативну тенденцію: з 176 ц з 1 га у 2014 році вона зменшилася
на 5,5 ц з 1 га у 2018 році.
Таблиця 2 – Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств
2015

2016

2017

2018

Темп
росту

43,7

41,1

46,1

42,5

47,4

1,08

19,4

21,6

22,4

20,2

23,0

1,19

буряк цукровий
фабричний

477

436

481,5

474,9

508,5

Картопля

176

161

165,8

167,8

170,5

0,97

культури овочеві

208

206

210,5

207,9

214,3

1,03

культури плодові та
ягідні

95,2

104,5

101,9

103,1

128,4

1,35

2014
Урожайність
сільськогосподарських
культур, ц з 1 га,
в т.ч.: культури зернові
та зернобобові
Соняшник
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1,07

Рівень продуктивності
праці, тис. грн.
Рівень рентабельності
всієї діяльності, %

227,8

223,3

275,3

271,4

313,6

1,38

9,3

30,4

25,6

16,5

13,5

1,45

Рівень продуктивності праці та рівень рентабельності хоч і збільшилися
за аналізований період відповідно у 1,38 рази і в 1,45 рази, однак
спостерігається нестійка тенденція зростання, що не дає підстави на основі
цих
показників
оцінити
високо
ефективність
діяльності
сільськогосподарських підприємств.
Для підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських
підприємств доцільно комплексно підходити до вдосконалення
організаційно-економічного та фінансового механізму управління ними.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
Поняття «імідж» походить від лат. imago (зображення, відображення,
видимість), пов’язаного з латинським словом imitare, що означає «імітувати».
Згідно з тлумачним словником Вебстера, імідж – це імітація, тобто подання
зовнішньої форми якогось об’єкта чи особи.
Імідж – це позитивний результат довгої спільної праці керівництва і
персоналу компанії. Імідж складається з зовнішнього враження (вигляд
компанії ззовні, логотип, рекламні матеріали, зовнішній вигляд персоналу) та
внутрішнього образу, який неможливо контролювати і який є суб’єктивним
сприйняттям людини або споживача.
Зокрема Браун Л. вважає, що імідж – це позитивний результат довгої
спільної праці керівництва і персоналу фірми. Остап С. визначає імідж як
знакові характеристики, в яких наявні і форма, і зміст. Вебстер надає таке
тлумачення: «імідж-імітація, тобто подання зовнішньої форми якогось об’єкта
чи особи». А автор Почепцов Г. визначає його як сукупність знань, уявлень і
передбачень людини про об’єкт із його оточення [46, с. 14].
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Основними завданнями іміджу є підвищення престижу організації,
підвищення ефективності маркетинг-міксу, збільшення конкурентоспроможності фірми, формування та зміна суспільної думки про організацію.
Етапи створення іміджу:
- визначення цільової аудиторії, вивчення її віку, роду занять та ін.;
- розробка концепції іміджу. Концепція іміджу – це головні принципи,
мотиви і цінності, характерні для фірми і її товарів, а також значимі для
споживача;
- формування, впровадження і закріплення іміджу у свідомості споживача
[43, с. 297].
Основою іміджу на сьогодні є фірмовий стиль, візуальні засоби
формування іміджу вивіски, реклама, біл-борди, словесні вербальні салогани,
пісні чи мелодії, що використовуються для формування іміджу, виставки,
презентації, конференції, спонсорські заходи.
Сучасним інструментом для формування іміджу також можна назвати
відеоблоггінг. Відеоблог (скорочено влог [англ. vlog, від videoblog або videolog])
– це форма блогу, в якому засобом передачі інформації є відео [1] Відеоблог є
формою веб-телебачення. Записи в відеоблогах поєднують вбудоване відео
або відео-зв'язок з підтримкою тексту, зображень та інших метаданих. Записи
можуть бути зроблені у вигляді одного блоку або складатися з декількох
частин. Відеоблоги дуже популярні на YouTube ресурсі.
Відеоблоги часто використовують переваги веб-синдикації для
забезпечення розповсюдження відео через інтернет з використанням
форматів синдикації (RSS або Atom) для автоматичної агрегації і відтворення
на мобільних пристроях і персональних комп'ютерах.
Відеоблоги стають все більш і більш популярними – зі звичайного хобі це
може перетворитися в успішний бізнес, а якщо говорити про підприємство,
це може слугувати дуже ефективним засобом реклами і сприяти на
збільшення привабливості іміджу не лише підприємства, а й цілої держави.
Для створення проекту є два шляхи – зробити самостійно або доручити це
компаніям – професіоналам. Перший варіант вимагає технічних знань, але в
силу доступності інформації і готових посібників, з цим дійсно можна
впоратися самостійно. Наявність простих рішень, таких як WordPress, роблять
процес ще легше.
Доручити створення іншій людині або компанії - варіант для того, щоб
підприємство могло зекономити час і не витрачати його на вивчення
технічної сторони. Ця стратегія дозволяє отримати більш професійне
рішення, ніж самостійно створений проект, особливо якщо це перший досвід.
Створення простого блогу з можливістю додавання статей з панелі
адміністратора коштує біля 50-100 $. Наявність додаткових вимог підвищать
мінімальну вартість. Наприклад, якщо потрібно унікальний дизайн або
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нестандартний функціонал. За роботу досвідченого дизайнера або
програміста доведеться заплатити від 5 $ за годину.
На сьогодні блоги працюють на базі CMS WordPress. Це «двигун», який
дозволяє додавати нові статті в простому і зрозумілому інтерфейсі.
«Вордпресс» наділений безкоштовністю, простотою і великим набором
готових плагінів. З їх допомогою можна безкоштовно розширити функціонал
проекту. Незалежно від обраної стратегії, завжди є перші витрати.
Мінімальний пакет на 1 рік включає в себе: Домен – від 1 $; Хостинг – від 12
$; SSL сертифікат – від 6,5 $.
В Інтернеті зустрічаються пропозиції про безкоштовні домени третього
рівня і безкоштовні хостинги (розміщенні сайту), але навіть на початковому
етапі краще обзавестися платними продуктами. На створення скромного
блогу потрібно 50 $. Загальні стартові витрати можна знизити аж до 20-30 $,
якщо більшу частину роботи виконати самостійно. Але потрібно врахувати,
що без знань на це піде багато часу, яке, можливо, краще витратити на
ведення проекту.
Альтернативний варіант – купити вже готовий проект. Інвестування в
уже працюючі майданчики вимагає досвіду і вправності. Для нового методу
вдосконалення рекламної компанії це лише спосіб оптимізувати витрати.
Створення – це лише початковий етап. Далі протягом розвитку
підприємства наявності блогу не достатньо. Його необхідно підтримувати або
«вести». Під веденням мається на увазі написання нових статей, інтеграція
сервісів, оптимізація, спілкування з аудиторією і інша активна діяльність для
підтримки зростання.
На підприємстві потрібно щорічне продовження домена, хостингу та SSL
сертифікату. Витрати на хостинг з часом зростають, і тарифу за 1-2 $ в місяць
вже не вистачить, якщо серйозно збільшилася відвідуваність.
Протягом життя проекту можуть трапитися різні неприємності.
Наприклад, на сервер пробереться вірус або в процесі оновлення порушиться
працездатність «скриптів». Наявність резервних копій рятує в більшості
випадків. Але якщо «бекапу» немає або ситуація серйозна, то буде потрібно
залучення фахівця – від 5 $ за 1 годину роботи.
Контент – це те, на чому не варто надмірно економити під час
формування іміджу, адже це запорука успіху. Тексти українською коштують
100 гривень за 1000 знаків. Статті додаються на блог з метою привернути
більше відвідувачів. А якщо у матеріалу спочатку немає шансів сподобатися
пошуковій системі і читачеві, то буде вигідніше її зовсім не робити.
До вартості матеріалів необхідно додати витрати на публікацію, якщо
тільки не займатися цим самостійно – 500 гривень за 1 статтю.
Варто враховувати те, що в Інтернеті важливо дотримуватися авторських
прав і бути законослухняним в цій справі і тому є лише три варіанти де брати
матеріали для відео-блогу:
151

