
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
АКАДЕМІЯ «BOLASHAQ» (РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН) 

УНІВЕРСИТЕТ МАТЕЯ БЕЛА (СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА)  
ТЕХНІЧНИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ 

(КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА) 
НАРОДНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ ЯНА ГУСА (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА),  

ВІТЕБСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ П.М. МАШЕРОВА 
(БІЛОРУСЬ) 

 
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ХХVІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ  

СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

СУСПІЛЬСТВА» 
100-РІЧЧЮ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 

 
 

CONFERENCE PROCEEDINGS 
 

ХХVІІІ   INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF 
YOUNG SCIENTISTS AND RESEARCHES «TOPICAL 
PROBLEMS OF VITAL FUNCTIONS OF SOCIETY» 

DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF 
KREMENCHUK MYKHAILO OSTROHRADSKYI  

NATIONAL UNIVERSITY 
 
 
 
 

 Посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію  № 693 від 06.11.2020 р.  

 
Кременчук, 26 – 27  квітня 2021 р. 



ХХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 
молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» 
Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2021.  –  252 с. 
Друкується за рішенням вченої ради Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського (протокол ВР № 7 від 25.03.2021).  

Програмний комітет 
Голова:  
Загірняк М. В. – ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського 

Члени програмного комітету 
Никифоров В.В. – перший проректор Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського; 
Марек Дримал – проректор з розвитку та інформатизації університету імені Матея 
Бела, Словацька Республіка. 

Організаційний комітет 
Голова:  
Солошич І.О. – керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів та молодих 
учених. 
Члени організаційного комітету: 
Латишева В.В. – начальник науково-дослідної частини; 
Воробйов В.В. – директор навчально-наукового інституту механіки і транспорту; 
Мосьпан В.О. – декан факультету електроніки та комп’ютерної інженерії; 
Почтовюк А.Б. – декан факультету економіки і управління; 
Бахарєв В.С.  – декан факультету природничих наук; 
Поясок Т.Б. – декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук. 

Організаційний секретар 
Збиранник О.М. – голова ради молодих учених університету 
. 

©Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2021 
ІSSN 2222-5099 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори і наукові керівники 
Відповідальні за випуск: Солошич І.О., Збиранник О.М. 



3 
 

ЗМІСТ 
 
 

СЕКЦІЯ № I 
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
1. ЗАДАЧІ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НОВОСТВОРЮВАНИХ СТО 17
Завязкін А.В., студ., Павленко О.В., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
2. ПОКРАЩЕННЯ ПАЛИВНО-ЕКОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРІВ 18
Ціома О.В., студ., Єлістратов В.О., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОПОЇЗДІВ 19
Албаєв О.М., студ., Черненко С.М., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
4. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСІВ ФОРМОЗМІНИ ЛИСТОВИХ 
АВТОКУЗОВНИХ ДЕТАЛЕЙ 

20 

Зайцев В.І., студ., Черниш А.А., к.т.н. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 
СЕКЦІЯ № ІІ 

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

1. ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМ 
КОМП’ЮТЕРОМ 

22 

Литвиненко С.О., студ., Зілінський Ю.В,. старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
2. МЕТОД ПОШУКУ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ BEACON-ТРЕКЕРІВ В УМОВАХ 
БАГАТОРІВНЕВОСТІ СЕРЕДОВИЩА 

23 

Жураковський Ю.О., студ., Славко О.Г., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
3. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СТРЕСУ ПІЛОТІВ ЗА 
ВАРІАБЕЛЬНІСТЮ СЕРЦЕВОГО РИТМУ БОРТОВИМИ БІОМЕТРИЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 
ЛЬОТНИХ ТРЕНАЖЕРІВ 

24 

Гончар Д.В., студ., Бартушка Л., інженер-дослідник, Гученко М.І., д.т.н, проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Інститут технологій та бізнесу, Чеське Будейовіце, Чеська Республіка
 
4. МОДЕЛЬ ОЦІНКИ АТРИБУТІВ АВТОРА ДУМКИ В ЗАДАЧАХ СЕНТИМЕНТ-АНАЛІЗУ 
ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА

26 

Оладько М.І., студ., Сидоренко В.М., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
5. ІНТЕГРАЦІЯ PYTHON ТА MS EXCEL ДЛЯ ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ У СФЕРІ 
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 

27 

Лютенко М.К., студ., Сидоренко В.М., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
6. МЕТОД І МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТА ТОНАЛЬНОСТІ В ЗАДАЧАХ СЕНТИМЕНТ-
АНАЛІЗУ ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА 