- власні зображення, відео;
- безкоштовно зі спеціальних джерел;
- за додаткову плату з фото-банків.
Власний матеріал також не безкоштовний, так як для гідної якості
необхідні досвічені працівники і професійна техніка. Єдиний безкоштовний
варіант на сьогодні без інших умов – брати будь-які картинки з
«Google.Images», але це може порушити чиїсь права.
Джерел з великим вибором фотографій, які можна брати безкоштовно,
не так багато, наприклад, є «pexels.com» або «freeimages.com». Працюючи з
ними, необхідно уважно вивчити правила використання. Найчастіше,
необхідно вказувати авторство.
Платні фото-банки рясніють графікою на будь-який смак. Наприклад,
«shutterstock.com» пропонує більш 174 мільйонів зображень. Вартість
залежить від тарифного плану, в середньому 1 картинка коштує 2-3 долара.
Для прискорення розвитку і становлення необхідно займатися
просуванням власного відео-блогу. Про це необхідно подбати ще на етапі
планування. Завдяки цьому можна орієнтуватися на комерційні запити з
низькою і середньою конкуренцією. Подібні запити дозволяють заробляти по
моделі CPA (оплата за дію), при цьому часто не вимагають вкладень в SEO
просування сторінки. Зрозуміло, для потрапляння в ТОП мало вибрати
правильний запит, сама сторінка повинна бути грамотно зроблена.
Аудиторію можна залучати з соціальних мереж. Для цього купити
рекламу в спільнотах або почати будувати свої. Останнє – це рутинна задача,
рішення якої коштує від 500 гривень за 1 годину роботи. Витрати на
створення – це лише мала частина. Після них належить постійне вливання
грошей та часу. При зйомці відео варто продумувати все до дрібниць. Це і
задній фон, і відсутність сторонніх шумів, і, звичайно, хороша техніка для
зйомки. Для ведення відео-блогу потрібно використовувати якісну апаратуру.
Тому потрібно придбати цифровий Full HD-камерою або фотоапаратом c Full
HD-відео і мікрофоном, або найняти медіа команду, яка займеться
наповненням відеоблогу. Відео-блог містить різні списки відтворення, які
створенні задля швидкого знаходження потрібного відео та інформації.
Очікуваний ефект від ведення тревелблогу залежить від його
наповнення, активності і посування. Потрібно зауважити психологічні
аспекти клієнтів підприємства і зазначити, що якісний контент відео-блогу
привабить все більше покупців послуг, які надає компанія. Також відповідне
просування відеоблогу дозволяє вийти на користувачів європейського
регіону, що сприятиме активності відео-блогу організації в інших країнах.
Іншими словами, це напряму сприятиме на формування позитивного іміджу
не тільки організації але і всієї України.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Основним довгостроковим стратегічним документом в Україні є
Національна стратегія соціально-економічного розвитку.
Стратегія соціально-економічного розвитку – це документ, який
відповідно обраної моделі розвитку, містить найважливіші напрямки,
механізми, методи державного управління, що спираються на довгострокові
пріоритети, цілі і завдання країни.
Однак, методологічні аспекти побудови ефективної національної
стратегії розвитку залишаються на сьогодні нагальною і важливою
проблемою. Це пов'язано з тим, що більшість досліджень в області
формулювання та впровадження стратегії розвитку орієнтовані на бізнесструктури.
Таким чином, слід систематизувати поняття «стратегія», «національна
стратегія соціально-економічного розвитку» та визначити її сутність та місце
у контурі стратегування соціально-економічного розвитку країни.
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Розвиток поняття «стратегії» відображав зміни, що відбувалися в
суспільстві. Конкретного визначення терміна «стратегія» не існує і досі,
дослідження наукових робіт зі стратегічного управління показує, що думки
авторів до розуміння «стратегії» є неоднозначними. Однак, аналізуючи
визначення поняття «стратегія» таких авторів, як А. Чандлер А. А. Томпсон,
А. Дж. Ш. Стрікленд, В. А. Винокуров, П. Дойль, К. А. Волкова, І. П. Дежкина,
Ф. К. Казакова, М. Портер, М. Коленсо, Т. А. Богданова, А. П. Градов, М.
Туленков, І. Ансофф, Г. Мінцберг, Дж.Б. Куїнн, С. Гошал та інших можна
стверджувати, що головною ознакою стратегії є її цілеспрямованість. А
об’єднавши схожі погляди авторів у наступні три групи, можна сформувати
своє уявлення:
1) стратегія як розгорнутий і всебічний план дій;
2) стратегія як вибір певного напряму розвитку, методів конкуренції, а
також позиції в навколишньому середовищі;
3) стратегія як розрахована на довгострокову перспективу система
заходів, що забезпечує досягнення наміченої мети - місії, і інших цілей і
завдань.
Структурно стратегію прийнято розглядати відразу в трьох аспектах: як
передбачення майбутнього стану (vision), безпосередній план дій і поведінку
відповідно до цих прогнозів і планів. Таким чином, стратегія визначає не
тільки основні пріоритети, цілі та напрямки розвитку, формує бажану
модель майбутнього, але і роль та місце суб'єктів суспільного життя в процесі
її втілення.
Сучасна структура стратегії практично стандартизувалася і включає в
себе наступні елементи: місію, бачення, цінності (керівні принципи),
стратегічні цілі, плани заходів по їх досягненню, ризики реалізації стратегії.
Як стверджує А.С. Вишневський, в загальному вигляді стратегія складається
з двох частин. Перша концептуальна частина стратегії характеризується
значним ступенем абстрактності формулювань і включає в себе місію,
бачення і цінності. Друга, практична, частина стратегії відрізняється
конкретністю і прикладним характером. Вона складається з цілей, планів
заходів та ризиків реалізації стратегії. План заходів в більшості випадків
формулюється в окремому документі [1].
Стосовно до економічної сфери під стратегією в загальному сенсі
прийнято розуміти генеральний план дій. Також вона може бути визначена
як сукупність управлінських дій, орієнтованих на довгострокову
перспективу, що переслідує досягнення визначених цілей.
Дослідження економічної стратегії проводилось і вітчизняними
вченими. Зокрема, Л. Швайка [2], Я. Жаліло [3], В. Тертичка, В. Вакуленка
[4] надають визначення економічної стратегії в загальному вигляді як
головного інструменту для визначення напрямку руху економічного суб’єкту
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до стратегічної мети, з врахуванням зовнішніх чинників і внутрішніх
ресурсів.
Згідно з Конституцією України, наша держава визначена як "соціальна",
що накладає на неї певні зобов'язання щодо вибору моделі, стратегічних
пріоритетів та напрямів соціально-економічного розвитку [5].
Тобто вже відповідно обраної моделі розвитку країни визначається
державна стратегія соціально-економічного розвитку.
До ознак такої стратегії соціально-економічного розвитку автори В.К.
Крилов та А.Г. Морозова відносять [6]:
1. Наявність соціально-економічної цілі;
2. План дій щодо реалізації цілі;
3. Наявність організаційно-економічних структур, відповідальних як за
розробку, так і виконання планів, які здійснюють функцію координації дій.
На макроекономічному рівні Кузнєцова Є.І. визначає стратегію в якості
базового вектору розвитку національної соціально-економічної системи
держави. Для державної стратегії соціально-економічного розвитку
характерно особливий зміст цих ознак [7, 8]:
1. Тривалість інтервалу реалізації стратегії, починаючи від одного
десятиліття до періоду зміни поколінь, тобто приблизно 20-30 років.
2. Неясність кінця інтервалу.
3. Багатоваріантність плану стратегії.
4. Приналежність стратегічного процесу державі. Держава – суб’єкт.
5. об'єктом стратегії виступає Національна економіка.
Таким чином, під стратегією національної економіки слід розуміти
генеральний план соціально-економічного розвитку національної системи
господарювання країни в цілому та її складових елементів зокрема.
Так, Я. Жаліло підкреслює, що суб'єктом державної економічної стратегії
є держава, бо в реалізації стратегії соціально-економічного розвитку бере
участь весь комплекс інститутів державної законодавчої і виконавчої влади,
а також, певною мірою, всього громадянського суспільства. Об'єктом
державної економічної стратегії - є соціально-економічна система в цілому,
що є категорією значно більш широкого порядку, ніж держава [8].
Суб’єктом економічної стратегії є держава, стратегічною метою якої є
забезпечення тривалого всебічного прогресу об’єкта стратегії та врахування
особливостей його функціонування й закономірностей розвитку. Тому
метою державної соціально-економічної стратегії є гармонійний розвиток
країни та добробут суспільства, досягнення соціально-економічної
стабільності.
Узагальнюючи зазначені підходи можна визначити стратегію соціальноекономічного розвитку як документ, що містить найважливіші напрямки,
механізми, методи державного управління, що спираються на довгострокові
пріоритети, цілі і завдання політики органів державної влади, з метою
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реалізації якого розробляються документи, системи державного
стратегічного управління для досягнення намічених соціальних і
економічних цілей.
Довгострокова національна соціально-економічна стратегія повинна
бути одночасно амбітною і реалістичною, виступаючи в якості правильного
напрямку розвитку суспільства та шляхів задоволення його цілей. Потрібна
визначеність в орієнтації економічних рішень на досить універсальні
критерії такі як досягнення більш високої результативності національного
господарства, стійке зростання добробуту народу, підвищення якості життя
суспільства. Цілі повинні бути виражені в зрозумілих більшості людей
термінах, які фіксують ступень їх рівня життя. Це перш за все відпрацювання
механізмів відповідності змісту економічних перетворень інтересам народу.
Саме такого роду цільові установки зрозумілі всім, бо виражають стійкі,
незмінні інтереси будь-якої нації. Таким чином, стратегічна мета повинна
бути зорієнтована на стійке зростання добробуту більшості населення.
Таким чином, поняття національної стратегії соціально-економічного
розвитку країни становить основу стратегування, оскільки саме стратегія
поєднує довгострокові цілі, внутрішній потенціал та умови зовнішнього
середовища.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Зарубіжна та вітчизняна практика функціонування підприємств
засвідчила особливу важливість впровадження інноваційних методів
управління персоналом на підприємствах. Гостра необхідність впровадження
цих методів, у першу чергу, спровокована через низький рівень кваліфікації
та компетенції персоналу, низьку креативність, низький рівень матеріальної
та моральної мотивації, а це негативно позначається на результатах
діяльності підприємства. Тому, з метою підвищення ефективності діяльності
підприємства впровадження цих методів є неминучим.
Аналіз процесів управління персоналом на підприємстві дозволив
виділити дві основні системи управління, а саме традиційну систему
управління персоналом та сучасну систему управління персоналом. Відтак,
традиційна система управління персоналом на підприємстві включає такі
ключові аспекти: 1) спрямована на вирішення оперативних завдань; 2)
передбачає стабільний прогресивний розвиток підприємства; 3) основним
ресурсом виступає організаційна структура, у якій присутні вертикальні
зв’язки та право жорсткого контролю; 4) розподіл завдань здійснюється за
спеціальністю; 5) присутній авторитарний стиль управління; 6) наявна
конкуренція у колективі; 7) колектив не зацікавлений в успішності та
результатах діяльності підприємства; 8) звужена специфіка діяльності
підприємства; 9) низький рівень схильності до ризику персоналу
підприємства [1; 2].
Водночас сучасна система управління персоналом підприємства має
наступні особливості, а саме [1; 2]: 1) орієнтована на стратегію
функціонування підприємства; 2) дозволяє пристосуватись до змін
зовнішнього середовища; 3) основним ресурсом виступає персонал
підприємства; 4) завдання оптимально групуються; 5) наявна гнучка
горизонтальна структура, у якій підрозділи ефективно між собою
взаємодіють; 6) колектив зацікавлений в успішності та результатах діяльності
підприємства, на що вказує співпраця його учасників; 7) зацікавленість
колективу також сконцентрована на суспільні інтереси; 8) схильність до
ризику персоналу підприємства передбачає впровадження інновацій.
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Для ефективної взаємодії керівника і персоналу підприємства на
практиці було розроблено відповідні персонал-технології. Розроблення та
впровадження на підприємстві таких персонал-технологій проходить у певні
етапи. Так, на першому (1) етапі проводиться діагностика функціонального
стану персоналу підприємства. Другий (2) етап включає внесення відповідних
поправок у діючі положення. На третьому (3) етапі відбувається затвердження
розробленої персонал-технології, а на четвертому (4) – поширюється
механізм вжиття заходів цієї персонал-технології. П’ятий (5) етап включає в
себе проведення навчання персоналу відповідно до положень цієї персоналтехнології. І на останньому (6) етапі встановлюються відповідальні особи за
проведення навчання персоналу [1; 3].
Однією із цілей застосування таких технологій на підприємстві є
підвищення рівня кваліфікації та компетенції персоналу, розвиток його
потенціалу. Особливе місце серед таких персонал-технологій, за
дослідженнями, представленими у [1; 2], посідають проведення тренінгів,
кейсів, коучингів, самонавчання.
Окрім зазначених вище ключових персонал-технологій цей перелік
необхідно доповнити ще такими персонал-технологіями, як [2; 4]: 1)
персонал технології позикової праці (лізинг персоналу, аутсорсинг,
аутстаффинг); 2) навчальні персонал-технології (коучинг); 3) персоналтехнології підбору та найму персоналу (хедхантинг, рекрутинг, скринінг,
технологія “плетіння мереж”); 4) персонал-технології підвищення
ефективності роботи персоналу (реінжиніринг); 5) персонал-технології
стимулювання персоналу (внутрішній маркетинг); 6) персонал-технології
контролю праці персоналу (таємний покупець); 7) інформаційні персоналтехнології (автоматизована інформаційна система управління персоналом,
автоматизоване робоче місце працівника) тощо.
Акцентуючи увагу на методах управління персоналом підприємства, то
тут доцільно відзначити їх поділ на дві групи: традиційні методи та
інноваційні методи. Своєю чергою, традиційні методи поділяються на три
види [5]: 1) адміністративні методи (базуються на застосуванні
дисциплінарної відповідальності та примусу); 2) економічні методи
(спрямовані на мотивацію трудової діяльності, зокрема матеріальне
стимулювання працівників); 3) соціально-психологічні методи (націлені на
коригування соціально-психологічних відносин у колективі).
Натомість інноваційні методи управління персоналом це: а) методи
підбору персоналу (завдяки яким підбір проводиться ретельно із відбором
найкращих працівників); б) методи оцінки діяльності (завдяки яким
встановлені якісні характеристики персоналу, що відповідають певним
посадам і робочим місцям); в) методи управління кар’єрою (спрямовані на
реалізацію поставлених кар’єрних цілей); г) методи системи винагороди
(націлені на мотивацію працівників за рахунок задоволення їхніх потреб); д)
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методи навчання (спрямовані на підвищення рівня кваліфікації персоналу)
[5].
Таким чином, на основі проведених вище досліджень, враховуючи також
інформацію у працях [6–11], можна стверджувати, що результати успішного
впровадження інноваційних методів управління персоналом на підприємстві
дозволять підвищити ефективність його діяльності, оскільки зростатиме
рівень продуктивності праці персоналу через покращення якостей їх
трудового життя, поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі,
зміцнення взаємин між керівником та підлеглими тощо.
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СКЛАДОВІ КОНСТИТУЦІЙНО ЗАКРІПЛЕНИХ
ГАРАНТІЙ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Згідно з Конституцією України вказано, що Людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю [1]. У статті 49 Основного Закону зазначається, що
кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне
страхування, а також закріплено положення про те, що держава створює
умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного
обслуговування.
Із численних прав, які передбачає Основний Закон нашої держави, дані
права людини у сфері охорони здоров’я гарантують її фізичне існування і є
умовою забезпечення здійснення всіх інших прав. Однак, зміст
вищенаведених конституційних положень не повністю відображає основний
зміст Європейської хартії прав пацієнтів, яка з 15.11.2002 року визначила
нові орієнтири для систем охорони здоров'я і ввела нові стандарти з прав
пацієнтів. У статті 8 Хартії зазначено, що «Кожен має право на доступність
якісного медичного обслуговування на основі специфікації і в точній
відповідності до стандартів» [2]. Тобто, упущена якісна і кількісна
характеристика медичних послуг, їх приналежність до певних уніфікованих
стандартів та оцінка роботи системи охорони здоров'я в цілому.
З висловлених міркувань актуалізується необхідність трактування
основних термінів, які гарантовано декларуються кожному громадянину, та
випливають зі змісту конституційного права особи на охорону здоров’я.
Ними є: «медична допомога», «медична послуга» «послуга з медичного
обслуговування». Так, відповідно до Закону України «Основи законодавства
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України про охорону здоров’я» виділено таке поняття, як «медична
допомога» під якою розуміється як діяльність професійно підготовлених
медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування
та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і
патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами.
Послуга з медичного обслуговування є синонімом терміну «медична
послуга» і трактується як послуга, що надається пацієнту закладом охорони
здоров’я або фізичною особою - підприємцем, яка зареєстрована та одержала
в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником[3].
Звичайно, медична допомога, яка надається пацієнтові повинна бути
кваліфікованою та якісною. У статті 6 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я» зазначається, що кожен
громадянин має право на кваліфіковану медичну допомогу. Під терміном
«кваліфікаційна» допомога мається на увазі професійний кваліфікаційний
рівень фахівців. Щодо тлумачення дефініції «якісна медична допомога», то в
даному Законі не подається [4, с. 187].
На думку О. Пунди під вищенаведеними поняттями, що являють собою
держані послуги у сфері реалізації права на охорону здоров’я, можна
розуміти сукупність заходів політичного, економічного, правового,
соціального, культурного, наукового, медичного, санітарно-гігієнічного та
протиепідемічного характеру, спрямованих на збереження і зміцнення
фізичного та психічного здоров’я кожної людини[5, с. 10].
Необхідно відмітити, що на сьогоднішній день існує затверджена
Наказом МОЗ України № 751 від 28.09.2012 Методика розробки системи
індикаторів якості медичної допомоги, де зазначається, що метою
запровадження клінічних індикаторів якості є: безперервне поліпшення
якості медичної допомоги, скорочення небажаних змін якості у сфері
медичного обслуговування; допомога в прийнятті рішень з медичної
практики; запобігання непотрібним клінічним заходам та непотрібним
витратам; забезпечення об’єктивної і кількісної оцінки клінічної та медикоекономічної ефективності медичної допомоги; обґрунтування ефективного
використання ресурсів з урахуванням очікувань пацієнтів; сприяння
внутрішньому управлінню якістю закладів охорони здоров’я та зовнішній
гарантії якості управління охорони здоров’я; оцінка досягнення рівня
медичної допомоги, визначеного стандартом, протоколом медичної
допомоги.
Для об’єктивної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного
обслуговування за конкретними випадками у закладах охорони здоров'я
незалежно від форми власності та підпорядкування Наказом МОЗ України №
69 від 05.12.2016 року створено клініко-експертну комісію МОЗ України, яка
шляхом експертизи первинної облікової документації, клінічних питань
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профілактики, діагностики, медичного лікування та реабілітації, наявності
відповідної кваліфікації спеціалістів за напрямом надання медичної
допомоги та медичного обслуговування відповідно до вимог клінічних
протоколів надання медичної допомоги, нормативно-правових актів у сфері
охорони здоров’я, проводить клініко-експертну оцінку якості надання
медичної допомоги та медичного обслуговування [5, с. 6].
Проведений нами аналіз дозволяє визначити у широкому розумінні, що
держані послуги у сфері реалізації права на охорону здоров’я як сукупність
заходів спрямованих на збереження і зміцнення фізичного та психічного
здоров’я кожної людини, мають здійснюватися на належному рівні, тобто
відповідати певним стандартам якості.
Ми вважаємо, що термін «медична допомога» у положеннях Закону
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» слід
розширити, акцентуючи увагу на важливості її якісних показниках та
відповідним чином дану зміну відобразити у положеннях Конституції
України.
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ЗМІНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ НА БУКОВИНЇ ПІСЛЯ
ПРИЄНАННЯ ЦИХ ЗЕМЕЛЬ ДО АВСТРІЙСЬКОЇ МОНАРХІЇ
12 жовтня 1777 р. Буковина присягнула на вірність Габсбургам. До
присяги були приведені всі стани краю, що свідчило про прийняття
населенням австрійського підданства. Переважну більшість населення
становили українці, себто русини, потім молдовани, румуни та ін.
Відряджений Йосифом ІІ, для знайомлення з краєм та його населенням,
австрійський офіцер інформував імператора, що більша частина тутешніх
мешканців складалася з «руснаків», що переважно говориться по «руськи», і
тільки приблизно одна чверть говорить молдавською [1, с. 6]. Проте серед
місцевої шляхти переважали молдовани, а у попередні часи державною
мовою вважалася молдавська, то й урядовці австрійської військової
адміністрації Буковини сприймали місцеве населення як «волохів».
На чолі військового правління стояв голова військової адміністрації,
який сконцентрував у своїх руках всю повноту адміністративної та судової
влади. У свою чергу голова був підпорядкований Надворній військовій раді,
дорадчому органу при імператорові, а також військовому командуванню у
м. Львові [2]. Першим очільником краю став генерал, під чиїм
безпосереднім командуванням була окупована Буковина – Г. фон Сплені
(нім. Gabriel Anton von Splény von Miháldy).
Г. фон Сплені став до реорганізації адміністративного устрою та
організації органів місцевого управління, бо він дуже критично ставився до
тої системи управління, яка панувала на Буковині під Молдавською
зверхністю. Зокрема він писав, що весь адміністративний персонал, за
виключенням арнаутів, не отримував від князя ніякої платні, а відтак легко
собі уявити як ці чиновники виконували свою службу і як вони пригнічували
народ. Вищі посадовці виконували свої обов’язки не довічно, їх каденція не
перевищувала трьох років. Посада доставалась тому з кандидатів, хто
запропонував найбільшу ціну. І після цього його зусилля були спрямовані на
повернення витрачених грошей та збагачення у найкоротший час всіма
правдами та неправдами, зовсім не переймаючись страхом покарання [3,
с. 47].
Фактично Буковинський дистрикт входив до кількох адміністративних
одиниць імперії: Руського і Молдавського кимполунгів та Чернівецького і
Сучавського цинутів. Кимполунгами називали адміністративні одиниці, що
характеризувались значною територією з гірським ландшафтом, невеликою
чисельністю мешканців та слабкою інфраструктурою. З маленьким
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адміністративним апаратом. У свою чергу цинути представляли собою
крупну адміністративно-територіальну одиницю Молдавського князівства,
які було поділено на більш дрібні одиниці – околи.
Так, з 1 серпня 1794 р. Буковина складалася з чотирьох цинутів:
Чернівецький, Вижницький, Серетський, Сучавський та окремий РуськоКимполунзький (Довгопільський) окіл [4]. Цинут складався з 12 околів,
кожний з яких, у свою чергу, обіймав по 10 громад.
Кожний цинут очолювався старостою («паркалабом»), що призначався
молдавським володарем, у компетенції якого були податки та судочинство.
У підпорядкуванні старости знаходились три писарі («логофети»). Один з
яких оприходував податкові збори з окопів, а інші переймалися
кореспонденцією та судовими справами. У залежності від розміру підлеглої
території в підпорядкуванні старости знаходились до 80 судових служителів,
а саме: піші судові чиновники («бирани»), під зверхністю капітана; кінні
судові чиновники («умбалатори»), на чолі з лейтенантом; крайова міліція
(«арнаути») під проводом капрала.
У свою чергу окіл підпорядковувався призначеному наміснику, на якого
покладався обов’язок здійснювати судочинство в дрібних справах, тим
самим надаючи допомогу в цій функції старості цинуту. Для збору податків,
у кожний окіл призначалися два «злоташі». Низовим рівнем цієї
адміністративної ієрархії виступало село на чолі якого стояв– сільський
староста («двірник»), на допомогу якому призначалися три підстарости
(«ватамани»).
У 1778 р. генерала Г. фон Сплені було заміщено генералом
К. фон Енценбергом (нім. Karl von Enzenberg), який також добре розумівся
та орієнтувався в буковинських справах і який продовжив реорганізацію
місцевого управління. За його ініціативою було створено крайову
канцелярію, що знаходилась у безпосередньому підпорядкуванні очільника
військового правління. Штат новоствореного органу налічував голову,
волоського секретаря, протоколіста, канцеляриста та перекладачів –
волоського і польського. Фінансами опікувався касир і рахівник, а юридична
справа покладалася на штабс-аудитора, в підпорядкуванні якого знаходилось
кілька канцеляристів та два дистрикт-аудитора [5, с. 185–243].
Зазнав змін й адміністративний поділ, в краї було створено два
дистрикти – Чернівецький та Сучавський, які відповідно обійняли Руський
та Молдавський кимполунги, що продовжували зберігати певні особливості
управління. Дистрикти обіймали по сім околів, до складу яких входило по
110 та 133 населених пункти, відповідно.
К. фон Енценбергом докладались зусилля щодо розбудови м. Чернівці,
перетворюючи його на справжній адміністративний центр краю. З 1782 р.
місцеве управління містом здійснював громадський суд у складі судових
засідателів.
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Відповідно до рескрипту двора, датованого 25 серпня 1785 р.,
Надвірною військовою радою було доручено Військовій адміністрації
розробити проект щодо міського порядку для міст Буковини – Чернівців,
Сучави та Серету. У січні наступного року розроблений проект міського
статуту був спрямований К. фон Енценбергом на розгляд до м. Львова, а
звідти вже відповідно до м. Відня, де клерки Надвірної ради достатньо
швидко відредагували проект, прибравши з нього найбільш прогресивні
задумки та зробивши декілька доповнень. 8 лютого 1786 р. Надвірна
військова рада затвердила міський статут, який після цього набув юридичної
сили для буковинських міст Чернівців, Сучави та Серету. Це був нормативноправовий акт, який вперше визначив правовий статус буковинських міст та
той порядок в який повинні були правитись ці міста. Відповідно до статуту
мешканці міста християнського віросповідання складали міську громаду. І
вже у травні 1786 р., під пильним наглядом комісара Військової
адміністрації, відбулись вибори до міського суду м. Чернівців, на яких було
обрано міського суддю та чотирьох радників [6, с. 19]. У свою чергу власне
суд наймав діловода, канцеляриста, поліціанта, п’ятьох слуг та двох нічних
сторожів. В установі було запроваджене протокольне діловодство, вівся
бухгалтерський облік прибутків та витрат, визначалось грошове утримання
для службовців [5, с. 185–243].
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ДЕМОКРАТИЧНІ СТАНДАРТИ ВЗАЄМОДІЇ СУДІВ ТА ЗМІ
Створення ефективної системи взаємодії судової влади (судів) та засобів
масової інформації (ЗМІ) є одним із актуальних і пріоритетних напрямків
політичної модернізації та демократизації в сучасній Україні [1–4].
У сучасних умовах особливу роль відіграють ЗМІ у громадянському
суспільстві. ЗМІ є важливим суспільним механізмом в системі налагодження
взаємовідносин (взаємодії) між органами судової влади (судами) та
інститутами громадянського суспільства. Як відомо, сьогодні стандарти
взаємовідносин ЗМІ і судів є досить специфічними, визнаними у сталих
демократіях, оскільки принцип незалежності та неупередженості суду
характеризується певними специфічними особливостями (обмеженнями) у
висвітленні судових процесів в мас-медіа (в засобах масової інформації та
через веб-ресурси) [1; 4–6]. В контексті цього встановлено, що судова
проблематика в Україні для окремих ЗМІ є найбільш складною та досить
“делікатним” аспектом.
Свобода ЗМІ, яка є невід’ємною складовою свободи думки і слова,
вільного вираження поглядів і переконань, має винятково важливе значення
в демократичному суспільстві, що базується на верховенстві права та повазі
до прав і свобод людини. Однак, це право не є абсолютним, воно за своїм
сутнісним змістом може підлягати певним обмеженням, особливо в площині
діяльності судів (судді) і здійснення судочинства [1; 4–6]. З огляду на це
з’ясовано, що подане право має бути правильно збалансоване з іншими
правами людини [1], насамперед – з правом на справедливий суд [7]. У праці
[4] зазначено, що цей аспект є одним з головних у міжнародних
демократичних стандартів взаємодії судів та медіа (ЗМІ), відображених у
базових діючих міжнародно-правових актів, зокрема, у сфері захисту прав
людини і діяльності міжнародних організацій та органів публічної влади.
Так, ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод 1950 року та протоколами до неї [8] (Ратифікація Конвенції відбулася
на підставі Закону України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР; Конвенція набула
чинності в України 11.09.1997 р. [9]) містить положення про те, що “кожен
має право на справедливий і публічний розгляд його справи … незалежним
і безстороннім судом ... . Судове рішення проголошується публічно, але преса
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і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового
розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи
національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають
інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або – тією
мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за особливих обставин
публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя” [8].
Право на публічний розгляд справи також чітко зафіксовано в п. 1 ст. 14
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права [10] та документах
ОБСЄ (OSCE: англ. Organization for Security and Co-operation in Europe),
зокрема, у Документі Копенгагенської наради Конференції щодо людського
виміру НБСЄ (CSCE: англ. Conference for Security and Cooperation in Europe,
сьогодні – Організація з безпеки і співробітництва в Європі, OSCE) – див. п.п.
5.16, 12 [11].
Таким чином, підтримуючи думку А. Федіни [12], можна стверджувати,
що одним із міжнародно-правових стандартів, на якому базується взаємодія
(комунікативний процес) між судами та ЗМІ, є публічне здійснення
правосуддя. Тут варто зазначити, що відповідно до принципу публічного
здійснення правосуддя (в системі загальновизнаних принципів здійснення
правосуддя [13]) громадськість має право бути поінформованою через ЗМІ
про стан організації судочинства, а суди (судді) зобов’язані забезпечити
доступ журналістів та інших представників (працівників) ЗМІ, у
встановленому законом порядку, на судові засідання (процеси) під час
розгляду справ [4; 12].
В контексті цього варто відмітити і той факт, що лише публічність дає
реальну можливість суспільству в певній мірі контролювати діяльність
судової влади, запобігає і протидіє протиправним діям, зокрема таємним
змовам, при прийнятті судових рішень, а також стимулює усіх учасників
процесу діяти чесно та професійно. З іншого боку, публічна діяльність судів
сприяє і забезпечує їх відкритість, гласність та прозорість, а відтак – є
необхідним підґрунтям для підтримання довіри громадян до судів і суддів.
Поряд з тим, тут необхідно також звернути увагу на те, що ЗМІ відіграють
неабияку роль у інформуванні самих суддів із зазначеного питання [4; 12–
14]. Звідси очевидно, що ЗМІ та суди мають певну взаємну зацікавленість у
взаємодії та її посиленні (укріпленні і розширенні).
Узагальненням позиції Організації Об’єднаних Націй (ООН) з питань
взаємодії судів та ЗМІ є твердження, представленого у працях [4; 12], про те,
що “функцією та правом ЗМІ є збір та поширення серед громадськості
інформації, висловлювань та критичних тверджень про судочинство, а також
висвітлення судових справ до, після та під час судового розгляду, не
порушуючи при цьому презумпцію невинуватості” [15]. З огляду на це
необхідно також відмітити, що ЗМІ повинні відповідально ставитись до
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висвітлення судової проблематики (судових процесів) і не виходити за
встановлені межі.
Що стосується практичних рекомендацій у цьому напрямі, враховуючи
інформацію [1–7; 12–14], то тут необхідно підтримати думку А. Коршуна [3]
про те, що сьогодні було б корисним введення у навчальний план підготовки
студентів-юристів та студентів-журналістів відповідних спеціальних курсів,
практикумів з питань взаємодії суду (суддів) та ЗМІ.
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СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ
СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Ефективність судової системи та діяльності судових органів багато в
чому характеризується не лише оперативністю, повнотою та законністю
вирішення правових конфліктів, але і ступенем виконання винесених
судами рішень. Важливо зазначити, що судові органи виконують не лише
функції арбітражу – вирішення спору як такого – але є гарантами
відновлення законних прав та інтересів осіб, що звернулися до суду.
Повноцінно відновити порушені права можливо не тільки за рахунок
винесення рішення, тобто формулювання правової позиції щодо
необхідності вчинити ті чи інші дії або правової оцінки щодо правомірності
тих чи інших вчинених дій, які стали предметом спору. Важливим є кінцеве
виконання винесеного рішення, що з точки зору будь-якого процесуального
права є одним із елементів власне процесу.
Варто зауважити, що в Україні існує проблема невиконання судових
рішень прийнятих судами за наслідками розгляду справи. На нашу думку,
провідне значення судовий контроль за виконанням рішень займає у
цивільному судочинстві, адже судовий контроль в таких справах має свою
специфіку та особливості. Відтак неабиякий інтерес викликає сутність
судового контролю за власними винесеними рішеннями у цивільних справах
за законодавством України.
Важливим аспектом судового контролю, крім іншого, є обмеження суду
самостійно провести контрольні заходи до суб’єкта спірних правовідносин.
Таким правом наділені тільки визначені законодавством суб’єкти звернення,
тобто фізичні та юридичні особи.
З’ясувавши сутність «судовий контроль», надалі вважаємо за доцільне
розкрити поняття «судовий контроль за виконанням судових рішень».
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О.М. Сасевич вважає, що «контроль за виконанням рішень суду можна
визначити як самостійний специфічний правовий інститут, який
характеризується відокремленою системою правових норм, які регулюють
суспільні відносини, що виникають щодо контролю за виконанням судового
рішення, та визначають учасників такого контролю, повноваження органів
державної влади, права і обов’язки фізичних та юридичних осіб, процедуру
(форму, строки, порядок) та відповідальність за невиконання розпоряджень
суду, спрямованих на здійснення судового контролю» [6, с. 237].
У своєму дисертаційному дослідженні О.З. Хотинська вказує, що
«судовий контроль за виконанням судових рішень є складовою єдиного
процесу захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, який
відбувається у рамках однієї справи, незалежно від того, в якій сфері –
публічній чи приватній, виникли спірні правовідносини» [7, с. 7].
Тобто, у юридичній літературі судовий контроль за виконанням рішень
розуміють як окремий інститут, який покликаний регулювати суспільні
відносини у сфері контролю з метою захисту прав та законних інтересів
людини та громадянина, зокрема швидкого виконання судового рішення.
Розвиток інституту судового контролю на законодавчому рівні є
передумовою для реального захисту прав та інтересів учасників судового
процесу з моменту прийняття судового рішення. Це пов’язано з тим, що
прийняте за наслідком судового процесу рішення має бути негайно
реалізовано з метою відновлення порушеного права сторони (позивача).
Дослідивши сутність судового контролю за виконанням судових рішень
надалі розкриємо питання судового контролю за виконанням рішень у
цивільних справах за законодавством України.
Положення Конституції України передбачають, що судові рішення є
обов’язковими до виконання. Цей законодавчий припис є одним з
фундаментальних принципів та покликаний забезпечити функціонування
ефективної судової системи в державі. Дійсно, навіть найдосконаліші та
найсправедливіші судові рішення нічого не варті, якщо вони залишаються
невиконаними у передбачений спосіб.
Одним із засобів юридичного захисту сторін виконавчого провадження
при проведенні виконавчих дій є судовий контроль за виконанням судових
рішень у цивільних справах, який передбачає, зокрема: 1) можливість
здійснення певних процесуальних дій у виконавчому провадженні лише з
дозволу суду; 2) обов'язок суду розглянути скарги на рішення, дії або
бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної
виконавчої служби; 3) позови, що виникають із відносин щодо примусового
виконання судових рішень [3].
Судовий контроль за виконанням судових рішень в цивільних справах
закріплено у Цивільному процесуальному кодексі України від 18.03.2004 №
1618-IV (у редакції від 01.01.2020) [1]. Чинна редакції Цивільного
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процесуального кодексу України встановлює, що сторони виконавчого
провадження мають право звернутися до суду зі скаргою, якщо вважають,
що рішенням, дією або бездіяльністю державного чи приватного виконавця
порушено їхні права або свободи.
Отже, фактично судовий контроль за виконанням судового рішення у
цивільному процесі здійснюється під час розгляду скарги учасників
виконавчого провадження. При цьому закріплення такої норми в
законодавстві є позитивним чинником, який має сприяти реалізації одного
з основних прав, передбачених Конвенцією – права на справедливий суд.
Розгляд судами скарг у порядку, передбаченому розділом VII ЦПК
України, є однією з форм судового контролю за виконанням судових рішень,
виконання яких є складовою частиною цивільного процесу, оскільки
провадження у справі завершується виконанням ухвалених у такій справі
судових рішень [4].
Варто наголосити, що судовий контроль у стадії виконавчого
провадження, окрім вирішення судом ряду процесуальних питань
передбачає також і контроль, в ході якого оцінюються законність дій
(бездіяльності) державного виконавця, а також законність прийнятих ними
рішень. Фактично, це означає реалізацію передбаченого Конституцією
України права суб’єктів права на судовий захист. Саме тому законодавство
регламентує не лише порядок розгляду та вирішення цивільних та інших
справ, віднесених до цивільної юрисдикції, але й процес виконання судових
актів [5, с. 110].
Таким чином, судовий контроль за виконанням судових рішень у
цивільних справах – це форма реалізації судової влади, система
передбачених процесуальним законом засобів, спрямованих на
недопущення незаконного обмеження прав і охоронюваних законом
інтересів особи у процесі примусового виконання судових актів у цивільних
справах, а також відновлення особи в цих правах, і полягає в перевірці
діяльності органів примусового виконання та їх посадових осіб, а також
застосування до них заходів впливу, передбачених процесуальним
законодавством.
Відповідно до статті 447 Цивільного процесуального кодексу України
право на оскарження рішення, дії або бездіяльності державного виконавця,
чи іншої посадової особи державної виконавчої служби або приватного
виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до
ЦПК, мають лише сторони виконавчого провадження, якщо вважають, що
порушено їх права чи свободи [1]. При цьому вони набувають
процесуального статусу заявника. В свою чергу відповідно до частини 1
статті 19, частини 1 статті 74 Закону «Про виконавче провадження» крім
сторін таким правом наділені інші учасники та особи [2].
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Проаналізувавши чинне законодавство про виконавче провадження
можна дійти висновку, що суб’єктами звернення зі скаргою є сторони
виконавчого провадження (стягувач і боржник), представники сторін,
прокурор як учасник виконавчого провадження, а також правонаступники,
якщо правовідносини передбачають правонаступництво.
Об’єктом оскарження відповідно до ч. 1 ст. 74 Закону України «Про
виконавче провадження» є рішення, дії чи бездіяльність виконавця та
посадових осіб органів державної виконавчої служби, відповідно до ст. 447
Цивільного процесуального кодексу – рішення, дії або бездіяльність
державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної
виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового
рішення. Таким чином, сутність об’єкту оскарження у виконавчому процесі
є єдиною – рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця чи іншої
посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного
виконавця.
Що стосується порядку розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність
державних виконавців, посадовий осіб державної виконавчої служби чи
приватних виконавців, то у Цивільному процесуальному кодексі України
законодавець вже передбачив цілий розділ VІІ, який назвав «Судовий
контроль за виконанням судових рішень». Цей розділ складається із 7 статей,
яким передбачено порядок розгляду скарги. Зокрема, сторони виконавчого
провадження можуть звернутися до суду зі скаргою на рішення, дії або
бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу
державної виконавчої служби або приватного виконавця, якщо вважають,
що цим порушуються їх права чи свободи під час виконання судового
рішення, ухваленого в порядку цивільного судочинства. Така скарга
подається до суду, який розглянув справу.
У разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані
рішення, дії чи бездіяльність державного або приватного виконавця
неправомірними і зобов’язує їх усунути порушення (поновити порушене
право заявника). Про виконання ухвали, постановленої за результатами
розгляду скарги, відповідна особа, яка здійснює примусове виконання
судового рішення, повідомляє суд і заявника не пізніше ніж у десятиденний
строк з дня її одержання.
Аналіз існуючого на сьогоднішній день законодавства дозволяє
виокремити такі стадії розгляду скарги у суді: а) стадія відкриття
провадження по скарзі; б) стадія перевірки скарги; в) стадія розгляду скарги
по суті й винесення ухвали по ній; г) стадія оскарження ухвали по скарзі;
д)стадія виконання ухвали по скарзі.
Крім судового порядку вирішення питання щодо оскарження рішень, дій
чи бездіяльності державного чи приватного виконавця, Законом України
«Про виконавче провадження» передбачено позасудовий порядок розгляду
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скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця. Так,
відповідно до ч. 3 ст. 74 Закону «Про виконавче провадження» скарга може
бути подана стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження
(крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо
підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії та бездіяльність
начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний
виконавець, можуть бути оскаржені до керівника органу державної
виконавчої служби вищого рівня [2].
Рішення вищестоящого органу чи посадової особи, які розглядали
скаргу, в разі незгоди з ним стороною виконавчого провадження може бути
оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.
Отже, судовий контроль – це є особливою форма правосуддя, оскільки
контрольні повноваження здійснюються судом шляхом розгляду цивільних,
кримінальних, адміністративних справ. Основною метою судового
контролю є перевірка та встановлення факту дотримання органом
державної влади покладених на нього повноважень, прийняття
правомірного рішення або акту.
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НЕДОЛІКИ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ДО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ПРИЧИНА ВИНЕСЕННЯ
ПОСТАНОВИ ПРО НАПРАВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ НА
ДООПРАЦЮВАННЯ
Суди є носіями виключної функції здійснення правосуддя [1]. З цією
метою їм надані відповідні повноваження та створено розгалужену
нормативно-правову основу регулювання їх діяльності. Водночас,
незважаючи на всі намагання законодавця, досі залишаються проблемні
питання у діяльності судів у різних галузях права. Одним з таких питань у
провадженні у справах про адміністративне правопорушення залишається
підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення.
Провадження у справах про адміністративне правопорушення є
цілісним та структурованим процесом. Як і будь-якому процесу, йому
притаманна чітка поетапність. Останньою обов’язковою стадією є розгляд та
винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення. Цей
етап визначають як комплекс процесуальних дій, спрямованих на вивчення
та оцінку матеріалів справи, встановлення об’єктивної істини та винесення
постанови за суттю справи [2, с. 85]. Необхідно зазначити, що постанова
спрямована саме на вирішення справи по суті, тому всі наявні процесуальні
питання повинні бути усунені до початку цієї стадії – під час підготовки до
розгляду справи про адміністративне правопорушення [3, ст. 278].
Згідно статті 278 КУпАП, підготовка справи до розгляду, що
здійснюється органом (особою) спрямована на вирішення таких питань:
- чи належить до його компетенції розгляд даної справи;
- чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про
адміністративне правопорушення;
- чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце
її розгляду;
- чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
- чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і
адвоката.
Цей етап фактично підсумовує процесуальні здобутки попередньої стадії
і водночас створює необхідні умови для швидкого і об’єктивного вирішення
справи по суті.
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Підтримуємо думку С. Гнатюка, який у своїх працях наголосив, що
рівень регламентації підготовки справи до розгляду є досить неповним і
потребує доопрацювання [2, с. 87]. Так, відсутні правові норми
процесуального вирішення питання про неналежну підсудність, а також
залишається відкритим питання визначення підвідомчості за наявності
альтернативної підсудності. Це спричиняє неможливість суду розглянути всі
обставини справи і об’єктивно вирішити справу про адміністративне
правопорушення по суті.
Водночас, гостро на сьогодні постає питання нормативного
врегулювання винесення судового рішення щодо неналежного оформлення
протоколу та інших матеріалів справи. Таке судове рішення існує у формі
постанови
про
направлення
матеріалів
про
адміністративне
правопорушення на доопрацювання. Відсутність механізму доопрацювання
таких матеріалів з метою усунення виявлених недоліків, приводить до
неможливості об’єктивного розгляду справи та виконання інших завдань
провадження про адміністративне правопорушення.
Довгий час винесення постанови про направлення матеріалів на
доопрацювання залишається досить спірним питанням. Оскільки суд
виносить своє рішення на основі представлених матеріалів справи, то стан
оформлення цих матеріалів надзвичайно важливий, адже від цього фактично
залежить як визнання самого факту вчинення правопорушення, так і
встановлення вини особи.
Однак, очевидно, що оскільки така постанова ґрунтується на
процесуальних недоліках, то останні повинні усуватись на етапі підготовки
справи до розгляду, а не шляхом винесення постанов суду. В останньому
випадку це, формально, є вирішенням справи по суті, але при цьому, не
врегульовано законом і призводить до неможливості оскарження.
Поряд з цим у вітчизняному законодавстві вже існують механізми
спрямовані на усунення виявлених процесуальних недоліків. Зокрема, у
Кодексі адміністративного судочинства України [4], у статті 4, передбачена
така форма судового рішення, як ухвала – письмове або усне рішення суду
будь-якої інстанції в адміністративній справі, яким вирішуються питання,
пов’язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші
процесуальні питання.
Норми Митного кодексу України [5], зокрема стаття 527 передбачає
такий вид рішення суду як «постанова про проведення додаткової
перевірки», що прямо передбачає строки, завдання та суб’єкти перевірки. На
думку дослідників цієї тематики, така постанова виноситься за результатами
розгляду справи у разі виявлення у надісланих матеріалах про порушення
митних правил недоліків, які унеможливлюють здійснення її правильного та
об’єктивного розгляду, зокрема через неповноту доказової бази [6, с. 181].
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Таким чином, аналіз норм чинного законодавства і практики судової
діяльності дозволяє зробити такі висновки:
- намагаючись усунути недоліки процесуального характеру, що мали
(були виявлені до/під час судового розгляду) місце при судовому розгляді,
суди, що спеціалізуються на розгляді адміністративних правопорушень,
ввели у правове поле такий документ як постанова про направлення
матеріалів на доопрацювання. Поряд з тим, таке судове рішення не
передбачено нормами КУпАП, його неможливо виконати чи оскаржити;
- одним з варіантів вирішення зазначеної правової проблеми є внесення
змін до КУпАП, які врегулюють механізм усунення виявлених процесуальних
недоліків на етапі підготовки справи до розгляду (за аналогією КАСУ, МКУ).
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ПЕРВИННІ СУБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У НАУКОВОМУ ПАРКУ
Серед переліку організаційних форм, які сприяють використанню
досягнень науково-технологічного прогресу і прискоренню трансферу
технологій, найбільш ефективними є наукові парки. Науковий парк є ядром
регіональної та національної інноваційної системи, оскільки у процесі його
функціонування розробляються й обґрунтовуються пропозиції щодо
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пріоритетів інноваційного розвитку на всіх рівнях (країна-регіон-галузьпідприємства) і виявляється попит суб’єктів господарювання на інноваційні
розробки [1, с. 10].
Однією із ключових проблем, яка потребує дослідження, є врегулювання
відносин, у яких творець (автор, винахідник), який працює у науковому
парку, може комерціалізувати та захистити свої інтелектуальні права.
У ст. 421 ЦК України закріплене визначення суб’єктів права
інтелектуальної власності, якими є, зокрема, автор, виконавець, винахідник
тощо. Ці суб’єкти поділяються на групи та є носіями особистих немайнових
та (або) майнових прав інтелектуальної власності.
Першу групу суб’єктів згідно зі ст. 421 ЦК України складають творці
об’єктів інтелектуальної власності: автори, винахідники (первинні суб’єкти).
До другої групи належать будь-які фізичні та юридичні особи, які самостійно
не створювали інтелектуальний продукт, однак відповідно до ЦК України,
іншого закону або договору їм можуть належати особисті немайнові та/або
майнові права інтелектуальної власності [2, с. 153].
Кінцевим результатом проекту наукового парку може бути технологія.
На думку Д.І. Погрібного, визначати «технологію» як результат науковотехнічної діяльності (наукові та науково-прикладні результати) чи об’єкти
права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, твори наукового,
технічного характеру, комп’ютерні програми, комерційні таємниці), ноу-хау
(ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій») або навіть як застосування необхідного для
здійснення цього процесу обладнання чи сировини є не зовсім коректним.
Власне, не кожен результат інтелектуальної, творчої діяльності (навіть
запатентований процес виробництва) є готовим до використання як
технологія. Можна лише говорити про той результат інтелектуальної, творчої
діяльності, який належним чином комерціалізований у господарському обігу,
тобто існує у вигляді інновації [3].
Згідно з позицією Всесвітньої організації інтелектуальної власності
(ВОІС) технологія розуміється як систематизоване знання про спосіб
проведення продукту або про надання послуг у промисловості, сільському
господарстві чи торгівлі, незалежно від того, в якій формі закріплене це
знання — винахід, корисна модель, промисловий зразок, сорт рослини або
технічна інформація у вигляді певного набору документів чи певний досвід і
навички фахівців, які здатні створити конструкцію, встановлювати, збирати,
обслуговувати або працювати на промисловій установці чи промисловому
устаткуванні, керувати промисловим або торговельним підприємством у
процесі виробництва [4, с. 52].
Відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про наукові парки» майнові
права на технології та об’єкти права інтелектуальної власності, створені під
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час виконання проектів наукового парку, є власністю наукового парку та/або
його партнерів, крім випадків, зазначених у ч. 4 цієї статті.
За ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності в
сфері трансферу технологій» майнові права на технологію чи її складові, що
створені у процесі виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, належать установам,
організаціям та підприємствам — виконавцям цих робіт відповідно до ЦК
України, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті.
Якщо кінцевим результатом проекту наукового парку є винахід, корисна
модель або промисловий зразок, суб’єктів права інтелектуальної власності на
створені об’єкти поділяють на винахідників, авторів промислового зразка та
інших осіб, які набули права на ці об’єкти за договором чи законом.
Науковий парк як юридична особа належить до вторинних (похідних)
суб’єктів права інтелектуальної власності, в якого виникають права на
підставі трудового або цивільно-правового договору про розпорядження
майновими правами інтелектуальної власності. При цьому розгляд трудового
договору як підстави для набуття прав інтелектуальної власності на службовий
об’єкт інтелектуальної власності у доктрині є спірним. Слід зазначити, що в
межах так званої «трудової функції» завдання може бути видане лише на
створення об’єктів авторського права і близьких до них об’єктів авторського
права (промислових зразків). Інші об’єкти патентного права (винахід і
корисна модель) створюються не за завданнями роботодавця, а у процесі
виконання службового завдання роботодавця. Це зумовлене тим, що поняття
«службове завдання» припускає таке завдання, що дається працівникові в
межах його трудової функції [5, с. 78].
Що стосується питання вторинних суб’єктів права інтелектуальної
власності на наукові твори, то його варто розглядати, відштовхуючись від
службових творів. Наукові твори, створені співробітниками наукового парку,
можна віднести до службових творів. А науковий парк як юридична особа і
правонаступник є похідним суб’єктом патентного права. За загальним
правилом до правонаступників можуть переходити як права на об’єкт,
засвідчений патентом, так і саме право на отримання патенту [6, с. 108–109].
Згідно із ч. 2 ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права»
майнові права на службові твори інтелектуальної власності належать
роботодавцю, якщо інше не встановлено трудовим чи цивільно-правовим
договором між автором та роботодавцем.
Таким чином, первинні суб’єкти права інтелектуальної власності у
науковому парку – це співробітники наукового парку (дослідники, вчені,
науковці, науково-педагогічні працівники, які виступають як винахідники,
автори промислового зразка), що є носіями особистих немайнових та (або)
майнових прав на технології та об’єкти права інтелектуальної власності,
інтелектуальною працею яких вони створені.
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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У
СФЕРІ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
На сьогоднішній час відповідальність учасників господарських відносин
має важливе значення для забезпечення належного здійснення
господарської діяльності. Це є необхідною передумовою функціонування
механізму забезпечення законності і правового господарського порядку в
Україні. Тому є актуальними питання дослідження відповідальності за
правопорушення у сфері капітального будівництва.
У сфері капітального будівництва важливим засобом впливу на
господарські відносини виступають господарсько-правові санкції.
Законодавство України не містить єдиного переліку санкцій, що можуть
застосовуватись в галузі капітального будівництва до учасників
господарських відносин. Такі науковці, як: М.С. Біленко, А.Б. Гриняк, Г.М.
Гриценко, В.І. Давидов, В.Г. Олюха, А.П. Ткач та інші в своїх працях
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досліджували питання господарсько-правових санкцій у сфері капітального
будівництва.
Діяльність
у
сфері
капітального
будівництва
регулюється
Господарським кодексом, Цивільним кодексом, Законами: «Про
регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р., «Про
відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від
14.10.1994 р., «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 р. та ін.
Перш за все, варто зазначити, що Господарський кодекс України,
зокрема стаття 217 передбачає, що господарськими санкціями визнаються
заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті
застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або
правові наслідки. У сфері господарювання застосовуються такі види
господарських санкцій: відшкодування збитків, штрафні санкції,
оперативно-господарські санкції. До суб’єктів господарювання за порушення
ними правил здійснення господарської діяльності застосовуються
адміністративно-господарські санкції. Господарські санкції застосовуються у
встановленому законом порядку за ініціативою учасників господарських
відносин, а адміністративно-господарські санкції – уповноваженими
органами державної влади або органами місцевого самоврядування [1].
Стаття 317 Господарського кодексу України встановлює види підрядних
відносин у капітальному будівництві, в частині другій цієї ж статті зазначено
які договори можуть укладатися для реалізації зазначених відноси, а саме:
договори підряду на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду);
договори підряду на виконання проектних і досліджувальних робіт; договори
підряду на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних
для капітального будівництва [1].
За виконання та неналежне виконання підрядних відносин у сфері
капітального будівництва застосовуються господарсько-правові санкції:
універсальні (їх застосування можливе в інших господарських
правовідносинах і передбачені у загальних положеннях господарського
законодавства) та спеціальні (виключно застосовуються у сфері
капітального будівництва).
В залежності від виду договору у сфері капітального будівництва,
господарсько-правові санкції можна класифікувати на ті:
1) що застосовуються за порушення договору підряду на капітальне
будівництво. (За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за
договором підряду на капітальне будівництво винна сторона сплачує
штрафні санкції, а також відшкодовує другій стороні збитки у сумі, не
покритій штрафними санкціями, якщо інший порядок не встановлений
законом) [4, c. 361];
2) що застосовуються за порушення договору підряду на виконання
проектних і досліджувальних робіт. (Підрядник відповідальний за недоліки
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проекту, у тому числі виявлені у процесі його реалізації та експлуатації
побудованого за цим проектом об’єкта. У разі виявлення недоліків проекту
підрядник зобов’язаний безоплатно переробити проект, а також
відшкодувати замовнику збитки, спричинені недоліками проекту) [4, c.
362];
3) що застосовуються за порушення договору підряду на виконання
пусконалагоджувальних робіт та монтажу обладнання. (У випадку не
виконання/неналежного виконання виконавцем робіт за цим договором,
або суттєвого прострочення виконавцем термінів виконання робіт (більш як
20 календарних днів), яке виникло з його вини, замовник вправі відмовитись
від подальшого виконання виконавцем робіт за цим договором та вимагати
повернення коштів, попередньо сплачених замовником у сумі вартості
невиконаних робіт);
4) що застосовуються за порушення договору підряду на виконання
геологічних робіт. (Виконавець несе відповідальність за повне, якісне,
своєчасне та безпечне виконання комплексу робіт. Якщо виконавець
своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що
закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право
відмовитися від виконання цього договору та вимагати відшкодування
збитків);
5) що застосовуються за порушення договору підряду на виконання
геодезичних робіт. (За несвоєчасну оплату виконаних робіт або
невиконання зобов’язань замовник сплачує пеню в розмірі подвійної
облікової ставки НБУ за кожний день прострочення);
6) що застосовуються за порушення договору підряду на виконання
інших робіт, необхідних для капітального будівництва.
Всі перелічені господарсько-правові санкції у сфері капітального
будівництва містяться не в одному нормативно-правовому акті, а в багатьох
правових актах, крім того, ці акти різної юридичної сили та містять в собі як
види та порядок застосування господарсько-правових санкцій.
А.Б. Гриняк пропонує класифікацію санкції у сфері капітального
будівництва за підставою застосування (договірні господарсько-правові
санкції у сфері капітального будівництва, які застосовуються за порушення
зобов’язань, що виникають з договору, та позадоговірні, які застосовуються
за порушення зобов’язань, які випливають з інших юридичних фактів, аніж
господарський договір у сфері капітального будівництва). Таким чином,
господарсько-правові санкції поділяють на ті, які передбачені законом, та
господарсько-правові санкції, які передбачені договором [2, c. 318–319].
В.Г. Олюха зазначає, що на підрядника може бути покладено
господарсько-правові санкції за: допущені недоліки в роботі; неналежну
якість роботи; неналежну якість наданих матеріалів; надання матеріалу або
устаткування, обтяженого правами третіх осіб; неправильне використання
181

матеріалу, що надав замовник; невиконання або неналежне виконання
роботи, спричинене недоліками матеріалу, наданого замовником;
невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків субпідрядником;
невиконання або неналежне виконання замовником обов’язків за договором
підряду.
На замовника покладається відповідальність за: якість матеріалів,
наданих замовником; ненадання сприяння підряднику у виконанні його
обов’язку; неврахування попереджень замовника, які зроблені ним
відповідно до ст. 847 ЦК України; невиконання зустрічних обов’язків за
договором підряду; відмову від прийняття результатів роботи та неналежне
їх прийняття; несвоєчасний розрахунок із підрядником [3, c. 43–46].
Таким чином, господарсько-правові санкції – це заходи впливу на
правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких
для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. До
господарських санкцій, які застосовуються у сфері капітального будівництва
належать: відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно-господарські
санкції. У сфері капітального будівництва застосовуються господарськоправові санкції як універсальні так і спеціальні. За підставою застосування
господарсько-правові санкції класифікують на ті, які передбачені законом та
ті, які передбачені договором.
В залежності від виду договору існують господарсько-правові санкції,
які застосовуються за порушення договору підряду на: капітальне
будівництво, на виконання проектних і досліджувальних робіт, виконання
пусконалагоджувальних робіт та монтажу обладнання, виконання
геологічних робіт, виконання геодезичних робіт.
Всі перелічені господарсько-правові санкції у сфері капітального
будівництва містяться не в одному нормативно-правовому акті, а в багатьох
правових актах, крім того, ці акти різної юридичної сили та містять в собі як
види та порядок застосування господарсько-правових санкцій.
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ДОПУСТИМА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В контексті розвитку економічного співробітництва України з ЄС,
виконання зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію важливою є адаптація
української економіки до функціонування в рамках європейських правил та
принципів державної допомоги [1, с. 12]. На сьогодні основу державної
підтримки суб’єктів господарювання в Україні складають десятки
відповідних бюджетних програм, державних цільових програм, понад 150
законодавчих норм [2, с. 13]. Основним законодавчим актом у цій сфері є
Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від
01.07.2014 р. (далі – Закон).
Державна допомога, яка надається суб’єктам господарювання,
відповідно до Закону, має бути допустимою або визнана такою, про що
зазначає у своєму рішенні Уповноважений орган, який розглядає зазначене
питання.
Допустимою, відповідно до ст. 5 Закону є державна допомога, якщо
вона надається для забезпечення споживачів соціально важливими
товарами, за умови, що така допомога не є дискримінаційною стосовно
місця походження товарів; або відшкодування шкоди особам, постраждалим
внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру,
згідно із законом [3].
Критерії оцінки допустимості окремих категорій державної допомоги
визначаються Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ). Ними є: допомога
для забезпечення розвитку регіонів; підтримка середнього та малого
підприємництва; допомога на професійну підготовку працівників; допомога
на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових
робочих місць; допомога на відновлення платоспроможності та
реструктуризацію суб’єктів господарювання; допомога на захист
навколишнього природного середовища; допомога на проведення наукових
досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність; допомога на
підтримку окремих галузей економіки [4].
На даний час не прийнятими залишаються критерії оцінки
допустимості державної допомоги на захист навколишнього природного
середовища, проект яких було оприлюднено Антимонопольним комітетом
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України (далі – АКМУ) ще у 2017 р. [5] для громадського обговорення та
який, за його результатами, подавався до КМУ на затвердження. Із так
званих галузевих критеріїв оцінки допустимості державної допомоги,
прийняття яких також регламентує частина друга статті 6 Закону. На цей час
АМКУ розроблено, оприлюднено та проведено громадські обговорення лише
критерії у вугільній галузі та у банківській галузі [6].
Вважається доцільним детальне дослідження критеріїв допустимості
державної допомоги, визначених відповідними постановами КМУ. Так
державна допомога для забезпечення розвитку регіонів та підтримки
середнього та малого підприємництва, відповідно до Постанови КМУ «Про
затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам
господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки
середнього та малого підприємництва» від 07.02.2018 № 57, є допустимою у
разі, коли: надається з метою забезпечення сприяння соціальноекономічному розвитку регіонів, створення сприятливих умов для розвитку
середнього та малого підприємництва, стимулювання їх інвестиційної та
інноваційної активності, сприяння діяльності щодо реалізації вироблених
ними товарів (робіт, послуг), забезпечення зайнятості населення;
забезпечується: cтворення нових робочих місць в результаті здійснення
інвестиції та збереження їх отримувачем державної допомоги; здійснення
інвестицій, що призвело до збільшення штатних одиниць відповідного
отримувача державної допомоги у порівнянні із середнім показником за
останні 12 місяців; заповнення вакансій протягом трьох років з моменту
створення відповідного робочого місця та ін. [7].
Державна допомога на професійну підготовку, відповідно до Постанови
КМУ «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги
суб’єктам господарювання на професійну підготовку працівників» від
11.01.2018 № 11, є допустимою у разі, коли вона надається з метою
стимулювання роботодавця підвищувати професійний рівень працівників і
спрямована на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на
професійну підготовку працівників [8].
Державна допомога на працевлаштування, згідно Постанови КМУ «Про
затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам
господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та
створення нових робочих місць» від 31.01.2018 № 33 є допустимою у разі,
коли: державна допомога на працевлаштування спрямована на
відшкодування суб’єктам господарювання витрат на: оплату праці
незабезпечених осіб, особливо незабезпечених осіб, зареєстрованих
безробітних осіб, осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового
лікування; сприяння в працевлаштуванні незабезпечених осіб, особливо
незабезпечених осіб, зареєстрованих безробітних осіб, осіб, звільнених після
відбуття покарання або примусового лікування; оплату праці осіб з
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інвалідністю; сприяння в працевлаштуванні осіб з інвалідністю та створенні
нових робочих місць для зазначених осіб; забезпечується: створення нових
робочих місць; працевлаштування на робочі місця, що звільнилися у зв’язку
з припиненням трудових відносин попереднім працівником за його
ініціативою чи у зв’язку із застосуванням до працівника заходу
дисциплінарного впливу відповідно до законів, але не в результаті
скорочення чисельності або штату працівників тощо [9].
Державна допомога на відновлення платоспроможності та
реструктуризацію суб’єктів господарювання, відповідно до Постанови КМУ
«Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на
відновлення
платоспроможності
та
реструктуризацію
суб’єктів
господарювання» від 31.01.2018 № 36, вважається допустимою, коли така
допомога надається з метою відновлення платоспроможності та/або
довгострокової рентабельності суб’єктів господарювання [10].
Державна допомога на проведення наукових досліджень, технічний
розвиток та інноваційну діяльність, згідно Постанови КМУ «Про
затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам
господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та
інноваційну діяльність» від 07.02.2018 № 118, є допустимою у разі, коли:
надається з метою сприяння розвитку у сфері наукових досліджень,
технічного розвитку та інноваційної діяльності; спрямована на фінансування
некомерційної господарської діяльності наукової установи або закладу вищої
освіти; спрямована на фінансування діяльності наукової установи або
закладу вищої освіти, що провадять як некомерційну господарську
діяльність, так і комерційну господарську діяльність, за таких умов:
комерційна господарська діяльність необхідна для функціонування наукової
установи та/або закладу вищої освіти та нерозривно пов’язана з
некомерційною господарською діяльністю такої наукової установи або
закладу вищої освіти; для здійснення обох видів діяльності
використовуються одні і ті ж ресурси, зокрема матеріали, обладнання,
персонал, основні засоби; обсяг комерційної господарської діяльності не
перевищує 20 відсотків загального обсягу діяльності наукової установи або
закладу вищої освіти за рік та ін. [11].
Отже, з огляду на вищесказане, можемо дійти висновку, що державна
допомога суб’єктам господарювання є одним з інструментів стимулювання
господарської діяльності для досягнення економічних, соціальних та інших
цілей, зокрема для підвищення конкурентоспроможності цих суб’єктів на
зовнішньому і внутрішньому ринку. Умови надання державної допомоги в
Україні визначається Законом України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання», а також відповідними постановами Кабінету Міністрів
України. Критерії допустимості за змістом на сьогодні не повно відповідають
міжнародним нормам і потребують удосконалення правового регулювання.
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАНННЯ
НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Здійснюючи господарську діяльність суб’єкти господарювання прагнуть
до одного – забезпечити собі найвигідніші умови на тому чи іншому ринку.
Тим самим вони загострюють економічну конкуренцію на ринках. Однак
деякі з них зловживають своїми можливостями, ігноруючи інтереси інших
учасників ринкових відносин, а іноді досягають своїх цілей використовуючи
засоби недобросовісної конкуренції. Для забезпечення існування
добросовісної конкуренції на вітчизняних ринках, врахування й захист
інтересів всіх без винятку учасників ринкових відносин, повинна бути
створена відповідна законодавча база.
Проблема державного регулювання ринкової конкуренції є досить
актуальна при сучасній економічній ситуації. Важливу роль в дослідження
цієї проблеми відіграють науковці: Безух О., Беляневич В., Журик Ю., Корчак
Н., Кулішенко В., Шуміло І.
Функціонування ринкових відносин, в основі яких лежить економіка,
передбачає створення рівних можливостей для суб’єктів господарської
діяльності, в тому числі і для конкуренції, під якою розуміється змагальність
суб’єктів господарювання, коли їхні самостійні дії обмежують можливості
кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і
стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує споживач.
Правового регулювання конкуренції здійснюється Законом України
“Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 р. [1].
Закон визначає правові засади підтримки та захисту економічної
конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і
спрямований на забезпечення ефективного функціонування економіки
України на основі розвитку конкурентних відносин. У законі для кожного
виду порушень конкурентного законодавства передбачені окремі розділи,
які присвячені розгляду заяв та справ про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції та відповідальності за порушення цього
законодавства.
26 листопада 1993 р. Законом України “Про Антимонопольний комітет
України”, визначено правове становище Комітету, його органів та посадових
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осіб. Правові засади захисту господарюючих суб’єктів і споживачів від
недобросовісної конкуренції визначає Закон України “Про захист від
недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 р.
Порядок розгляду Антимонопольним комітетом України і його
територіальними відділеннями справ про порушення антимонопольного
законодавства регулюється Правилами розгляду справ про порушення
антимонопольного законодавства України, затвердженими розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 р. (в редакції
розпорядження від 03 червня 2016 p.) та розділами VII та XI Закону України
“Про захист економічної конкуренції”.
Треба зазначити, що процес формування конкурентного законодавства
почався в той час, коли ще остаточно не склалися ринкові умови
господарювання в Україні. Тому, зрозуміло, закони, які приймалися в той
період, були направлені не стільки на регулювання та охорону економічних
відносин, скільки на створення правової бази для забезпечення переходу від
адміністративно-командної до ринкової економіки.
Тож, перелічені вище нормативні акти не вирішують всіх питань, що
стосуються проблеми економічної конкуренції. Тому виникає потреба в
прийнятті нормативного акту, який би регулював питання, що не розглянуті
в нормах конкурентного законодавства. На початку 2002 року була спроба
прийняти Конкуренційний процесуальний кодекс, яка не увінчалась
успіхом. [3].
Підставою для прийняття подібного акту є відсутність єдиного
нормативного акту щодо процедури розгляду справ про порушення
конкурентного законодавства, недостатньо врегульовані процедури
розслідування, доказування, прийняття рішень, забезпечення дотримання
необхідних процесуальних гарантій учасників процесу, процесуальні строки
тощо.
Зважаючи на реальність, антимонопольне законодавство потребує
певного вдосконалення з урахуванням фактору міжнародної конкуренції.
Особливого доопрацювання потребує ряд основоположних принципів:
забезпечення рівності прав усіх суб’єктів господарювання щодо доступу до
участі в конкурсах на отримання права постачання продукції для державних
потреб, сприяння створенню за участю підприємства та фінансовокредитних установ лізингових структур, які б забезпечували використання у
малому бізнесі вітчизняного обладнання на умовах лізингу [4].
Найважливішою проблемою, що заважає ефективній реалізації
конкурентної політики є прогалини та недосконалість правових
процесуальних норм та їх систематизації. На нашу думку, питання
систематизації і матеріальних, і процесуальних норм щодо регулювання
конкурентних відносин є досить актуальними та нагальними. Така
систематизація може бути проведена шляхом кодифікації, що в майбутньому
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імовірно виокремить від вже існуючих норм норми нової галузі права –
Конкурентне право.
Таким чином, правове регулювання конкуренції та захист
господарюючих суб’єктів від недобросовісної конкуренції здійснюється
Законами України “Про захист економічної конкуренції”, “Про
Антимонопольний комітет”, “Про захист від недобросовісної конкуренції”.
На сьогоднішній день виникає потреба в прийнятті єдиного нормативного
акту щодо процедури розгляду справ про порушення конкурентного
законодавства, процедури розслідування, доказування, прийняття рішень,
забезпечення дотримання необхідних процесуальних гарантій учасників
процесу, процесуальні строки тощо. Крім того, антимонопольне
законодавство повинно бути реформовано з урахуванням існуючої
міжнародної конкуренції.
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ВИДОВИЙ СКЛАД ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ В ОЗЕЛЕНЕННІ ТЕРИТОРІЇ
ПАВЛОГРАДСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ
В системі озеленення навчальних закладів деревні рослини забезпечують
не тільки санітарно-гігієнічну, рекреаційну та художньо-естетичну функції, але
й виступають об’єктами в науково-дослідній роботі та наочними посібниками
для проведення екскурсій [1, с. 276], сприяють кращому засвоєнню школярами
навчального матеріалу з таких дисциплін, як «Я досліджую світ», «Біологія»,
«Екологія» тощо.
Асортимент видів, що використовується в насадженнях обмеженого
користування, до яких належить і дендрофлора територій навчальних закладів,
не завжди відповідає покладеним на нього функціям. Так, наприклад, основна
частина деревних видів на території загальноосвітніх шкіл міста Павлоград
Дніпропетровської області, висаджена, як правило, в період введення в
експлуатацію цих навчальних закладів ще за радянських часів. І тому їх
асортимент, життєвий стан, зміна декоративності через вікові особливості
порушують композиційні рішення організації внутрішнього простору
шкільних ділянок та в сучасних умовах є морально застарілими і потребують
детального аналізу з наступним наданням рекомендацій щодо заходів з їх
покращання. Визначенню видового складу дендрофлори території
Павлоградського навчально-виховного комплексу № 2 (вул. Полтавська, 148)
та шляхів його оптимізації і присвячена дана робота.
За даними інвентаризації, яку проведено у 2019 році [2], деревні
насадження території Павлоградського НВК № 2 представлені 31 видом, що
належать до 21 роду та 13 родин. Серед них голонасінні представлені 4 видами
(13 % від загальної кількості видів), покритонасінні – 27 видами (87 % від
загальної кількості видів). Беззаперечним лідером за кількістю рослин в
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озелененні серед покритонасінних виступає родина розові (29 %), серед
голонасінних – родина кипарисові (22 %).
Всього в озелененні навчального закладу використано 101 екземпляр
деревних рослин, для яких співвідношення автохтонних і інтродукованих
представників складає 54 % : 46 % відповідно. Найвагомішою часткою в
насадженнях представлені біота східна (13 %), береза повисла (10 %),
горобина проміжна і черемха звичайна (по 9 %). Дещо нижчий відсоток участі
у формуванні насаджень належить наступним видам: ялівець козацький і
самшит вічнозелений (по 7 %), робінія псевдоакація (6 %), слива домашня (5
%), бирючина звичайна (4 %), липа дрібнолиста і калина звичайна (по 3 %), а
також шовковиця біла, ясен ланцетний, спірея Вангутта, горобина звичайна,
клен сріблястий та клен гостролистий (по 2 %). Одиничними екземплярами в
озелененні використані шовковиця біла, катальпа бігнонієвидна, липи
широколиста і європейська, кампсіс вкорінливий, аронія чорноплода, тополя
пірамідальна і дельтовидна, ялівці лускатий і середній, ясен звичайний, дуб
звичайний, в’яз низький і клен ясенелистий.
Аналіз біоморф, що складають структуру дендрофлори навчального
закладу, встановив значне переважання рослин з життєвою формою «дерево»
в дослідних насадженнях. Так, дерева, кущі і деревоподібні ліани представлені
відповідно співвідношенням 73 % : 26 % : 1 %, яке яскраво ілюструє вкрай
складну ситуацію, що склалася через значну нестачу чагарників в системі
озеленення закладу.
В Павлоградському НВК № 2 чагарникові види не використовуються для
створення живоплотів вздовж доріжок, немає також їх рядових посадок по
периметру території і для відокремлення спортивної зони закладу. Тобто ті
поодинокі екземпляри та невеликі за кількістю групи чагарників, що
використані в озелененні та спорадично розкидані по території, не виконують
у повній мірі свого функціонального призначення. На це потрібно звернути
увагу при реконструкції насаджень закладу, одночасно враховуючи
необхідність введення в систему озеленення сучасного асортименту
декоративно-листяних і гарноквітучих чагарників, таких як спірея середня, с.
японська, с. Дугласа, вейгела квітуча, форзиція європейська, ф. проміжна, ф.
повисла, дейція шорстка, пухироплідник калинолистий, гортензія
деревоподібна тощо.
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Анотація. В роботі наведено дослідження проблеми виходу з ладу електродвигунів,
зібрано статистичну інформацію по причинам відмов та характерних дефектів деталей
асинхронних електродвигунів. Проведено обробку статистичної інформації по відмовам
асинхронних електродвигунів та визначено показники їх надійності. Так за результатами
роботи встановлено середнє напрацювання на відмову асинхронного електродвигуна, яке
лежить в межах 3320...3770 г. Наведено шляхи підвищення надійності електродвигунів.
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Загальна суть проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій.
Сьогодні важко уявити будь-яке виробництво без використання електричної
енергії, а більшість рушіїв оснащені електроприводом і саме електропривод
споживає близько 70 % всієї електроенергії [1]. Спостереження за роботою
підприємств, що займаються ремонтом та обслуговуванням електроприводів
вказує на те, що на електродвигун припадає від 20 до 30 % відмов всього
механізму і це досить великий показник. В першу чергу висока кількість
відмов обумовлена майже відсутністю обкатувально-випробувальних робіт
під час виробництва електродвигунів із-за дороговизни та складності
проведення випробувань. Особливо це стосується електродвигунів
потужністю понад 5 кВт. Для підвищення надійності електродвигунів
користуються статистикою відмов електромашин в роботі.
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Тому питання дослідження надійності електродвигунів, а особливо
пошук та розробка шляхів її підвищення потребують досліджень.
Дослідженню надійності електродвигунів присвячено багато робіт таких
вчених як: В.М. Шавкун, М.І. Гончар, Пазій В.Г. та інші. Так в роботі [2]
автори вказують на дуже низький строк служби електродвигунів у
сільському господарстві який становить 2,5-3 роки, дещо більше у інших
галузях народного господарства 7-10 років.
Автори роботи [3] також вказують на низький строк експлуатації
промислових електродвигунів і наводять такий розподіл відмов:
конструктивні – 15 %, технологічні – 35 % та експлуатаційні – 50 %. Як
стверджують автори в більшості випадків експлуатаційні відмови
відбуваються в наслідок не дотримання правил, експлуатації та правил і
строків технічного обслуговування і ремонтів.
Аналізуючи існуючі джерела можна зробити висновок, що надійність
електродвигунів досить низька але данні різняться тому потребують
уточнення.
Метою роботи є оцінка надійності промислових електродвигунів, що
потрапляють в ремонт та визначення напрямків її підвищення.
Виклад основного матеріалу. Електричні машини можна поділити на
три типи: Асинхронні, синхронні та постійного струму. Класифікація
електричних машин наведена на рис. 1.