28 

Лупинос А.С., студ., Сидоренко В.М., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
7. МЕТОД УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ ЗАТРИМКИ ПЕРЕДАЧІ 
ДАНИХ 

30 

Чибіс В.Г., студ., Славко О.Г., к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 



4 
 

8. УДОСКОНАЛЕННЯ WKNN МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ WI-FI 
ТОЧОК У ПРИМІЩЕННЯХ З ПЕРЕШКОДАМИ

32 

Воробйов О.С., студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
9. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПОШУКУ ШЛЯЗУ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ ОГЛЯДОВОСТІ НА ОСНОВІ 
BLUETOOTH SMART READY 

35 

Цапко А.Е., студ., Славко О.Г., к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
10. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СТРЕСУ ПІЛОТІВ НА ОСНОВІ 
ШКІРНО-ГАЛЬВАНІЧНОЇ РЕАКЦІЇ БОРТОВИМИ БІОМЕТРИЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ ЛЬОТНИХ 
ТРЕНАЖЕРІВ 

36 

Луценко Є.П., студ., Гученко М.І., д.т.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 
СЕКЦІЯ № III 

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НОВИХ МАШИН І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

1. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСНАСТКИ ДЛЯ ГРУПОВОГО 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

39 

Деменко А.Г., студ., Кулинич В.Д., к.т.н., асистент, G. Briffoteaux, PhD Stud.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
University of Mons (Belgium)
 
2. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОЕКТУВАННІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСНАСТКИ 40
Куліш М.В., студ., Кулинич В.Д., к.т.н., асистент, F. Ducobu, PhD
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
University of Mons (Belgium)
 
3. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО ЦЕХУ 41
Бондарь Д.В., студ., Гайкова Т.В., к.т.н., доц., Пузир Р.Г., д.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
4. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ІНСТРУМЕНТУ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ТОКАРНОЇ 
ОБРОБКИ ЦИЛІНДРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛЕЙ

43 

Жоломко К.В., студ.,  Пузир Р.Г., д.т.н., доц., Аргат Р.Г., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
5. ВПЛИВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ТОЧІННЯМ НА ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ 44
Кладько І.С., студ., Аргат Р.Г., к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
6. ПРОЄКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 
АВТОМОБІЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 
СПАДКОВОСТІ 

46 

Ладигіна А.В., студ., Пузир Р.Г., д.т.н., доц., Гайкова Т.В., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
7. ІМПУЛЬСНЕ ДЕФОРМУВАННЯ У ЦИЛІНДРИЧНОМУ БАНДАЖІ 47
Щетинін В.Т., к.т.н., проф., Драгобецький В.В., д.т.н., проф., Аргат Р.Г., к.т.н., доц., Савенкова Ю.В., 
студ., Коцюба В.Ю. 

 

АТ «Мотор Січ» 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
8. АНТИВІБРАЦІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ РОЗТОЧУВАННЯ 49
Ладигіна А.В., студ., Костін В.В., к.т.н., проф., Аргат Р.Г., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
9. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ КОЛИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ «РІЗЦЕУТРИМУВАЧ – РІЗАЛЬНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ – ЗАГОТОВКА» У ПРОЦЕСАХ ТОЧІННЯ В УМОВАХ ЗМІНИ ЯКОСТІ МАТЕРІАЛУ 
ОБРОБЛЮВАНОЇ ЗАГОТОВКИ 

50 

Гмиза В.Ю., студ., Савєлов Д.В., к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського



5 
 

 
10. ДОСЛІДЖЕННЯ БАЛІСТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ВИРОБІВ З ШАРУВАТИХ МЕТАЛЕВИХ 
КОМПОЗИЦІЙ 

51 

Савенкова Ю.В., студ., Драгобецький В.В., д.т.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
11. ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ БРОНЕЗАХИСТУ НА ОСНОВІ УДАРОСТІЙКИХ 
ШАРУВАТИХ ЕЛЕМЕНТІВ

53 

Бондарь Д.В., студ., Шлик С.В., к.т.н., доц., M. Karková, PhD.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Institute of Technology and Economics in České Budějovice (Czech Republic)
 
12. ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКОСТІ ТА ВІБРАЦІЙ ПРИ ТОКАРНІЙ ОБРОБЦІ ЗАГОТОВОК 56
Савенкова Ю.В., студ., Савєлов Д.В., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
13. ДОСЛІДЖЕННЯ УДАРНО-ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ІНСТРУМЕНТУ З ПЛОСКИМ ТОРЦЕМ НА ФОРМУВАННЯ ТОВЩИНИ ЗМІЦНЕНОГО ШАРУ 