Електричні машини

Асинхронні

Синхронні

Постійного струму

Рис. 1. Класифікація електричних машин

Так на долю асинхронних машин припадає 75 % від усіх машин, що
використовуються у промисловості на долю синхронних припадає 10 %, а на
машини постійного струму 15 %.
Так як асинхронні двигуни займають левову долю машин, що
ремонтуються на підприємстві (Дніпрообленерго Підгороднянський РЕМ
рис. 2) далі будемо розглядати цей тип машин.
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Рис. 2. Підгороднянський РЕМ Дніпрообленерго, процес ремонту електродвигунів

Дефекти, що виникають у електродвигунах асинхронного типу
розподіляються наступним чином: знос та вихід з ладу підшипникових
вузлів, ушкодження статора, ушкодження ротора, інші дефекти, у
відсотковому відношенні дефекти електродвигунів наведено на рис. 3.

Рис. 3. Розподіл дефектів асинхронних двигунів

Як видно з діаграми найбільша частка дефектів припадає на
підшипникові вузли та ушкодження статора, про це свідчать і зафіксовані
факти ушкоджень рис. 4.
Числові значення показників надійності визначають за результатами
спостережень за випробуваннями однотипних виробів (асинхронні
електродвигуни) у заданих умовах, фіксуючи наробіток конкретних виробів
до першої відмови в годинах роботи під навантаженням. Результати
спостережень представляємо у вигляді інтервального статистичного ряду
розподілу наробітку до першої відмови.
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Рис. 4. Ушкодження деталей асинхронного електродвигуна
а - підгоряння обмотки, б - наплавлення міді, в – пропалення листів,
г, д – ушкодження підшипникового вузла

Інтервальний статистичний ряд емпіричного розподілу наробітку Т1 для
заданих умов представлений в табл. 1. У цій же таблиці представлені
значення частостей mi/N і сума частостей S mi/N по окремим i-им інтервалам.
Таблиця 1 – Інтервальний статистичний ряд емпіричного розподілу
асинхронних електродвигунів до першої відмови
Границі часткових інтервалів 0 - 1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

Середини інтервалів, Т1, год.

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

13

22

15

10

4

2

Частості mi/N

0,325

0,55

0,375

0,25

0,1

0,05

Накопичені частості S mi/N

0,325

0,875

1,25

1,5

1,6

1,65

Частоти mi

Дані табл. 1 використовуємо для побудови графіків, що наочно
характеризують емпіричний розподіл випадкової величини – гістограми та
полігона розподілу наробітку.
Загальний вид гістограми й полігона представлений на рис. 5.
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Числові значення статистичних характеристик розподілу випадкової
величини, таких, як середнє арифметичне значення Т1, вибіркове середнє
квадратичне відхилення d розраховуємо по наступних формулах [4]:

mi
= 3,52 т. г. (1)
N
2 m
d = S(Tci - T ) × i = 2,43 т. г. (2)
N
T1 = STci ×

Рис. 1. Загальний вид гістограми й полігона

Ступінь розсіювання випадкової величини визначаємо безрозмірною
числовою характеристикою – коефіцієнтом варіації:
d
2,43
n=
=
= 0,69 , (3)
T
t
3,52
0
( зм )
де tзм – величина зсуву зони розсіювання Т1 щодо нульового значення.
У нашому випадку ми застосовуємо закон розподілу Вейбулла.
При визначенні довірчих границь розсіювання середнього значення
показника надійності для розподілу Вейбулла - Гнеденко скористаємося
рівняннями:

Tн1 = Т1 в r3 = 3,52 × 3,14 0,83 = 3,32тис.г. (4)
Tв1 = Т1 в r1 = 3,52 × 3,14 1,24 = 3,77 тис.г. (5)
де r1 і r3 – коефіцієнти Вейбулла, обумовлені по [5] залежно від a і N.
Як показали дослідження надійність електродвигунів досить низька,
основна причина виходу з ладу це відмова підшипникового вузла. Після
розвитку зносу у підшипнику змінюється співвісність і при несвоєчасному
усуненні поломки досить часто як наслідок руйнується статор
електродвигуна.
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Запобігти цьому можливо використавши своєчасно діагностування
підшипникових вузлів та виявити дефект на початку його зародження.
Досягти цього можливо використавши різні методи діагностування [5], для
підшипникових
вузлів
електродвигунів
найбільш
раціонально
використовувати віброакустичні методи діагностування [6], які не
вимагають втручання в конструкцію двигуна та його розбирання.
Висновок. Таким чином, з імовірністю 0,9 можна стверджувати, що
значення середнього наробітку асинхронного електродвигуна до ремонту
буде лежати в інтервалі 3320...3770 г.
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У сучасних умовах зростання вартості і навіть дефіциту паливноенергетичних ресурсів особливу актуальність набуває оцінка енергетичної
ефективності промислових технологій. Витрата енергії є універсальним
показником, який визначає, в кінцевому підсумку, ефективність усього
виробництва. У промислово розвинених країнах Заходу енергетичний аналіз
перестав бути прерогативою тільки дослідник, перетворившись на дієвий
механізм, що сприяє становленню енергозберігаючих технологій, що
стимулює більш ефективне використання енергоресурсів. Ще в 1974 р.
Конгрес США прийняв закон, відповідно до якого при здійсненні
федеральних програм обов'язковий енергетичний аналіз різних технологій
виробництва і процесів перетворення енергії. Роботи з енергетичного
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аналізу фінансуються державною організацією – Адміністрацією
енергетичних досліджень і розвитку (ERDA).
Особливе значення має економія електроенергії у промисловості,
оскільки в цій галузі витрачається близько 60 % виробленої в Україні
електроенергії, з яких 60 % споживають електроприводи. Звідси випливає
важливість економії електроенергії в промислових електроприводах,
головним чином, у з’єднаних з ними механізмах.
Предметом дослідження являється аналіз енергоефективності системи з
використанням нового обладнання на скіповій підйомній установці по шахті
Тернівська ПАТ КЗРК.
Мета дослідження полягає в ознайомленні з новим електроприводом
на головній підйомній установці на шахті Тернівська, в доведенні його
енергоефективності
та
запропонуванні
встановлення
нового
електроприводу на шахті Гвардійська.
Впровадження синхронного двигуна з тиристорним перетворювачем
частоти на головній (скіповій) підйомній установці – запорука
енергоефективності.
Електропривод за системою ТП-Д рудничного підйому має ряд
особливостей, зумовлених виконанням підйомних установок і виконанням
ними технологічних операцій. Електропривод на шахті Тернівська
складається з тиристорного перетворювача та синхронного двигуна.
Електропривод повинен забезпечувати:
• Пуск, розгін і уповільнення, роботу в гальмівному – інвекторному
режимі з рекуперацією електроенергії в електромережу, зміна напрямку
обертання після зупинки машин; перемикання в силовому ланцюзі без
струму-як автоматичне перемикання, так і ручне; реверс моменту
електроприводу шляхом безконтактного управління за час, допустиме за
технологічними умовами роботи підйомних установок;
• Стійку роботу в інверторному режимі зі струмом, допустимим по
комутації при зниженні напруги живильної мережі Uс=10-15 %, з
урахуванням збільшення допустимого інверторного струму при менших Uс;
• Стабільність характеристики управління при коливаннях напруги в
заданих межах;
• Діапазон регулювання швидкості Д=100:1 без створення зайвого
запасу випрямленої напруги.
Застосування тиристорного електроприводу обумовлює цілий ряд
переваг:
1.
Завдяки широкій номенклатурі виготовлених напівпровідникових
елементів спрощується виробництво ТП і можуть бути скорочені витрати на
ТП у зв’язку з постійним зниженням вартості тиристорів.
2.
Економія міді і чорних металів при виготовленні тиристорного
агрегату і трансформатора;
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3.
Зниження витрат на будівельно-монтажні роботи тиристорного
електроприводу, для якого не потрібні громіздкі фундаменти, потужні
вантажопідйомні засоби і велика площа приміщень(для тиристорного
електроприводу на 20-40 % менше, ніж для інших)
4.
Зниження експлуатаційних витрат, в основному за рахунок
скорочення витрат на електроенергію та обслуговування перетворювача.
5.
Велика потенційна надійність у порівнянні з електроприводом ГД за рахунок меншого числа електричних машин і застосування статичного
ТП у вигляді шафових конструкцій блочно –модульного виконання з гарною
доступністю до елементі для широкого усунення несправність. Більш просте
здійснення резервування та взаємозамінності блоків ТП, більший, більший
термін служби ТП за умови застосування захисних засобів і пристроїв з
обмеження струму, напруги та інших параметрів.
6.
Ефективна
реакція
швидкодіючого
регулятора
ТП
в
електроприводі. Висока швидкодія ТП, систем та його захистів, можливість
отримання потрібних характеристик і точності управління полегшують
процеси управління. Перевага швидкодії зберігається при будь-якому
значенні потужності електроприводу ТП-Д.
7.
Незначна потужність управління на вході СІФУ для
безпосереднього управління ТП, що дозволяє використовувати малопотужні
керуючі пристрої та простіше реалізовувати складні закони керування.
8.
Завдяки високій керованості просте здійснення автоматизації
руху підйому установки, розширення можливостей задоволення вимог у
зв’язку з технологічними особливостями різного виду підйомних установок.
Синхронні двигуни більш складніші, ніж асинхронні, але мають ряд
переваг, що дозволяє застосовувати його в ряду випадків замість
асинхронного.
1.
Основною перевагою синхронного електродвигуна являється
можливість отримання оптимального режиму по реактивній енергії, який
отримується шляхом автоматичного регулювання струму збудження
двигуна. Синхронні двигуни можуть працювати, не споживаючи і не
віддаючи реактивну енергію в мережу. При коефіцієнті потужності рівним
одиниці. Якщо для підприємства необхідно вироблення реактивної енергії,
то синхронні електродвигуни, які працюють з перезбудженням, можуть
віддати її в мережу.
2.
Синхронні двигуни менш чутливі до коливань напруги в мережі,
ніж асинхронні електродвигуни. Їх максимальний момент пропорційний
напрузі в мережі, в той час як критичний момент асинхронного двигуна
пропорційний квадрату напруги.
3.
Синхронні електродвигуни мають високу перевантажувальну
можливість. Крім того, перевантажувальна можливість синхронного двигуна
може бути автоматично збільшена за рахунок підвищення струму
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збудження, наприклад, при різкому короткочасному підвищенні
навантаження на валу двигуна.
4.
Швидкість обертання синхронного двигуна залишається
незмінною навантаженні в межах його перевантажувальної можливості.
На шахті започатковано впровадження високопродуктивного
імпортного гірницького обладнання. Нині тут працює фінський комбайн з
безлюдної проходки висхідних виробок.
Розрахунок споживання електроенергії до та після встановлення нового
обладнання на головному рудопідйомному стовбурі шахти Тернівська.
Проведемо математичні розрахунки споживання енергії до та після
встановлення нового обладнання при однаковій глибині – 1350 м.
Розрахунок споживання електроенергії до та після встановлення нового
обладнання на головному рудопідйомному стовбурі шахти
Проведемо математичні розрахунки споживання енергії до та після
встановлення нового обладнання при однаковій глибині – 1350 м.
Графік електричного навантаження до встановлення нового обладнання
від 10 жовтня 2010 року.

Рисунок 1 – Графік електричного навантаження по шахті Тернівська

Розраховуємо середнє значення електричного навантаження за час Т.
𝑃𝑐𝑝 =

∑E
FGH AB∗DB
∑E
FGH ∆DB

JK∗LMNNK∗NMNNK∗OM⋯MLKK∗NQ

=

OKK

= 545.6 кВт (1)

Розраховуємо середньоквадратичне значення навантаження за час Т
𝑃е = V

W ∗∆DB
∑E
FGH∗AB

X
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=557 кВт.

(2)

Розраховуємо дисперсію навантаження
Dp=Pe2-Pcp2=5572-545.62=12569 кВт2.
(3)
Середньоквадратичне значення навантаження
σр=YDp = √12569 = 112.2 кВт.
(4)
Проаналізуємо споживання енергії за допомогою графіка електричного
навантаження після встановлення нового обладнання від 4 лютого 2016
року.

Рисунок 2 – Графік електричного навантаження по шахті Тернівська

Розраховуємо середнє значення електричного навантаження за час Т.
𝑃𝑐𝑝 =

∑E
FGH AB∗DB
∑E
FGH ∆DB

=

LKKK∗LMLKK∗NM⋯MNKKK∗NQ
OKK

= 480 кВт

(5)

Розраховуємо середньоквадратичне значення навантаження за час Т
Pе = V

W ∗∆c`
∑a
bGH∗_`

d

=495 кВт.

(6)

Розраховуємо дисперсію навантаження
Dp=Pe2-Pcp2=4952-4802=14625 кВт2.
(7)
Середньоквадратичне значення навантаження
σр=YDp = √12569 = 120 кВт.
(8)
Таким чином, на підставі розрахунків можна стверджувати, що після
введення в експлуатацію нового обладнання на скіповій підйомній установці
вдалося зменшити витрату електроенергії на 17-20 %. Це дозволило
наростити продуктивність підйому гірничої маси на 20 %
(вантажопідйомність скіпа підвищилась з 25 до 35 т) і збільшили глибину
підйому до 1860 м. Вартість цієї реконструкції – 60 млн. грн.
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Графіки залежності потужності від часу роботи підйомної установки
та глибини шахти
Побудуємо тривимірні графіки в системі MatLab.
Задаємо в MatLab:
[X.Y]=meshgrid(-5:0.1:5);
(9)
» Z=X.*sin(X+Y);
» meshc(X.Y,Z)
Та отримаємо тривимірний графік
(потужності, часу, глибини).

залежності

змінних

(P,t,h)

Рисунок 3 – Модель приводу механізму підйому в системі MatLab

Користуючись програмою MatCad змоделюємо в тривимірній плщині
модель трьох змінних (P,t,h) (потужності, часу, глибини ).
N := 15
j := 0 .. N

i := 0 .. N
xmin := -1.5

xmax:= 1.5

ymin := -1.5
x := é
ê xmin +
i

ë

y := ymin +
j

ymax := 1.5
× ( xmax - xmin) ù
ú

i

û

N
j
N

× ( ymax - ymin)

(

2

f ( x, y ) := sin ( x) × exp -x - y
A

i, j

)

2

( i j)

:= f x , y

(10)

Отримаємо тривимірний графік залежності змінних (P,t,h)
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(потужності, часу, глибини).

A

Рисунок 4 – Модель приводу підйому механізму в системі MatCad

За допомогою спеціальних функцій в системі MatCad модель, яка
обертається, механізму підйому А.

A

Рисунок 5 – Модель обертова приводу механізму підйому в системі MatCad

204

Рекомендації щодо впровадження синхронного приводу з тиристорним
перетворювачем частоти на головній підйомній установці шахти
Гвардійська.
Навесні 2006 р. введено в експлуатацію перший пусковий комплекс по
розкриттю і розробці горизонту 1270-1350 м. Введена виробнича потужність
склала 1 млн т сирої залізної руди. За більш ніж 40-річний термін існування
шахти її колектив впритул підійшов до 100 млн т видобутої руди.
Розрахунок споживання електроенергії по шахті «Гвардійська»
Добовий графік навантаження шахти «Гвардійська».

Рисунок 6 – Графік електричного навантаження по шахті «Гвардійська»

Розраховуємо середнє значення електричного навантаження за час Т.
𝑃𝑐𝑝 =

∑E
FGH AB∗DB
∑E
FGH ∆DB

=

LKKK∗LMeKK∗NM⋯MLNJK∗NQ
OKK

= 1207 кВт

(11)

Розраховуємо середньоквадратичне значення навантаження за час Т
a

W

∑ ∗_` ∗∆c`
Pе = V bGH d
= 1270 кВт.
(12)
Розраховуємо дисперсію навантаження
Dp=Pe2-Pcp2=12702-12072=1,5610*105 кВт2.
(13)
Середньоквадратичне значення навантаження
σр=YDp = √12569 = 395 кВт.
(14)
Отже, зробимо висновки.
Після введення в експлуатацію нового обладнання на скіповій підйомній
установці на шахті Тернівська вдалося зменшити витрату електроенергії на
17-20 %. Це дозволило наростити продуктивність підйому гірничої маси на
20 % (вантажопідйомність скіпа підвищилась з 25 до 35 т) і збільшили
глибину підйому до 1860 м.
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Запропонування обладнання для економії електроенергії.
Після розрахунків очевидно, що середня добова витрата енергії на шахті
«Гвардійська» становить 1207 кВт, що в 2,5 рази перевищує витрати енергії
на шахті Тернівська.
Ми пропонуємо встановити нове обладнання, яке дозволить:
Ø
зробити процес підйому енергоефективніше мінімум в 2 рази;
Ø
дозволить збільшити глибину вантажопідйому;
Ø
збільшити вантажопідйомність підйомних судин;
Ø
заміна нової установки дасть змогу зменшити аварійні ситуації
через людський фактор.
Висновки. Головний напрям в економії електроенергії - вдосконалення
технологічних процесів і операцій, визначення оптимальних по
продуктивності і раціональних по вжитку електроенергії, тобто енергетики,
ефективних режимів роботи технологічного устаткування. Це може бути
зроблено лише на основі глибокого і всебічного вивчення закономірностей
вжитку електроенергії технологічними процесами і механізмами з
врахуванням зміни різних технологічних чинників, що характеризують
гірничо-збагачувальне виробництво. В даний час багато з цих
закономірностей вивчені ще недостатньо чітко або взагалі не встановлені.
Тому виявлення і аналіз вказаних закономірностей стає первинним в
рішенні задачі економії і підвищення ефективності використання
електроенергії шахтами.
Для вирішення завдання економії та підвищення ефективності
використання електроенергії на шахтах необхідно спочатку детально
вивчити закономірності споживання електроенергії окремої технологічної
секції в цілому і вхідними в неї агрегатами та машинами.
На прикладі шахти Тернівська було доведено доцільність у використанні
сучасного обладнання на скіповій підйомній установці , яке відповідає всім
вимогам технологічного процесу та запропоновано встановлення такого ж
обладнання на шахті Гвардійська.
Підйомні установки являються найбільш енергоємними споживачами
сучасних шахт. Тому для більш раціонального використання
електромеханічного обладнання підйому необхідно застосовувати новітні
технології в використанні синхронного електроприводу, що раніше в
вітчизняній практиці не застосовувався. Ця система застосування
синхронного приводу дозволяє зекономити на споживанні електричної
енергії майже на 17-20 %, як це було доведено на прикладі шахти Тернівська,
а також зменшити витрати енергії на шахті імені «Гвардійська» в 2,5 рази.
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Анотація. В статті розглядається експлуатаційна надійність відцентрових насосів
типу НК, наводиться розподіл відмов по вузлам насосного агрегату та визначаються
найбільш ненадійні. Встановлено найбільш вагомий вид зносу деталей насосу та
розроблено шляхи підвищення експлуатаційної надійності.
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Загальна суть проблеми. На підприємствах перекачування ПММ для
інтенсифікації технологічних процесів використовується велика кількість
насосно-компресорного встаткування. Згідно аналітичних досліджень та
обстеження насосного парку нафтопереробних підприємств близько 78 %
всіх насосних агрегатів це відцентрові насоси [1] рис. 1, які працюють в
досить тяжких умовах і від їх надійної роботи залежить робота всієї
нафтобази.
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Рис. 1. Розподіл насосних агрегатів, що експлуатуються на підприємствах

Насосний агрегат марки НК 210/200 умовно складається з п’яти
складових частин (рис. 2): електродвигун, муфти, підшипниковий вузол,
система охолодження та насос [2].

Рис. 2. Насосний агрегат типу НК.
1-електродвигун, 2-зєднувальні муфти, 3-підшипниковий вузол,
4-система охолодження (показано умовно), 5-насос.

Відмови й зниження працездатності насосного встаткування головним
чином пов'язані з нагромадженням необоротних ушкоджень у їхніх деталях,
вузлах і елементах. Ці ушкодження бувають як механічного (утома,
зношування, розтріскування, нагромадження пластичних деформацій), так і
фізико-хімічного походження (корозія, ерозія, адсорбція).
Багато відмов взаємозалежні й виникають у результаті спільного впливу
різних руйнуючих факторів. При цьому одній з основних проблем
прогнозування ресурсу й надійності деталей відцентрових насосних
агрегатів є запобігання передчасних руйнувань внаслідок дії циклічних
навантажень, що викликають втомне руйнування металу конструктивних
елементів.

208

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Автори Думов В.І.,
Колпаков Л.Г., Жуков Т.І. та багато інших розглядали втрату робото здатності
відцентрових насосних агрегатів від дії кавітації на робоче колесо,
досліджували потоки рідини та їх рух. Було встановлено, що з підвищенням
в’язкості рідини, що перекачується знижується ККД насосного агрегату
також вчені багато уваги присвятили проблемі видалення повітря з потоку
рідини.
Михайлов А.К., Слісаренко В.В. з метою підвищення надійності насосів,
а саме міцності корпусів розробляли і розраховували корпуси складні, які
відливались з двох частин і мали набагато більший запас міцності ніж
цільнолиті корпуси.
Питанням надійності насосів присвячено багато робіт але дуже мало
уваги приділено надійності робочих коліс які є основою насосного агрегату.
Таким чином питання надійності та довговічності робочих коліс насосних
агрегатів є актуальним і потребує подальшого дослідження.
Тому метою роботи є дослідження надійності відцентрових насосів та
його складових частин і розробка шляхів її підвищення.
Виклад основного матеріалу. Для оцінки технічного стану вузлів
насосного агрегату необхідно в першу чергу знати перелік підлеглих
контролю спряжень і параметрів, визначаючих їх працездатність. Їх
вибирають виходячи з конструктивно-функціонального аналізу об’єкта з
врахуванням даних про технічний стан складових частин насосного
агрегату, отриманих в процесі експлуатації.
Аналіз даних по відмовах і ремонтам деталей і вузлів насосних агрегатів,
марки НК 210/200 експлуатованих на установках первинної переробки
нафти показує, що на частку робочих коліс припадає близько 12 % усіх
ремонтних робіт (рис. 3).

Рис. 3. Відмови насосного агрегату

209

В основному відбувається заміна робочих коліс, що говорить про те, що
нагромадження ушкоджень відбувалося до зупинки насосного агрегату до
проведення планового ремонту. Однак коли в процесі експлуатації
нагромадження ушкоджень у робочому колесі досягає такого критичного
рівня, при якому воно не може виконувати своє функціональне
призначення, то відбувається аварійна зупинка насосного агрегату й
потрібне проведення вже позапланового ремонту. Це пояснюється тим, що
при визначенні міжремонтних періодів насосного встаткування не
враховується режим роботи насосного агрегату й зміна напруженодеформованого стану його робочого колеса. Вагомим зносом робочого
колеса є – кавітація (рис. 4). Саме кавітація призводить до поступової втоми
матеріалу робочого колеса яке з часом руйнується(рис. 4а).
Збір статистичних даних по відмовах робочих коліс дозволило
встановити, що наробіток до відмови перебуває в інтервалі 2094 - 5804 годин
або в середньому 4134 години. При перерахуванні на цикли виходить, що
наробіток до відмови перебуває в інтервалі 3,7·108 - 1,04·109 , а в середньому
7,4-108 циклів і перебуває в області багатоциклової втоми. Кількість циклів
до руйнування визначається як добуток часу наробітку до руйнування на
частоту обертання робочого колеса.

а
б
Рис. 4. Сліди кавітаційного зносу робочого колеса насосу
а – робоче колесо з кавітаційним зносом, б – сліди кавітації збільшення х50

Напрацювання насосів на відмову в залежності від напору та подачі
наведено на рис. 5.

Рис. 5. Напрацювання на відмову насоса НК при різних значеннях подачі
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Основними шляхами підвищення надійності насосних агрегатів є чітке
розуміння природи виходу з ладу деталей насосу та розробити критерії
визначення їх технічного стану. Очевидно, що більшість відмов робочого
колеса виникають внаслідок втоми матеріалу, тому необхідні методики
розрахунку напружено-деформованого стану деталей коліс для подальшого
вибору їх матеріалу для конкретних умов роботи, що підтверджено в роботі
[3]. Використовувати методи зміцнення поверхонь робочих коліс під час
проведення ремонтно-обслуговуючих робіт [4].
Одним із методів підвищення довговічності є обробка робочих
поверхонь електроіскровим методом. Так досліджувались різні зразки коліс
на різних режимах обробки. Результати випробувань наведені на рис. 6.

Рис. 6. Порівняння сумарної інтенсивності зношування
для пари тертя зразок (20Х + покриття 65Г) – диск (СЧ21)

Висновок. Установлено, що оцінку довговічності робочих коліс
відцентрових насосних агрегатів консольного типу, що перекачують
нафтопродукти, слід проводити з використанням рівняння ушкоджень
силового типу, застосовуваної до розрахунків на багатоциклову втому.
На основі аналізу результатів виконаного комплексу металофізичних
досліджень і комплексу обчислювальних експериментів, пов'язаних з
вивченням напружено-деформованого стану робочого колеса при різних
режимах роботи насосного агрегату, установлений механізм зародження й
розвитку втомних тріщин у зоні приєднання лопаток на периферії дисків,
обумовлений циклічною зміною максимального тиску на виході з колеса й
дією відцентрових сил. Установлено, що зародження втомних тріщин у цій
області визначаються циклічною зміною напруг від дії тиску, а напрямок і
траєкторія росту втомної тріщини визначається розтягувальними
напругами, що виникають від дії відцентрових сил.
Найбільш оптимальним є 2 режим роботи установки для
електроіскрового зміцнення поверхонь.
211

Список використаних джерел
1. Закирничная М.М. Прогнозирование долговечности рабочих колес центробежных насосных агрегатов при перекачивании тяжелых нефтепродуктов [Электронный ресурс] / Закирничная М.М., Девятов А.Р. Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, № 6. – Режим доступа: http://www.ogbus.ru
2. Насосы НК нефтяные [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://stoky.kz/c/i/519/nasosy-nk-neftyanye.html.
3. Калганков Е.В. Расчет долговечности резиновых футеровок шаровых рудоразмольных мельниц с учетом старения резины / Калганков Е.В. // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. Праць, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова
НАН України. – Дніпропетровськ, 2013. – № 113. С. 181–202.
4. Афанасьєв І. А. Шляхи підвищення післяремонтної надійності турбокомпресорів
автотракторних двигунів / І. А. Афанасьєв, Є. В. Калганков // Zbior artykułow
naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktyc-znej. – Warszawa –
2016. – С. 6–11.

212

Розділ 11

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

УДК 614.875

Л.А. Сергєєва,
кандидат медичних наук, доцент кафедри БЖД та фізичного виховання
Державного університету телекомунікацій

О.І. Вальченко,
кандидат військових наук, доцент кафедри БЖД та фізичного виховання
Державного університету телекомунікацій

О.І. Глєбова,
старший викладач кафедри БЖД та фізичного виховання
Державного університету телекомунікацій

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНЕ ХАРЧУВАННЯ ПРИ РОБОТІ З
ДЖЕРЕЛАМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
РАДІОЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНУ
Анотація. Стаття присвячена висвітленню значущості деяких нутрієнтів в раціоні
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Постановка проблеми. Лікувально-профілактичне харчування є
важливим елементом патогенетичної профілактики, оскільки перешкоджає
переходу донозологичних форм професійного захворювання в початкові
форми і сприяє збереженню здоров’я працюючої людини.
Лікувально-профілактичне харчування повинно володіти і захисною, і
лікувальною властивістю; підвищувати загальну резистентність організму і
стійкість окремих функцій органів і систем, які найбільше піддаються впливу
несприятливих наслідків виробничих факторів.
Стан
дослідження.
Прикладами
використання
лікувальнопрофілактичного харчування в виробничих умовах є розроблені для
небезпечних виробництв раціони: №1–5. На підставі знань про специфічну і
неспецифічну, захисну і фармакологічну дії їжі на організм людини, ми
спробуємо вказати спрямованість лікувально-профілактичного раціону
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харчування для осіб, які працюють з електромагнітним випромінюванням
радіочастотного діапазону в галузі IT-технологій.
Виклад основного матеріалу. Стосовно профілактики професійного
захворювання фахівців в галузі ІТ-технологій – для визначення лікувальнопрофілактичного раціону та патогенетичної профілактики – треба знати
симптоми професійного захворювання для даного виробничого фактора.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада
2000 р., №1662 (м. Київ) «Про затвердження переліку професійних
захворювань» до захворювань, що пов’язані з впливом неіонізуючих
випромінювань (усі види робіт з джерелами ЕМВ) відносяться: вегетативна
дисфункція,
астенічний
синдром,
астено-вегетативний
синдром,
гіпоталамічний синдром. Згідно з Міжнародною статистичною
класифікацією хвороб та споріднених проблем ця професійна патологія має
код – F 45.3 (Соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи) [1].
З аналізу літератури щодо професійної патології при дії ЕМВ
радіочастотного діапазону [2, 3] на перший план виступають порушення
функцій нервової і серцево-судинної систем. Зміни з боку центральної
нервової системи характеризуються розвитком астенічного і вегетативного
комплексів. При астенічному синдромі хворі скаржаться на підвищену
втомлюваність, дратівливість, головний біль без чіткої локалізації,
порушення сну, неприємні відчуття в області серця, пітливість. Може бути
артеріальна гіпотензія чи брадикардія. Далі в клінічній симптоматиці має
місце зміна напрямку вегетативних реакцій з поступовим переходом
артеріальної гіпотензії та брадикардії в стан, що характеризується
лабільністю артеріального тиску і пульсу, в нейроциркуляторну дистонію
(НЦД) гіпертонічного типу. Підвищення тонусу симпатичної частини
вегетативної нервової системи характеризується наявністю в клінічній
картині частого і тривалого головного болю, запамарочення, болю в ділянці
серця, порушення сну, пам’яті, емоційної лабільності. При обстеженні у
таких хворих виявляються підвищення рефлексів, тремор пальців і вік,
загальний гіпергідроз, яскраво-червоний дермографізм.
В окремих випадках, в разі тривалого впливу радіохвиль (НВЧдіапазону) можливий розвиток гіпоталамічного синдрому, коли у хворого
з’являються приступоподібний інтенсивний головний біль, запамарочення,
загальна слабкість, кардіалгія, тахікардія, артеріальна гіпертензія,
підвищується температура тіла, турбують нав’язливі думки про загрозу
смерті. На цьому фоні можлива поява розсіяної органічної симптоматики,
що свідчить про розвиток дисциркуляторної енцефалопатії.
Механізми виникнення патологічних змін містяться у відповідній
нейроендокринній реакції організму на стресові фактори та енергетичного
впливання ЕМВ РЧ-діапазону на вегетативні центри регуляції в головному
мозку. Останнім часом зустрічаються наукові роботи щодо впливання ЕМВ
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РЧ-діапазону на вільне радикальне окислення та порушення рівноваги між
системою перекисного окислення мембран та антиокислювальною
захисною системою, результатом якого може бути загибель клітин та
підвищення проникності судин [4, 5].
Лікувально-профілактичний раціон харчування при роботі з
електромагнітним радіохвильовим випромінюванням дуже необхідний і
повинен бути взятий за основу здорового способу життя особами, які мають
генетичну схильність і високу чутливість до ЕМВ РЧ-діапазону, яка
визначається в балах [6].
Таким чином, для лікувально-профілактичного раціону харчування
фахівців в області IT-технологій, що також було доведено нами [7], при
впливі на персонал електромагнітного радіохвильового випромінювання
необхідні такі нутрієнти (в продуктах харчування), щоб покращувати роботу
нервової і серцево-судинної систем організму. З їх допомогою необхідно
зміцнювати судинні стінки і коригувати рівновагу між симпатичним і
парасимпатичним відділами вегетативної нервової системи.
Для цього в раціоні харчування необхідні продукти регуляторного плану
- овочі і фрукти. Наприклад, перець стручковий дуже необхідний по
мінеральному складу як відповідний по макро- і мікроелементному складу
речовин в ЦНС і ВНС. Добре відомі продукти харчування, що підвищують
активність ЦНС: цукор, кондитерські вироби, кава, помідори, банани, але
необхідно проявляти до них особливу обережність.
Для синтезу медіаторів ЦНС і ВНС необхідні незамінні амінокислоти, які
знаходяться переважно в м’ясі і дріжджах. У сирі і молоці є і амінокислоти
для синтезу медіаторів, і кальцій для їх секреції. Для синтезу ацетилхоліну
необхідний вітамін E, холін яєць, а для роботи мозку – вітамін В1. Для
врегулювання порушення рівноваги між симпатичним та парасимпатичним
відділами ВНС необхідно, щоб в раціоні харчування завжди були продути,
що містять у своєму складі вітаміни В4, В6, В12.
Розвиток нейроциркуляторної дистонії за гіпо- або гіпертонічним типом
вимагає з обережністю підходити до прийому солі. При підвищеному
артеріальному тиску потрібно знизити споживання продуктів харчування,
які містять серотонін або його попередник – триптофан. Але при
підвищеному артеріальному тиску – для посилення гальмівного процесу в
ЦНС – треба посилити вживання продуктів, що мають у своєму складі вітамін
РР та магній.
При зниженні артеріального тиску необхідно збільшити прийом
продуктів харчування, що містять іони кальцію, вітаміни D і С. Однак, при
супутніх болях в серці (кардіалгіях) – їх вживання необхідно перервати. При
зниженні АТ при формуванні НЦД по гіпотонічному типу виникає потреба у
продуктах харчування, що містять в своєму складі вітаміни В5 та В15,
натрійвмістимих продуктах.
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Для оптимізації функціональності гладких м’язів судин необхідні
простагландини, які синтезуються з арахідонової кислоти, яка міститься в
салі, баранячому, яловичому і молочному жирі, жирі оселедця, а в рослинних
оліях – у великій кількості міститься її попередник (омега-6-ненасичена
лінолева кислота). Однак, не слід збільшувати її вживання надмірно,
пам’ятати треба (особливо особам з надмірною масою тіла) про
антиліполітичні ефекти деяких з простагландинів (Е, F, A), а також про
натрійуретичну та гіпотензивну дії (А2, Е2) простагландинів. Для
нормалізації метаболізму в судинах – виникає потреба у вітаміні Р (продукти
харчування, в яких він знаходиться), селен- та мідьвмістимих продуктах.
Для зниження руйнування клітинних мембран і підвищення
резистентності судин в раціоні харчування необхідно підвищувати
антиоксидантний склад вітамінів (А, Е, С) [8] і ферментів-антиоксидантів з
рослин [7], але не на постійній основі, а профілактичними курсами (1 раз в
квартал). Однак, при головному болю – в антиоксидантній профілактиці
бажано застосовувати тільки рослинні ферменти. Тому, що головний біль,
який стає регулярним, частіше за все, обумовлений зростанням рівня
катехоламінів в крові при тривалому впливі на центри вегетативної регуляції
ЕМВ РЧ-діапазону [5]. У той же час відома участь вітаміну С в синтезі
катехоламінів. Тому, більш кращі в таких випадках (головного болю або
підвищеного артеріального тиску) ферменти-антиоксиданти з рослин. Для
цього ми пропонуємо досліджений нами екстракт з листя Гінгко (Gingko
biloba) [9] або його фармакологічні аналоги (наприклад, танакан).
Лікарські препарати з листя Гінгко також оптимізують роботу головного
мозку [10, 11], а порушення психічних функцій ЦНС при дії ЕМВ РЧдіапазону вже входять в стадію вивчення [12].
В системі телекомунікацій, хоча канцерогенна і мутагенна дія
радіохвиль ще вивчається, але в той же час додатково необхідна боротьба з
мутагенними проявами (вже доведених) ультрафіолетової області і
рентгенівського випромінювання при роботі на ПЕОМ з ВДТ на основі
електронно-променевої трубки. Як показали експерименти – гарним
антимутагенний засобом також є екстракт з листя Гінгко, він активує
антимутагенний захист організму [8, 13].
І, якщо познайомитися з результатами наших досліджень [13], то,
напевно, стане зрозумілим правило: при роботі з відеотерміналами на основі
електронно-променевої трубки потрібно відмовитися від вживання парного
молока (без термічної обробки) і телятини, що мають в своєму складі багато
ростових факторів. Тому що, це може призвести до закріплення мутацій в
генетичному апараті клітин, а в подальшому - до канцерогенезу.
Висновки. Організм – це система, яку можна виправляти і доповнювати
нутрієнтами для відновлення рівноваги при несприятливому впливі
виробничих шкідливостей.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТЗМ 9Т218,
НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ
В сучасній повсякденній діяльності основними орієнтирами командирів
усіх ланок є збереження життя та здоров'я людини [1].
Для забезпечення безпечних умов експлуатації техніки, попередження
виходу з ладу або руйнування її силових елементів на зразках озброєння
встановлюються технічні засоби безпеки, які можуть бути об'єктивними або
суб'єктивними [2]. Суб'єктивні технічні засоби безпеки не можуть
гарантувати надійного захисту від дії вражаючих факторів, тому що
загальний стан людини та її увага внаслідок втоми, шуму, вібрації,
недостатнього освітлення та інших причин можуть погіршуватися, що
спричиняє підвищення ймовірності виникнення нещасного випадку.
Об'єктивні засоби захисту є більш надійними, оскільки вони запобігають
контакту людини з джерелами небезпечних факторів. Сигнальні пристрої ‒
засоби для попередження працюючих про виникнення небезпеки. До них
відносяться світлова та звукова сигналізація, різні покажчики: тиску,
температури, нахилу, рівня рідини.
Огороджувальні пристрої діляться на дві групи: тимчасові (переносні)
та постійні (стаціонарні). До тимчасових (переносних) відносяться
огородження тимчасових небезпечних зон у зв'язку із ремонтом, монтажем,
будівництвом різних об'єктів, ширми для наземних місць проведення
зварювальних робіт тощо. До постійних (стаціонарних) відносяться
стаціонарно змонтовані огородження робочих майданчиків, драбин, трапів,
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різні бар’єри) і ті, що періодично відкриваються в процесі роботи для
встановлення чи демонтажу обладнання (складових частин). Крім того, для
вантажопідіймальних машин, прилади та пристрої безпеки поділяють на три
групи:
обмежувачі руху (пересування крану, обертання крану, підйому
вантажу, вильоту стріли, тощо);
пристрої що забезпечують стійкість машини (протиугінні захвати,
виносні опори, обмежувачі вантажопідйомності, тощо);
пристрої, що сигналізують про стан стійкості (вітроміри, покажчики
нахилу, прилади освітлення та сигналізації, тощо).
У процесі експлуатації технічні засоби безпеки підлягають оглядам,
регулюванням, перевіркам на функціонування, силовим випробуванням. Всі
ці
роботи
проводяться
обслуговуючим
персоналом,
особами
відповідальними за справний стан і безпечну роботу ОВТ, посадовими
особами, які організують експлуатацію ОВТ в терміни і в обсягах,
встановлених експлуатаційною документацією на зразки озброєння.
Результати оглядів, випробувань, регулювань записуються в паспорт
(формуляр) зразка озброєння.
В ТЗМ 9Т218 практично всі вищезгадані технічні засоби безпеки
присутні, але потрібно врахувати про давність прийняття на озброєння.
Техніка, що пропрацювала більше 20–30 років потребує оновлення в
обов’язковому порядку. Насамперед необхідно встановити нові пристрої, що
сигналізують про стан стійкості та забезпечують стійкість самої машини.
Дані пристрої повинні складатися з сучасних електронних модулів, з
можливістю контролю та управління з рубки ТЗМ. Найбільш простим в
реалізації та менш затратним в плані коштів буде використання
мікроконтролерів, які мають широкий ряд функцій. Але головною
перевагою все ж буде простота використання та програмування.
Тому, знаючи реальний стан техніки, потрібно вжити негайних заходів
для забезпечення потрібного рівня безпеки обслуги ТЗМ шляхом введення
електронних приладів безпеки на базі мікроконтролерів.
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НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
СУЧАСНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ В РАКЕТНИХ ПІДРОЗДІЛАХ
Пріоритетами підготовки України до збройного захисту державних
інтересів є необхідність підвищення бойових можливостей основних родів
військ Збройних сил України шляхом оснащення модернізованими чи
новими системами озброєння та військової техніки. Одним із важливих
підрозділів, якому особливо потрібна модернізація є ракетні війська. Сучасні
розвідувальні засоби ймовірних противників здатні викрити наші підрозділи
ракетних військ за значно коротший період часу, ніж за часів прийняття на
озброєння ракетного комплексу 9К79 «ТОЧКА». Тому саме швидкість
виконання бойового завдання по нанесенню по нанесенню ракетних ударів
підрозділами ракетних військ є одним з ключових факторів, що визначають
їх живучість. Офіційно затверджена апаратура топогеодезичної прив’язки не
змінювалась іще з часів прийняття даного зразка на озброєння і є морально
та технічно застарілою.
Апаратура топогеодезичної прив’язки 1Т28-1, що входить до складу
наземної апаратури системи управління пускової установки 9П129 і
призначена[1, с. 35]:
- для забезпечення початкового орієнтування самохідної пускової
установки 9П129 за відомими орієнтирними напрямками перед початком
руху;
- визначення координат точки старту при пуску з непідготовленої у
топогеодезичному відношенні стартової позиції з будь-якої завданої точки, в
якій знаходиться самохідна пускова установка;
- визначення поточного дирекційного кута самохідної пускової
установки;
- вивід самохідної пускової установки до визначеного району;
- визначення напрямку заїзду самохідної пускової установки на точці
пуску. Згідно технічних характеристик СТП 1Т28-1, час підготовки до роботи
– 15 хвилин, а час безперервної роботи складає не більше 7-ми годин і при
таких низьких часових показниках за годину роботи дана апаратура дає
помилку в середньому до 20 метрів. З даних технічних характеристик можна
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зробити висновок, що апаратуру 1Т28-1 не можна ефективно
використовувати під час виконання бойового завдання.
Ефективним вирішенням даної проблеми може бути заміна застарілої
апаратури 1Т28-1 на GNSS приймач[2, с. 134], який буде відповідати
сучасним вимогам. Також GNSS приймач має ряд інших функцій:
– здатні прокладати маршрут з урахуванням організації дорожнього
руху;
– здійснювати адресний пошук;
– можливість оволодіти великою базою об'єктів інфраструктури;
– моделі здатні приймати і враховувати при прокладанні маршруту
інформацію про ситуацію на дорогах;
– здатність запам’ятовувати координати точок на яких була здійснена
активність ракетних підрозділів.
Час роботи від батареї даних приймачів в середньому становить 16
годин, а також є можливість підключення до бортового живлення, скільки є
зразки з допустимим зовнішнім живленням до 40В. GNSS приймачі
забезпечують сантиметрову точність за ліченні секунди.
Саме від точного та своєчасного нанесення ракетного удару залежить як
живучість самого підрозділу, так і підрозділів, що знаходяться на передових
позиціях. Використання GNSS приймачів забезпечить зменшення часу на
підготовку та нанесення ракетного удару, а також часу перебування пускової
установки на стартовій позиції після виконання бойового завдання.
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ФЕНОМЕН «ФЕЙК» У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ЕПОХИ «ПОСТПРАВДИ»
В історії людства факти займали особливе місце, вони завжди виступали
мірилом доцільності, ефективності та правдивості явищ, вчинків і діяльності.
З часів античності й до наших днів факти вважалися непорушним еталоном.
Однак сьогодні, коли глобальне поширення набули засоби телекомунікації
та з’явилися безмежні можливості генерувати потрібний політичний дискурс
для масового споживання й роль і функція факту зазнали певних змін.
Настала нова, так звана, епоха «постправди», яка стирає кордони між
брехнею і правдою, де фактом є як істина, так і «фейк».
Термін «фейк» міцно увійшов у сучасну дійсність, зокрема на
офіційному рівні. «Фейк» — неологічний жаргон, що-небудь брехливе, що не
відповідає дійсності, підроблене, що вводить в оману [1]. Однак за браком
фіксації в офіційних словниках не обмежує вживання цього терміна «фейк»
у повсякденному житті людей на будь-якому рівні, починаючи від інформації
в соціальних мережах, до тієї, яку надають офіційні джерела, державні
структури. Так деякі державні лідери, дипломати, чиновники, бізнесмени
використовують «фейки» на догоду своїх інтересів, маскуючи їх під
достовірні факти. Водночас, чим активніше в політичний дискурс включають
замість фактів «фейки», тим успішніше й достовірніше здаються
обнародувано політиками заяви і твердження.
Оскільки з розвитком засобів телекомунікації політика дедалі більше
проникає в життя звичайних людей, найчастіше завдяки домінуванню її
контенту в телевізійному просторі, факти в публічних виступах глав держав,
політичних діячів, експертів не тільки набули статусу «гнучкого
інформаційного зброї», але змінили власну природу всередині політичного
дискурсу. Зумовлені раніше як явище реальності («факт — справжня подія,
подія, явище, то, що дійсно було», вони стали віртуальним продуктом, який
«виробляють» експерти, агентства, деякі особистості. У сучасному світі
істинність «факту» стала залежати більше від кількості вкладених у його
створення засобів, ніж від його реальності. Популістські політичні лідери й
деякі глави держав користуються безмежними можливостями, які дають
людству Інтернет і соціальні мережі, для формування спільноти медіаспоживачів створених ними «фактів».
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Проте, криза авторитету й достовірності фактів стався не сьогодні:
проблема істинності, напівправди і брехні антропічний за своєю природою.
З розвитком же прагматичного аспекту сучасний масштаб «фейковий»
фактів у політичному дискурсі пояснюється декількома причинами.
По-перше, через розвиток певних галузей знання. Як зазначає Мері
Поуей, відомий історик культури, тенденція представляти суспільство з
погляду фактів виникла ще в пізньому середньовіччі з появою
бухгалтерського обліку, який являє собою єдиний тип істини, що не вимагає
жодної інтерпретації та достовірно сприймається людиною, читаючою його.
Пізніше факти увійшли у галузь економіки, статистики та т. п., і здебільшого,
були прерогативою академічних товариств та професійних асоціацій, які на
їх основі створювали стандарти (наприклад, до них ставилися національні
статистичні асоціації) [2].
XX століття зіткнувся з таким явищем, як «індустрія» фактів. Численні
дослідницькі компанії проводили опитування, на основі яких в 1920–1930-х
роках і формувалася громадська думка. Відразу після Другої світової були
створені такі установи, як Американський інститут підприємництва, у якому
проводилася розробка нової державної політики із застосуванням фактів
статистики та економіки, які обслуговують те чи інше політичне сьогодення.
Наприкінці 1990-х і початку 2000-х років ідея що ґрунтується на фактичних
даних політики стала популярною серед ліберальних політиків. За свою
довгу історію термін «факт» вийшов далеко за рамки статистики і став
функціонувати як достовірне знання, якими користуються публічно, без
постійної необхідності в перевірці, підтвердження або інтерпретації.
По-друге, В XXI столітті стало занадто багато джерел інформації, рівень
довіри до яких часто залежить від впливу та можливостей того, хто фінансує
індустрію цих фактів.
По-третє, людство переживає перехідний період від суспільства фактів
до суспільства даних, коли статус знань і чисел у суспільному житті
змінюється, а сама істина відкидається.
Основна роль факту завжди полягала в тому, що він є інструментом
врегулювання суперечок, зокрема політичних. Наприклад, група політиків
може не погоджуватися з правильністю обраного економічного курсу, але
якщо економіка, дотримуючись цього курсу, зросла на 2 відсотки, а
безробіття впало на 5 відсотків, вони ведуть свою суперечку у межах
загальної стабільної реальності.
Однак, як видно з аналізу першої причини, ми живемо в епоху даних, а
не фактів і саме перші дасть змогу здійснювати необхідні зміни в суспільних
настроях, формувати громадську думку під впливом потоку інформації, що
облягають людини зі всіляких телекомунікаційних пристроїв. Так дані
перетворюються на факти, що формують картину сьогоднішнього дня,
найближчого майбутнього, а іноді й минулого.
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Такі механізми створюють безмежні можливості для політики: дані
статистики, картинки, фото та відео, не підтверджені фактами, набувають
статусу заявленої реальності, що дає змогу досягти певного консенсусу в
громадській думці щодо соціальних, економічних, політично й екологічних
проблем. У таких умовах процвітають «теорії змови», а «фейки»
перетворюються в неспростовні факти та істину. У результаті в людства
залишається набагато менше можливостей і намірів довести цю «фейковий».
Зараз в англомовних ЗМІ та в деяких європейських засобах масової
інформації політики називають більшу частину риторики своїх опонентів
«постправдой» і «фейком»: звинувачують деякі засоби масової інформації
або деяких політиків у наданні «фейковий інформації», пропонують свої
«альтернативні факти». Термін «постправда» рівною мірою став
застосовуватися західними політиками й державними чиновниками до
урядової риториці деяких держав (Росії, Індії та Туреччини), чий політичний
або економічний курс не відповідає західній і американської парадигмі.
Чому це стало можливо й чому сьогодні так легко переконати
суспільство й народ у тому, що із запропонованої інформації є правдою?
Відповідь на це питання криється в ставленні самого суспільства й людей до
значення правди й істини: «постправда», замість істину, у сучасному
суспільстві розцінюється не як брехня. Брехня припускає наявність у
суспільстві загальної зацікавленості до істинного значення тверджень.
Брехня сприймається як навмисне чи випадкове відхилення від стандарту,
прийнятого суспільством. Твердження та заяви епохи «постправди» —
абсолютний відрив від фактичної точності, що ґрунтується на загальній
байдужості до того, які факти знаходяться в основі твердження, заяви,
інформації, світлини тощо.
Така природа тверджень і риторики «постправди» разом зі щораз
більшою потребою політичних режимів, політиків і медіа впливати на свій
народ і народи інших країн, означає, що велика частина того, що зараз
вважається «постправдой» виступає як зброя політичної й режимної
пропаганди, що дає змогу їм формувати громадську думку і громадський
страх щодо різних питань: небезпеки проведеного державою політичного
курсу, диктату того чи іншого правителя, агресивних намірах неугодних х
урядів певних держав тощо.
Дослідники особливостей політичного дискурсу виявляють прямі
зв’язки між «імплозією» (руйнування стереотипів сприйняття в комунікації)
популярної довіри до політичних лідерів і урядових організацій і бурхливим
зростанням руйнівного популізму. Це поступово призводить до «дефіциту
довіри» в суспільстві в ставленні до політиків, уряду, чиновникам, про що
свідчать опитування, проведені в Новій Зеландії, у США і Великобританії [3].
Опитування IPSOS, що було проведене в травні 2017 року, виявило, що
56 % опитаних кажуть, що політика й економіка сфальсифіковані, а
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діяльність політиків і економістів спрямована проти людей. Думка більшості
опитаних про те, що політики «не піклуються про» простих людей і «не
пов’язані з» їхніми проблемами, вказують на вразливість електорату і його
відкритість популістських політичних заяв.
Ми приймаємо той факт, що, до так званої, «фейкової правди» політики
вдавалися завжди, але технології медіакультури справили такий значний
зсув у поданні суспільства про правду і «фейк», що дають змогу політикам
безпосередньо спілкуватися з електоратом, а правителям із народом,
розраховуючи на те, що в останнім бракує бажання або можливість
перевірити факт на достовірність. Йдеться про породження реальності епохи
«постправди», де перемогла альтернативна реальність, де «фейк»
сприймається як істина.
Є різні механізми, що пояснюють значущість фактів у політичному
дискурсі та їхню роль у формуванні громадської думки: по-перше,
використання даних (наприклад, статистичних) необхідно для забезпечення
довіри до заяв політиків і чиновників; по-друге, перевірка фактів на
«фейковий» рідко призводить до зміни громадської думки. Отже, фактичне
знання, зазвичай, не пов’язане з політичними висновками й переконаннями,
наприклад, виборців.
Виявлення «фейковий» риторики політика або чиновника не знижує
підтримку його популістського курсу суспільством. У 2017 році під час
передвиборчої кампанії в США було проведено дослідження про
співвідношення атрибуції Д. Трампа, доказів «хибності» деяких його заяв у
передвиборчих виступах і очікуваних результатів голосування. Основна
увага в дослідженні приділялася ролі атрибуції джерела. Було виявлено, що
на вибір електорату під час голосування впливає кілька аспектів: атрибуція
джерела і його належності до певної партії. Під час експерименту було
встановлено, що прихильники Д. Трампа не змінили свою думку в
голосуванні навіть після того, як було доведено «фейковий» його
висловлювань [4].
У кількох дослідженнях було розглянуто ефект зворотного зв’язку:
вивчалося, як розкриття «фейковий» інформації не призводило до
очікуваного результату — зміни громадської думки.
У 2010 році був проведений експеримент, у якому одній групі виборців
надали неправдиву статтю з заявою Джорджа У. Буша про наявність зброї
масового знищення в Іраку; іншій групі була надана ця ж стаття, а потім —
доповідь Duelfer, у якому доводилася відсутність такої зброї. Автори виявили,
що експеримент мав зворотний ефект, оскільки виборці керувалися не
фактами, а ідеологією [5].
Отже, зворотний ефект розкриття «фейк» у політичному дискурсі
спричинений, насамперед, пріоритетом «політичної ідентичності виборця й
мотиваційної стороною когнітивного пізнання», у межах яких інформація
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оцінюється не об'єктивно, щоб зміцнити наявні раніше погляди, приймає
форму самофальсіфікаціі. Отже, йдеться про брак мотивації аналізувати
реальність, яка призводить до заперечення реальності.
Отже, під час дослідження аспектів сучасного політичного дискурсу
постає одне з основних питань, як розпізнати об’єктивність факту й
наявність «фейк» в авторитетних політичних твердженнях, заявах, фото,
відео і як домогтися від суспільства адекватної реакції на виявлений «фейк».
Сьогодні достовірність заяв політиків ґрунтується на даних, цифрах,
світлинах, достовірність яких приймається багатьма «за замовчуванням».
Необхідно створити стандарти, які дадуть змогу відрізняти «факт» від
«фейк»: рівень узгодженості й послідовності заяви, надійність джерела
інформації, методи критичного оцінювання і т. д. Тобто необхідна наявність
таких механізмів, які дадуть нам змогу підвищити мотивацію суспільства
ставитися до політичного дискурсу як до реалії, а не як до популістського
наративу.
Необхідна громадська воля на глобальному рівні до формування
політики та культури перевірки фактів на їхню правдивість, інакше
суспільство занурюється в міф, де «фейк» стає не придуманої історією, а
реальністю, якої живуть.
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Д.Ю. Шаршаткін,
старший викладач кафедри бойового застосування технічних засобів розвідки
Військової академії (м. Одеса)

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВІЙН. ФЕЙК І АНТИФЕЙК
На сьогодні одним із найбільш обговорюваних питань у політичній,
громадській та науковій сферах є міждержавні конфлікти із застосуванням
технологій, що впливають на громадську думку, а також на свідомість і
підсвідомість осіб, які беруть важливі соціально-політичні рішення. Ці
технології формують арсенал поширеної форми боротьби — інформаційнопсихологічних війн, а проблема безпеки держави в інформаційному й
когнітивному просторах стає все більш гострою.
Автор розуміє під інформаційно-психологічною війною — вид
міждержавного інформаційного конфлікту, спрямований на досягнення
певної політичної мети або прийняття певного політичного рішення, через
медіа-маніпулювання індивідуальною, масовою свідомістю й підсвідомістю
або безпосередньо через інформаційний тиск за допомогою засобів масової
інформації (ЗМІ) на осіб, які беруть державні рішення. Це інформаційний
конфлікт у його гострій стадії розвитку, що має на увазі масштабне і відкрите
застосування ЗМІ та комунікації для того, щоб зміни ставлення суспільства з
тієї чи іншої державної або міжнародної проблеми або для прийняття
об’єктом впливу такого рішення, яке буде вигідно агресору. Водночас,
інформаційно-психологічні війни — це вид непрямих воєн, який не має на
увазі заподіяння видимої шкоди інфраструктурі і громадянам, а також не
веде до реальних жертв. Специфіка непрямих війн полягає в тому, що вони
можуть опосередковано вплинути на появу жертв і руйнувань завдяки
створення умов для виникнення прямих форм конфліктів або ескалації таких
що вже існують (провокації, кольорові революції, використання
інформаційних воєн під час громадянських воєн і військових операцій
тощо). Такий рід війн стає особливо актуальним в умовах глобалізації.
Процеси
всесвітньої
інтеграції
дедалі
більше
захоплюють
інформаційний простір: вільно планетою пересуваються величезні масиви
даних, знання й цінності. Локальні й національні події стають із тих чи інших
причин всесвітньо відомими. Формуються глобальні інформаційні та
комунікаційні корпорації, які доставляють «інформаційний продукт» у різні
регіони. «Пакуванням» повідомлень сьогодні займаються професійні ЗМІ,
кіностудії, рекламні та маркетингові агентства, прес-служби, а також
пересічні громадяни у своїх блогах і сторінках у соціальних мережах. Зв’язки
між суб’єктами комунікації встановлюються не тільки завдяки новітній
інфраструктури, а й лінгвістично: завданням об’єднання народів і культур
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слугує мова всесвітнього значення — англійська, а також численні програми
для миттєвого перекладу. Отже, світ переповнений інформацією, яка
постійно циркулює різними регіонами. Приборкати хоча б частину цих
потоків і підпорядкувати їх своїм інтересам — до цього прагнуть практики
інформаційно-психологічних війн.
Методи цього виду конфлікту дедалі частіше використовуються як
інструмент глобального управління, оскільки мають на увазі можливість
втручання в інформаційне та когнітивне простір іншої держави, регіону або
світу загалом. Крім цього, непрямі форми впливу і втручання у внутрішні
процеси інших держав є зручним інструментом із погляду недопущення
прямого військового зіткнення і його розростання в нову світову війну.
Широке поширення інформаційно-психологічних війн говорить нам
про те, що інформація певним чином «упакована» і вчасно подана аудиторії
може змінювати перебіг подій, що впливають як на життя країни або
регіону, так і на світову історію загалом. Але часом ця інформація є не що
інше як брехня.
Брехня як інструмент введення в оману противника застосовувалась
людьми завжди. У Стародавні часи брехня використовувалася в якості
військової хитрості такими полководцями як Олександр Македонський,
Ганнібал, Юлій Цезар. Обманні маневри, поширення неправдивих
відомостей про чисельність і жорстокості військ, порушуючи домовленості
— усе це повинно було ввести противника в оману й налякати,
деморалізувати, дезорієнтувати командувач склад.
У Східній традиції з позиції стратагемної науки брехня виявляється
лише малою частиною галузі хитрості. Брехня описується як мовна здатність
«з нічого створити щось» [1, с. 34] й замаскувати справжні цілі. Хитрість була
невід’ємною частиною військової справи, яка супроводжувала мудрого
правителя до, під час і після зіткнення з противником.
Пізніше поняття військової хитрості трансформувалося з особливого
«мистецтва», «майстерності» в науку й ефективну систему практичних дій в
умовах війни. З’явилося поняття дезінформація, яка являє собою комплекс
заходів щодо введення противника в оману. Широке поширення цей прийом
набув зі створенням і активною роботою державних розвідувальних і
контррозвідувальних структур. Дезінформація використовувалася в умовах
гарячих, світових воєн, а також у протистоянні систем епохи Холодної війни.
Сьогодні в суспільстві посилилася увага до дезінформації, якщо
розглядати її практичний військовий аспект. Ключовою проблемою є
необхідність точного визначення мети або «мішень обману». Зазвичай,
розвідувальні системи супротивника не є мішенню, вони лише канал для
передачі дезінформації, тобто слугують передавачем особі або групі осіб, які
приймають рішення. В умовах воєнних дій необхідно чітко визначити
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командира противника, який має повноваження здійснювати бажану дію,
отже, необхідно вибрати канал, який надасть інформацію саме йому.
Дезінформація сьогодні вийшла далеко за рамки розвідувальних і
контррозвідувальних структур. Каналами для передавання інформації
(передавачами) у мирний або воєнний час також слугують засоби масової
інформації та Інтернет. Сучасні умови в демократичних країнах
припускають, що вибір здійснюється громадянами країни, а точніше їхньою
більшістю. Більшість же здатне чинити тиск на владу: за допомогою
громадянської активності, мітингів, пікетів і так далі. Не варто забувати про
форми прямого політичного участі громадян — вибори й референдуми —
які також впливають на життя суспільства й держава. Маніпулюючи
свідомістю й підсвідомістю громадян через ЗМІ та Інтернет, агресори мають
доступ до тієї самої «більшості», яке може вплинути на інших членів
суспільства й на осіб, що приймають політичні рішення. Маніпулювання за
допомогою дезінформації може серйозно спотворювати всю систему
прийняття рішень у країні.
Сучасна наука по-різному визначає, що розглядається нами поняття.
Відомий фахівець в галузі комунікативних технологій Почепцов Г. визначає
дезінформацію, як спосіб психологічного впливу, що полягає в навмисному
поширенні неправдивої інформації про об’єкти, їхню структуру, діяльність
або імітації їхньої діяльності. Це інформація, яка «вводить противника в
оману щодо справжнього стану справ» [2, с. 56].
Є також думка, згідно з якою дезінформація має включати в себе якусь
справжню інформацію, яка або навмисно спотворюється або доповнюється
помилковими подробицями. Шунейко А. пише: «Дезінформація — це
навмисне спотворення будь-ким або будь-якими структурами (від
громадських до державних) реальних, тобто наявних насправді фактів, з
метою маніпуляції індивідуальним або суспільною свідомістю, і, як наслідок
останнього, впливу на поведінку особистості того чи іншого колективу» [3,
с. 23].
З погляду лінгвістики, дезінформація — це штучне й навмисне
конструювання (використання) таких мовних форм, семантика яких тією чи
іншою мірою неадекватно передає (відображає) той сегмент реальності, для
опису якого ці форми в цій момент використовуються.
Дезінформація відрізняється від суміжного з нею поняття «помилка», в
основі якого лежить ненавмисність дії (впливу). Також дезінформація на
відміну від помилки спрямована на об’єкт, орієнтована на досягнення якоїсь
індивідуальної мети. Але помилка може трансформуватися в дезінформацію,
якщо вона, уже будучи усвідомлена як помилки, не набуває своєчасного й
адекватного спростування, не справляється. Важливо наголосити на
необхідності саме широкого й публічного спростування помилкової
інформації. Нерідкі випадки, коли первинне повідомлення в ЗМІ займає
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першу смугу (спеціальний сюжет, вплітається в порядок денний), а його
спростування займає скромне місце дрібним шрифтом або один раз
згадується в ефірі, а іноді й зовсім замовчується поруч засобів масової
інформації. Такі спростування або їхнім браком треба сприймати як прояв
одного з прийомів конструювання дезінформації.
Автор вважає, що дезінформація може включати в себе якусь справжню
інформацію, яка доповнюється поруч помилкових тверджень, а також може
повністю складатися з вигаданих повідомлень. У межах функціонування
нових медіа та всесвітньої інтеграції інформаційного простору з’явилися
деякі випадки дезінформації — фейк (англ. Fake — підробка) — штучно
створена навмисно неправдива інформація, що транслюється через ЗМІ або
циркулює в Інтернет-просторі.
Сьогодні розроблення фейків вийшла за рамки одиничних випадків і
фактично їх виробництво поставлено на потік. Подібно «жовтій пресі» вони
використовують кричущі заголовки виражено негативного або позитивного
характеру. Найчастіше такі сайти самі виробляють відверті фейки з
посиланнями на власні джерела, тобто на самих себе. Отже, виробництво
неправдивого, але яскравого інформаційного політичного й соціального
приводу перетворилося на прибутковий бізнес при мінімальної собівартості.
Усе це ускладнює боротьбу з дезінформацією, особливо з тієї, що надає
виражено деструктивний вплив на суспільство й застосовується практиками
інформаційно-психологічних воєн у межах міждержавних конфліктів.
Найбільш оперативним каналом поширення фейків є сфера блогів і
соціального спілкування в мережі Інтернет. Протидія у даному випадку
ускладнюється тим, що блогери самі постачають ЗМІ інформацією (нібито з
місця подій), до того ж блогер сприймається аудиторією як безпосередній
«свідок», що підвищує рівень довіри до його повідомлень.
Отже, технології створення й поширення фейк уже довели свою
ефективність на практиці. Логічним було поява такою технологією,
характерною для інформаційно-психологічних конфліктів у медійному
просторі, технології створення антіфейков.
Антіфейк або «конструкт викриття» з’явився зовсім недавно.
Його поява пов’язана з переповненням інформаційного простору фейк,
а також із посиленням оборонних і контрнаступательной операцій
протиборчих сторін.
Антіфейк у просторі медіа може подаватися різними способами:
1) окремі сайти, телепередачі, рубрики, брошури, присвячені
розкриттю фейк;
2) вставка викриття в формат що вже існує (у випуск новин, суспільнополітичну передачу, інтерв’ю з «експертами» тощо);
3) офіційне викриття на рівні публікації експертних доповідей, виступ
перших осіб держави, поширення інформації від офіційних прес-служб тощо;
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4) глобальні викривачі міфів — Джуліан Ассандж і Едвард Сноуден.
Також автор виділяє наступні види антіфейка згідно предмету викриття:
1) історичний антіфейк;
2) антіфейк «порядку денного»;
3) викриття інституту (лідер, державна або комерційна структура,
система);
4) викриття опонента або «експерта».
Антіфейкова технологія передбачає певний дискурс, характер
подавання викриття. Зазвичай, суб’єкт що викриває спочатку вказує на фейк
і його суть, а потім робить детальне спростування: вказує на невідповідність,
призводить альтернативну думку й коментарі експертів, посилання на
дослідження, надає фото-, відео- матеріали, документи й так далі.
На думку автора, на наступному етапі розвитку технологій
інформаційно-психологічних війн буде впроваджуватися технологія псевдовикриття – помилковий антіфейк – коли маніпуляторами буде нібито
«викривати» правдива інформація.
На закінчення ще раз зазначу, що дезінформація використовується в
цілях управління настроями й поглядами широкої громадськості, для
управління процесами прийняття рішень у мирний і воєнний час. Завдяки
поширенню новітніх каналів комунікації технологія дезінформування
набула друге життя завдяки масового поширення фейк і антіфейков. Так
само, пересічним громадянам з урахуванням величезних масивів інформації
навколо дуже важко самостійно визначити, що є неправдою, яка інформація
перекручена, де суб’єктивний і де об’єктивний погляд на реальність. З метою
підтримання безпеки країни загалом, держава має приділити особливу увагу
інформаційній безпеці. На сьогодні бракує досить чітких критеріїв оцінки
ступеня дезінформаційного впливу, що є одним із показників актуальності
дослідження. Вироблення таких критеріїв дасть змогу реалістично
оцінювати збиток і прораховувати можливі кроки супротивника в
інформаційному й когнітивному просторах.
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ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ГІБРИДНИХ ВІЙН СЬОГОДЕННЯ
У військово-політичному дискурсі з’явився новий термін – «гібридні»
війни, які вважаються війнами нового типу. Під гібридною війною (від лат.
Hibrida, hybrida – помісь) розуміють сучасний спосіб ведення воєнних дій, що
є поєднанням класичних методів військових операцій із партизанською
війною, тероризмом, інформаційною війною (кібервійною), біологічної тощо.
Поняття «гібридна війна» («hybrid warfare») і «гібридна загроза» («hybrid
warfare threats») уже введені в офіційну термінологію західної воєнної
політики. Так, в підсумковому документі, прийнятому на саміті НАТО у
вересні 2014 року в Уельсі, Англія, в п. 13 йдеться про необхідність підготовки
Північноатлантичного військового альянсу до того, «щоби НАТО була здатна
ефективно долати конкретні виклики, що виникають у зв’язку з загрозами
гібридної війни, під час веденні якої застосовується низку тісно
взаємопов’язаних відкритих і замкнутих військових, воєнізованих та
цивільних заходів» [1]. Учасники альянсу розглядають гібридні війни як
широкий набір бойових дій, таємних операцій, здійснюваних
партизанськими формуваннями, із залученням цивільних компонентів, а
також як боротьбу з пропагандистськими кампаніями, кібератаками й
місцевим сепаратизмом. Для здійснення комунікацій та проведення навчань
із відпрацювання дій у гібридної війні навіть був створений спеціальний
навчальний центр у Латвії (Strategic Communications Centre of Excellence).
Вчені фахівці включають у поняття загроз гібридної війни всі засоби, що
сприяють завдати шкоди противнику, – і традиційні, класичні, і нові, такі як
війни в інформаційному просторі, використання й розроблення сценаріїв
конфліктів низької інтенсивності на території противника, міжнародний
тероризм, міграцію, розпалювання етнічних і релігійних конфліктів,
транснаціональну злочинність, демографічні ризики, глобалізаційні виклики
та інше. Ставиться завдання адаптувати в гібридній війні як традиційні так і
нетрадиційні методи. Завданням України, з метою забезпечення своєї
безпеки, є врахування можливості використання потенційним противником
згаданих загроз для досягнення своїх довгострокових політичних цілей.
Таким противником може виявитися і якась держава, і спілка держав, й
організація.
Зростання ролі інформації в сучасному світі призвело до зростання
можливостей інформаційних протиборств. Для політиків і військових стало
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очевидним, що сучасне суспільство перебуває у великій залежності від
інформаційно-телекомунікаційних систем, і цей факт не можна не врахована
при розробленні технологій впливу на свідомість людей через маніпуляції.
Інформаційне протиборство завжди використовувалося у війнах держав за
допомогою розвідки й контррозвідки, дезінформації та пропаганди та іншого.
Термін «інформаційна війна» використовував одним із перших Т. Рона в
аналітичному звіті для компанії Боїнг «Системи зброї й інформаційна війна»
в 1976 р. [2].
Власне, з того моменту починається формуватися розуміння того, що
інформація може бути зброєю. А з урахуванням того, що розвиток економік
країн Європи і США засновано на прориві в інформаційнотелекомунікаційних технологіях, то цей сектор стає особливо вразливим як у
воєнний, так і в мирний час. Тут необхідна деталізація напрямів впливу
інформаційної зброї. Його застосування відбувається за двома напрямами
щодо об’єктів впливу: вплив на інформаційні засоби й системи противника і
вплив на свідомість людей. Перший напрям набуло назву кібервійна, коли
атакам зазнається технічне обладнання і системи його програмного
забезпечення. У світі є цілі наукові інститути, що розробляють все нові й нові
комп’ютерні віруси, вірусні програми та інші засоби виведення з ладу
комп’ютерів або крадіжки інформації. Другий напрям — це старі способи
пропаганди й агітації, контрпропаганди й контрагітації, але досягли
небувалих за своєю силою висот за витонченістю й масовістю впливу на уми
людей. Використовується відверта брехня й підробка інформації (набув
поширення термін «фейкові» війна, від англ. Fake — підроблений).
Якщо метою першого напряму є заподіяння шкоди систем
життєзабезпечення держави-супротивника (в галузі енергетики, оборони,
управління та інших), то другий спрямовано на досягнення масованої
психологічної обробки людей із метою дестабілізації політичної ситуації в
країні.
Найбільш відомим визначенням інформаційних воєн стало таке: «… це
вид конфлікту, при якому завданнями протиборчих сторін є захист власної
інформації та інформаційних систем, маніпулювання інформацією
противника або її спотворення, а також обмеження можливостей
протиборчої сторони в доступі й обробці інформації» [3, с. 3].
Світ не відмовився від колишніх форм ведення війни. Зброя й раніше
використовується, приносячи руйнування й людські втрати, але такі війни
локалізувалися в деяких регіонах світу. Величезною ж перевагою
інформаційної війни є те, що без єдиного пострілу можна опанувати
ресурсами держави, якщо перепрограмувати поведінку супротивника,
переконавши, наприклад, суспільство в єдино правильних цінностях.
Розроблено технологію такого перепрограмування, першими об’єктами якої
є владна еліта й молодь.
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Поряд із багатьма можна дати таке визначення інформаційної війни: це
активні дії в інформаційному просторі, що ставлять собі за мету дестабілізацію
інформаційної системи противника й захист власної інформаційного
середовища.
Пропонуються й інші, синонімічні визначення воєн в інформаційному
просторі: мережева війна й кібервійна. Широке поширення здобули фейкові
атаки. Україна зіткнулася з потужною інформаційною війною під час анексії
Криму і війною на Донбасі. У цей час весь інформаційний простір почали
закидати антиукраїнськими провокаційними фейками. Бойові дії на сході
України стали новим підґрунтям для нового витка інформаційної війни.
Безліч хакерських атак обрушилися на інформаційний простір України.
Періодично в інформаційне середовище вкидаються провокаційні
антиукраїнські фейки (неправдиві фото або відео, які видаються за
реальність), загострюючи у такий спосіб саму ситуацію. Головним завданням
фейків слугує дезінформація суспільства, водночас не тільки тієї держави,
проти якого спрямований фейк, але й інших держав. Унаслідок люди
«харчуються» цими фейками і формують хибну думку. За допомогою такої
неправдивої інформації будь-яку держава можна виставити агресором,
налаштувавши у такий спосіб проти неї світову спільноту. І неважливо, що
фейк потім викривається, видаляється з Мережі, але думка в багатьох
споживачів інформації вже сформована.
Аналіз теоретичних досліджень і прикладних даних дає змогу
сформулювати основні цілі й завдання, яких можна досягти з допомогою
нового типу війни – інформаційної. Це:
- дезінформація світової спільноти через розміщення в засобах масової
інформації, переважно електронних, завідомо неправдивої та провокаційної
інформації;
- поширення своєї ідеології за допомогою масованих атак на свідомість
громадян інших держав, маніпулювання їхньою свідомістю;
- вербування прихильників, пріоритетна середовище: владна еліта,
молодь, наука й освіта;
- доступ до інформаційних ресурсів (архівів, банкам даних, музеям,
бібліотекам та ін.) з подальшим їх спотворенням або знищенням;
- зниження впливу держави в міжнародних відносинах, на прийняття
важливих політичних рішень;
- впровадження в суспільну свідомість принципів споживацтва,
користолюбства, атмосфери аморальності, негативного ставлення до своєї
історії й культурі;
- дестабілізація політичної й економічної системи держави;
- поширення компрометуючих і наклепницьких відомостей про
керівництво країни;
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- створення стану конфронтації між провідними політичними силами
держави;
- шантаж впливових політичних діячів;
- розпалювання націоналізму, ксенофобії, расової та релігійної ненависті;
- організація масових заворушень, протестних виступів, екстремістських
проявів.
Стало очевидним фактом, що якщо ще недавно Інтернет мав переважно
інформаційну складову, то відтепер у ньому дедалі набирає силу сектор
агітаційний, пропагандистський, що відрізняється чітко окресленою
агресивністю. Традиційні ЗМІ дедалі більше працюють з інтернет-ресурсами
як джерелами інформації й засобом впливу на уми громадян. Інформація в
Мережі стає все більш масово затребуваною, такою, що швидко поширюється
й суспільно значимою. Українське суспільство зіткнулося зі щораз більшою
загрозою
в
інформаційно-комунікаційному
середовищі.
Метою
інформаційної війни є управління процесом зміни свідомості людей, їхнього
світогляду, ставлення до суспільства й держави; небезпекою для людей є
втрата ними власної волі, а для держави — його суверенітету. Це завжди було
метою будь-якого завойовника, але тепер цього ж можна домогтися «м’яким»
способом (навіть термін з’явився: «soft power» – м’яка сила, введений у вжиток
американським політологом Дж. Найєм). Водночас така зброя має масовий
характер ураження.
Зі зрозумілих причин вільний і важко контрольоване поширення
інформації в Інтернеті створює чимало проблем спецслужбам усіх держав.
Лавиноподібний потік інформації (і дезінформації) здатний завдати шкоди
будь-якій державі (аж до революційного вибуху й повалення влади).
Отже, зараз ще не розроблені кардинальні заходи з протидії
інформаційним атакам. А це означає, що в інформаційних війнах успіх буде
забезпечуватися завдяки дедалі більшого вдосконалення інформаційних
технологій. Як показує практика, недостатня увага до питань парирування
інформаційних загроз може завдати неабиякої шкоди політичній системі
будь-якої держави аж до руйнування самої держави.
Список використаних джерел
1. Заява за підсумками зустрічі на вищому рівні в Уельсі. Оприлюднено главами
держав і урядів, які беруть участь у засіданні Північноатлантичної альянсу в Уельсі
– 4-5 вересня 2014 року
2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/cps/en/natohq/
official_texts_112964.htm?selectedLocale=ru
3. Thomas P. Rona. Weapon Systems and Information War, Boeing Aerospace Co., Seattle,
WA, 1976.
4. Бедрицький А.В. Еволюція американської концепції інформаційної війни :
Аналітичні огляди. К., 2003. № 3.

235

Розділ 13

ТРАНСПОРТ

УДК 378.147

В.А. Домбровський,
старший викладач кафедри інженерних дисциплін
Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ТА БУДОВА СУДНА»
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЛАВСКЛАДУ
Анотація. У статті розглядаються проблеми підготовки кадрів майбутнього
плавскладу. «Теорія і устрій судна» – основа для повного розуміння поведінки судна з
точки зору забезпечення безпеки екіпажу, пасажирів, збереження вантажу і судна. У
статті описуються основні елементи навчальної дисципліни та важливість їх застосування
і знання курсантами.
Ключові слова: навчальна дисципліна, пристрій судна, професійна підготовка,
моряки.
Summary. The article deals with problems of training future crew frames. «Theory and
construction of the vessel» – the basis for a full understanding of the vessel's behavior in terms
of ensuring the safety of the crew, passengers, the preservation of cargo and the vessel. The
article describes the main elements of the academic discipline and the importance of their application and knowledge by cadets.
Keywords: academic discipline, construction of the vessel, professional training, seafarers.

Сучасний стан транспортної галузі, на превеликий жаль, змушує наших
громадян виходити на міжнародні ринки праці з метою легального
працевлаштування та забезпечення своїх сімей необхідними фінансами та
власної соціалізації як людини та професіонала, що для моряків в умовах
занепаду вітчизняного торговельного флоту є проблематичним [1].
Погоджуючись з дослідницею Н. Черненко [3], є необхідність відмітити,
що у процесі динамічних соціально-економічних змін, що відбуваються на
сучасному етапі розвитку українського суспільства, пріоритетним напрямом
професійної освіти є підвищення якості підготовки майбутніх фахівців,
здатних оперувати власними знаннями, активно діяти, оперативно
приймати рішення, змінюватися та навчатися відповідно до нових потреб
ринку праці. На це зосереджено увагу в Законі України «Про освіту»,
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Національній доктрині розвитку освіти в Україні в ХХІ ст., Національній
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки.
Відносно підготовки кадрів плавскладу ключову позицію займає
дисципліна «Теорія та будова судна» – фундамент до повного розуміння
поведінки судна з точки зору забезпечення безпеки екіпажу, пасажирів,
збереження вантажу і судна.
Щодо підготовки кадрів плавскладу, ключову позицію займає
дисципліна «Теорія та будова судна» – фундамент для повного розуміння
поведінки судна з точки зору забезпечення безпеки для екіпажу, пасажирів,
збереження вантажу і судна. Для майбутнього моряка «Теорія та будова
судна» – це азбука, яка дозволяє прийняти правильні рішення в тяжких
умовах морської стихії.
Теорія судна – наука про рівновагу і рух, яка визначає морехідні якості
судна, складається із двох розділів. В перший розділ входять плавучість,
остійність, непотоплюваність. В другий розділ – хідкість, керуємість,
морехідність.
Практика курсантів – навчання в семестрі – засвоїти теоретичну базу
обох розділів морехідних якостей судна, які містять тисячі термінів умісно з
умовними позначеннями, також конструктивних елементів корпусу судна,
внутрішнього обладнання відсіків і приміщень, закінчуючи рульовою
рубкою; наповнити дільними річами (трапи, ілюмінатори, двері, вікна,
леєри); суднові пристрої (якірне, швартовне, рульове, рятувальне, вантажне,
підрулююваче, буксирне); загальносуднові системи і системи, що
обслуговують механізми і всі вони теж мають вдосталь своїх елементів. Як
кажуть «від кіля до клотіка». І все це поступово необхідно вивчити і закріпити
в пам’яті, як мінімум, на двух – трьох мовах. Без теорії практика багата
трагедіями.
В основі поведінки судна на воді при будь-якій погоді лежить взаємодія
двох постійних сил (сили ваги і сили підтримки) та зовнішніх. До зовнішніх
сил відносяться: сукупні дії удару хвиль і вітру, які змінюються по силі і
напрямку; від дії сил при зіткненнях; посадки на міль і розриві буксирного
троса.
Теорію судна як науку розпочав грецький вчений Архімед, закон
плавучості. Поступовий розвиток цієї науки визначило поняття взаємодії
сили ваги судна і сили підтримки. З’явились поняття центр ваги і центр
величини і рівнодіючої сили ваги і сили підтримки. В розвиток цієї науки
суттєвий вклад внесли видатні російські мореходи і вчені. С.О. Макарову і
А.Н. Крилову належить значний вклад до розвитку розрахункової бази таких
якостей судна як остійність і непотоплюваність і прямий їх взаємозв'язок
зв’язаний з плавучістю. Остаточними є морехідні якості хідкість,
керованість і морехідність.
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Передбачити і грамотно оцінити здібність судна запобігти аварії в
тяжких умовах плавання дозволяють тільки глибокі знання з теорії судна.
Виконуючи розрахунки плавучості, остійності, непотоплюваності, ми
активно використовуємо також терміни, умовні позначення і формули таких
розділів, як «Експлуатаційні якості судна» і «Геометрія корпусу», хоча між
собою, на першу думку, вони не пов’язані.
Морехідні якості судна забезпечують характеристики судна, які
утримуються в експлуатаційних вимог судна, забезпечують економічну
ефективність транспортних операцій: наприклад, чиста вагопід’ємність,
маневреність, живучість, швидкість, автономність плавання та інші.
Перед морськими закладами освіти стоїть задача підготовки
компетентних судноводіїв та суднових механіків, розв’язання якої вимагає
підвищення рівня підготовки спеціалістів в галузі фундаментальних та
професійних знань, зокрема технічних. Викладачі чітко уявляють роль і місце
кожної навчальної дисципліни у формуванні компетентностей майбутніх
фахівців, зокрема, при свідомому засвоєнні спеціальних професійних
навчальних дисциплін.
Посилаючись на дослідників Знамеровську Н. та Васильченко Г., ми
прийшли до висновку, що стосовно засобів реалізації компетентнісного
підходу при вивченні навчальних дисциплін кафедри, доцільним є
моделювання виробничих (експлуатаційних) умов роботи машин та
механізмів, технічного обслуговування і поточного ремонту суднового
обладнання із створенням викладачами необхідного навчально-методичного
забезпечення [2], та вважаємо, що доцільним є дообладнати спеціальний
кабінет з навчальних дисциплін «Теорія та будова судна» та «Технологія
перевезення вантажів».
Для реалізації цього було зроблено наступне: 1) внесено зміни до
навчальних робочих програм з дисциплін відповідно до міжнародних вимог;
внесені зміни до навчально-методичних комплексів дисциплін кафедри
інженерних дисциплін Дунайського інституту НУ «ОМА»; закуплене
комп’ютерне обладнання для спец. кабінету.
Курсанту необхідно вивчити і закріпити в пам`яті масу термінів:
конструктивних елементів корпусу судна, надбудов і внутрішнього
обладнання відсіків і приміщень; механізмів машинного відділення (МВ), і
палубних механізмів; суднових пристроїв (якірне, швартовне, рульове,
рятувальне, вантажне, підрулююче, буксирне з їх складовими); дільних
речей (трапи, ілюмінатори, двері, вікна, леєра тощо); загальносуднові
системи і системи, обслуговуючі механізми, а всі вони мають достатньо своїх
елементів. Отже, під час вивчення навчальної дисципліни «Теорія та будова
судна» у курсантів формуються відповідні інженерні компетенції, які
допоможуть їм легше сприйняти матеріал, таких як остійність, сили, що
діють на судно у різних погодних умовах тощо.
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Загальна суть проблеми. Використання турбонаддувів на автомобілях
та тракторах суттєво підвищує потужність двигунів, за свідченням різних
джерел до 30 % і більше [1]. Але наряду з позитивними якостями є і
проблеми, насамперед це низька надійність турбокомпресорів строк служби
більшості турбокомпресорів становить 62 % від гарантованого заводом
виробником [1].
Відмови розподіляються на конструктивні, технологічні та
експлуатаційні. Якщо надійність турбокомпресорів імпортного виробництва
досить висока і якість складання їх краща, то умови експлуатації вирівнюють
їх надійність турбокомпресорами вітчизняного виробництва чи
виробництва країн СНД.
Низька надійність в першу чергу пов’язана з низькою якістю
комплектуючих та складання, також з низькою культурою експлуатації
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такого складного агрегату як турбокомпресор. Турбокомпресор працює в
досить важких умовах, а саме: висока температура (за даними [2]
температура газів сягає 700 0С), великі знакозмінні навантаження та частота
обертання, яка сягає 120000 хв-1 для вантажних автомобілів та 300000 хв-1
для легкових [3]. Відмови турбокомпресора коливаються в межах від 7 до 35
% [1, 3] від загальної кількості відмов двигуна.
Відмови конструктивно-технологічні це:
- порушення технологічного процесу зварювання тертям вала ротора з
колесом турбіни;
- вигин вала ротора внаслідок непаралельності деталей газомасляного
ущільнення з боку компресора;
- підвищений дисбаланс ротора;
- невідповідність зазорів у турбіні й компресорі технічній документації.
Відмови експлуатаційні:
- забруднення масла приводить до передчасного зношування
підшипників;
- забруднення масляного фільтра й маслопроводів приводить до
масляного голодування й виходу з ладу підшипників;
- зношування підшипників у випадку повторення різкого пуску й різкої
зупинки двигуна при великому навантаженні;
- влучання сторонніх предметів у компресор або турбіну, навіть
маленьких часток.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню забезпечення та
підвищення надійності машин та агрегатів присвячено багато робіт таких
вчених як: І.В. Крагельский, А.С. Пронников, В.М. Михлина, Р.В. Ротенберг,
В.Е. Канарчук, И.И. Кириллов, Савельев Г.М. та інші. В роботах цих авторів
наводяться різні шляхи підвищення надійності як машини (автомобіля,
трактора, комбайна) в цілому так і окремих агрегатів і вузлів.
За даними авторів роботи [4] найбільш ненадійним вузлом
турбокомпресора є підшипниковий вузол, на його долю припадає близько 80
% відмов. Також автори роботи [5] вказують на низьку надійність саме
підшипникового вузла.
Метою даної роботи є – дослідження шляхів підвищення надійності
турбокомпресорів автотракторних двигунів та прогнозування їх ресурсу.
Виклад основного матеріалу. Прогнозування ресурсу деталей в
спряженні вал-підшипник. Приймемо декілька припущень, для
прогнозування ресурсу в спряженні вал-підшипник:
- нехтуємо зоною припрацювання;
- вважаємо, що зношення прямо пропорційне напрацюванню;
- за початкові розрахункові розміри приймаємо: для валів – нижній
граничний розмір 𝑑hBi , для отворів – верхній граничний розмір 𝐷hkl , для
спряжень – найбільший початковий зазор 𝑆п hkl .
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Ресурс спряження в основному залежить від граничного значення його
зношення, а також від швидкості зношення. Граничні і допустимі зношення
при ремонті і розміри деталей зазначені в [6]. Отже приймаємо вихідні данні
для
розрахунку
ресурсу
спряження
вал-підшипник
ковзання
турбокомпресора ТКР 11 та заносимо їх в таблицю 1.
Таблиця 1 – Дані на дефекацію спряження вал-підшипник турбокомпресора ТКР 11
Витяг з технічних умов
Найменування
Розміри по
Зазори та спряження, мм
деталей та місце
кресленню,
вимірювання зносу
початкові, 𝑆П допустимі, 𝑆др граничні, 𝑆гр
мм
Підшипник
∅18MK,KLs
(внутрішній діаметр)
від 0,07
0,12
0,25
до 0,098
Вал
ротора
tK,Ku
∅18tK,Ks
(зовнішній діаметр)

З метою підвищення довговічності деталей підшипникового вузла деталі
оброблюються
методом
електроіскрового
легування.
Провівши
мікрометричні дослідження можна визначити ресурс деталей які були
оброблені методом електроіскрової обробки наступним чином:
Спочатку необхідно визначити зношення отвору підшипника та валу
ротора турбокомпресора за наступними формулами:
Зв = dвим п − dвим д ,
(1)
Зо = Dвим д − Dвим п ,
(2)
де dвим д , Dвим д - діаметр виміряний до початку досліду, відповідно валу
та отвору, мм;
dвим п , Dвим п - діаметр виміряний після закінчення досліду, відповідно
валу та отвору, мм;
Проводимо розрахунок зношення отвору та валу та заносимо їх до
таблиці 2.
Таблиця 2 – Зношення оброблених поверхонь валу ротора та отвору підшипника
Номер зразку
Зношення валу, мм
Зношення отвору, мм
1.
0,005
0,017
2.
0,002
0,012
3.
0,001
0,012
4.
0,002
0,015

Визначаємо швидкості зношення отвору та валу:
З
Vв = Тв ,
п
Зо

Vо = Т ,
п

де Тп – напрацювання, яке пройшли деталі, мото-год.
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(3)
(4)

Визначаємо середню швидкість зношення спряження та повний
середній ресурсу спряження. Отримані результати вносяться до таблиці 3.
Підраховуємо зношення поверхонь валу та отвору при однаковому
напрацюванні для наглядного зображення зносостійкості поверхонь.
Звн = Тн ∙ Vв ,
(5)
Зон = Тн ∙ Vо ,
(6)
де Звн , Зон – зношення при напрацюванні Тн , відповідно поверхні валу
та отвору, мм;
Тн – напрацювання (приймаємо міжремонтний ресурс спряження Тн =
2000 мото-год), мото-год;
Таблиця 3 – Швидкості зношення поверхонь валу ротора та отвору підшипника
Швидкість
Середня
Швидкість
Повний ресурс
Номер
зношення
швидкість
зношення валу,
спряження,
зразку
отвору,
зношення,
мм/мото-год.
мото-год.
мм/мото-год.
мм/мото-год.
1.
1,5·10-5
5·10-5
6,5·10-5
2335,273
2.
5,97·10-6
3,58·10-5
4,18·10-5
3637,143
-6
-5
-5
3.
2,86·10
3,43·10
3,71·10
4092,308
-6
-5
-5
4.
6,06·10
4,55·10
5,15·10
2950,588

Визначаємо діаметри валу та отвору при однаковому напрацюванні.
Dн = D•€• + Зон ,
(7)
dн = d•`ƒ − Звн ,
(8)
Визначаємо зазори в спряженні вал-втулка при однаковому
напрацюванні.
Sн = Dн − dн ,
(9)
Величину зношення, діаметри та зазори розраховані вище заносимо в
таблицю 4.
Таблиця 4 – Значення зношення, діаметрів та зазорів
в спряженнях випробуваних зразків при напрацюванні в 2000 мото-годин.
Номер
Звн , мм
Зон , мм
dн , мм
Dн , мм
Sн , мм
зразку
1.
0,0296
0,1006
17,8904
18,1186
0,2282
2.
0,0119
0,0716
17,9081
18,0896
0,1816
3.
0,0057
0,0686
17,9143
18,0866
0,1723
4.
0,0121
0,0909
17,9079
18,1089
0,2010

Визначивши значення зношення та зазорів в спряженнях при певному
напрацюванні можемо побудувати графік зношення спряження для кожного
зразку, який зображено на рис 1.
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Рис. 1 – Графік зношення деталей спряження для кожного зразка

Висновок. В результаті попередньо проведених досліджень
встановлено, що для максимального збільшення ресурсу в спряженні валпідшипник турбокомпресора доцільно їх обробляти методом електроіскрової
обробки наступним чином: на вал який має марку сталі 40Х необхідно
нанести шар сталі, маркою сталь 65, а підшипник із бронзи БрОС10-10
потребує спочатку нанесення шару нікелю Ni з послідуючим нанесенням
бронзи БрОС10-10. При виконанні даної обробки ресурс спряження досягне
4092 мото-години, що в порівнянні з заводськими деталями в спряженні
перевищує ресурс в 1,75 рази більше.
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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ
ШЛЯХОМ ПІДБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ПОСАДОК
Анотація. В статті розглядаються причини виходу з ладу підшипників кочення
сільськогосподарської техніки. Наводяться фактори, що впливають на термін служби
підшипників. Розглянуто принцип формування посадки підшипникового вузла та
взаємозв’язок допуску посадки від терміну служби підшипникового вузла.
Ключові слова; підшипник, посадка, втомний знос, кільце підшипника,
довговічність підшипника, знос, сепаратор, навантаження рухомого кільця.

Загальна суть проблеми. Зношування деталей підшипників кочення
змінює режим роботи складальної одиниці або агрегату й приводить до
прискореного зношування інших деталей, тому, що підшипники кочення є
базовими елементами кінематичних ланцюгів.
При зношуванні елементів підшипників з'являються додаткові перекоси
й похибки в зубчастих зачепленнях, ущільненнях, надмірний шум і вібрація,
а також несприятливий перерозподіл навантаження між тілами кочення, що
знижує контактну стійкість підшипників. Усе це викликає простої машин,
приводить до збільшення витрат на ремонт. За даними роботи [1]
підшипникові вузли являються лімітуючими вузлами, а так як в сучасних
машинах налічується до 300 підшипників, це суттєво впливає на надійність
машини в цілому.
Звідси стає ясним, наскільки важливі для ремонтників чіткі вказівки на
вибір посадок для підшипників кочення, тому що більшість посадкових місць
розташовано в базових деталях, які важливо зберегти як можна довше або
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навіть протягом усього життя машини.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роботоздатність
підшипникових вузлів розглядається в багатьох роботах, але в більшості
розглянуто вплив умов експлуатації. Так в роботах [1, 2, 3] наведено вплив
мащення на надійність підшипників, автори стверджують, що недостатнє чи
несвоєчасне мащення призводить до швидкого виходу з ладу підшипників.
Багато авторів вказують на необхідність відновлення посадкових
поверхонь це Дроздов Ю.М., Коднир Д.С., Ачкасов К.А. та інші.
Але є автори які стверджують, що у забезпеченні надійності
підшипникових вузлів відіграють посадки і найбільшу роль відіграють
посадки після відновлення посадкових поверхонь деталей [4].
Тому метою роботи є дослідження оптимальних посадок
підшипникових вузлів після відновлення посадкових поверхонь.
Виклад основного матеріалу. Основні несправності підшипників
можна розділити на три групи: експлуатаційні, технологічні та
конструктивні, вони відповідно становлять 75 %, 20 % та 5 % [1]. Нажаль
останнім часом конструктивно-технологічні відмови зустрічаються все
частіше, це пов'язано з відсутністю контролю якості при виготовленні та
намаганнями знизити собівартість готової продукції за рахунок економії на
матеріалі, на його якості та інше.
Найбільш вагомими є експлуатаційні відмови це пов'язано з низькою
культурою експлуатації техніки та порушенням правил та строків
проведення технічних обслуговувань та ремонтів. Також суттєво впливає
відсутність якісних діагностичних приладів та методик визначення дефектів
на ранніх стадіях їх появи.
Близько 30 % всіх відмов підшипників – є знос, знос бігових доріжок,
знос кульок або роликів, знос посадкових поверхонь становить 15 %.
Руйнування сепаратора 20 %. Приблизно 10 % відмов відбулося в наслідок
втомного руйнування деталей підшипника, в основному це обойми. І 5 % це
інші відмови рис. 1.

Рис. 1. Розподіл відмов підшипників кочення
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Як зазначалось раніше основна причина виходу з ладу підшипникових
вузлів це порушення технічних вимог на експлуатацію та ТО. Так наприклад
в дослідному господарстві підшипниковий вузол дискової борони виходив з
ладу в наслідок порушення правил та строків мащення.
При ремонті вузлів робітники порушують правила складання і замість
напресування підшипника з використанням проставок забивають молотком
по принципу "залізо по залізу", внаслідок чого виникають мікротріщини які
згодом призводять до руйнування частин підшипника та його
заклинювання. Задири та подряпини посадкових місць згодом призводять до
прослаблення посадки та провертанню кілець.
Але особливе місце слід відвести недотриманню посадок після
відновлення деталей внаслідок не якісної механічної обробки.
Розрахунок і вибір посадки підшипника заднього валу відбору
потужності трактора МТЗ після відновлення посадкової поверхні
наплавленням. Умова: підшипник 6306 нульового класу точності для таких
умов: R = 21780 Н; навантаження до 150 %; види навантаження кілець:
внутрішнє – циркуляційне, зовнішнє – місцеве.
Визначаємо конструктивні розміри підшипника кочення: внутрішній і
зовнішній діаметри, ширину кільця, координати фасок [5]. Визначаємо
інтенсивність радіального навантаження на посадочній поверхні деталі,
з’єднувальної з циркуляційно навантаженим кільцем [6]:
R
21780
кН
. (1)
РR =
×
K
К
К
=
×
1
×
1
×
1
=
1450
п
1
2
м
( B - 2r ) ×103
( 0,019 - 2 × 0,002 ) ×103
Визначаємо поля допусків деталей, з’єднувальних з кільцями
підшипників в залежності від виду навантаження кілець [6].
При циркуляційному навантаженні внутрішнього кільця поле допуску
вала Ø30m6. При місцевому навантаженні зовнішнього кільця і
навантаженні до 150 % поле допуску отвору у чавунному нероз’ємному
корпусі Ø72H6.
Визначаємо граничні відхилення для кілець підшипника і з’єднувальних
з ними деталей [6].
Таблиця 1 – Граничні відхилення для кілець підшипника
і з’єднувальних з ними деталей
Внутрішнє кільце
Вал
Зовнішнє кільце
Корпус
Ø30 - 0,001

(

Ø 30m6

+0 , 021
+ 0 , 008

)

Ø72 -0,0013

Ø72H6

(

+0 , 019
+0

)

Виконуємо схеми розташування полів допусків деталей з'єднань
„внутрішнє кільце - вал” і „зовнішнє кільце-корпус”.
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а
б
Рис. 2. Схеми розташування полів допусків з’єднань:
а) внутрішнє кільце – вал; б) зовнішнє кільце – корпус

Після розрахунку посадки перевіряємо її на довговічність. Дослідження
впливу точносних і технологічних параметрів з'єднань кілець підшипників
кочення на довговічність проводимо теоретико-імовірнісним методом.
Конструктивний допуск посадки теоретико-імовірнісним методом
розрахунків з урахуванням довговічності при відмові по одній межі можемо
визначити по формулі:

Тк

(T
=

F

)

2

- e × U ( t ) - H k22 × e 2 × s u2 ( t )

(

l × TF - e × U ( t )

)

. (2)

Ймовірність безвідмовної роботи й ймовірність появи придатних
з'єднань беремо рівними 0,95, ухвалюємо гіпотезу про розсіювання розмірів
за законом нормального розподілу, тому Нк1 = Нк2 = 1,64. Функціональний
допуск дорівнює конструктивному допуску посадки ТF =Тк = Nkmax Nkmin.
Показник відносного розсіювання конструктивних параметрів приймемо
рівним λ = 1,2. У залежність (2) по черзі підставляємо значення функції U T
для кожного з досліджуваних з'єднань 0,96, 0,96, 0,97, 0,98. Після
розрахунків допусків по формулі (2) для способів відновлення й обробки
елементів з'єднання були отримані дані, наведені на рис. 3. Як видно з рис.
3, розраховані нами посадки в комбінації з рекомендованими способами
відновлення забезпечують ресурс близький до 16 років, а раніше
застосовувана посадка – тільки 4 роки, і то за умови зміни допуску вала на ∅
30к5 .
Висновок. Таким чином, дослідженнями встановлене, що найбільш
раціональним способом відновлення досліджуваних з’єднань є наплавлення
дротом Нп – ЗОХГСА (СО2) + ППД, що в комбінації із застосуванням
вищевказаних посадок дозволяє підвищити ресурс з’єднань майже в 4 рази.
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Рис. 3. Залежність допуску посадки від часу роботи
1 спосіб – стандартне з’єднання,
2 спосіб – з’єднання отримане в результаті оптимізації
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