58 

Нестеренко О.П., студ., Драгобецький В.В., д.т.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
14. РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЗМІННИХ БАГАТОГРАННИХ 
ПЛАСТИН ЗБІРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

60 

Бондарь Д.В., студ., Шлик С.В., к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
15. ДО ПИТАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
МЕХАНІЗМУ РЕКУПЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ 

63 

Яцина М.М., к.т.н., Холодний В.Ю., к.т.н. 
Вище професійне училище №7 м. Кременчука 

 
СЕКЦІЯ № IV 

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

1. ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ 
ВИКОРИСТАННЯ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ І ТРАНСПОРТНИХ МАШИН

66 

Лаврик В.В., магістрант, Загорянський В.Г., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
2. ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ДРОНАМИ 67
Леонтович А.О., студ., Кузєв І.О., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
3. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІН ПОПИТУ НА МІСЬКІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 69
Олексієнко С.Р., студ., Мороз М.М., д.т.н., проф., Солошич О.М., доктор філософії з інженерії 
Ланьчжоуський Джіатонг Університет  шляхів сполучення, Китайська Народна Республіка 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
4. УПРАВЛІННЯ ПРОПУСКНОЮ СПРОМОЖНІСТЮ МІЖНАРОДНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ ЗА ПРИНЦИПОМ ONE – STOP SHOP

71 

Туріков Р.В., студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
5. ВОДНЕВІ АВТОМОБІЛІ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 73
Фомінський Є.О., студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
6. МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 75
Кострецов А.О., студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
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СЕКЦІЯ № V 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА  

 
1. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПОДРОБИЛЬНО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБРИК 77
Павлюк Г.О., студ., Сокур М.І., д.т.н. проф. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
2. ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВНАСЛІДОК ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 
АВТОТРАНСПОРТОМ 

78 

Полив’яна А.К., студ., Дейна І.П., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
3. УКРАЇНА ТА СВІТ: АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 

80 

Похила В.В., студ., Латишева В.В., к.ю.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
4. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ПЛАСТИКОВИХ 
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81 

Змієнко Д.М., студ., Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф. 
Одеський державний екологічний університет 
Гєнова А.В., студ., Солошич І.О., д.пед.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
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Тимошенко Д.С., магістрант, Чугай А.В. 
Одеський державний екологічний університет
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БІЗНЕС АДМІНІСТРУВАННЯ, МАРКЕТИНГ І ТУРИЗМ 
 

1. БРЕНДІНГ МІСТА: ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ БРЕНДУ 85
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Гречишкина Е.А., зав. кафедрой маркетинга и международного менеджмента, к.э.н., доц. 
Полесский государственный университет, Республика Беларусь 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
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93 
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Демченко О.О., студ., Збиранник О.М., старш. викладач
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Писаренко Н.Ю., Маслак О.І., д.е.н., проф.,  Гришко Н.Є., к.е.н., доц.
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Маслак О.І., д.е.н., проф., Данилко В.К., д.е.н., проф., Гришко Н.Є., к.е.н., доц., Хатуна Бучашвілі, 
офіцер інформаційної безпеки і комплпєнс офіцер

 

Majorel Georgia LLC, Грузія 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
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Колісник А.О., студ., Маслак О.І., д.е.н., проф., Яковенко Я.Ю., PhD., Хатуна Бучашвілі, офіцер 
інформаційної безпеки і комплпєнс офіцер  

 

Majorel Georgia LLC, Грузія  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
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Писаренко Н.Ю., Одінцов М.М., д.е.н., проф., Іщенко С.В., старш. викладач
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Савєлова А.Д., студ., Cкрипнюк К.О., к.е.н., доц., Пирогов Д.Л., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 
СЕКЦІЯ № VІІІ 

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
 

1.  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 104
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Іщенко М.Є., магістрант, Хоменко М.М., д.е.н., проф. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
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Цимбал О.С., магістрант, Хоменко М.М., д.е.н., проф. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
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Гарах Я.М., магістрант, Буряк Є.В., д.е.н., проф. 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

110 

 
8. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ 
Тотієва К.О., студ., Семеніхіна В.В., к.е.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
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9. УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ В МЕРЕЖІ INTERNET 
Колісник А.О., студ., Сухомлин Л.В., к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

112 

 
10. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БІОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 
Вєлькін Б.О., студ., Хоменко М.М., д.е.н., проф. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

113 

 
11. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Геркo К.М., студ., Кареліна О.О., студ., Мажаренко К.П., старш. викладач 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

114 

 
12. HUMAN CAPITAL OF THE DOMESTIC IT-INDUSTRY 
Semenikhina O., stud., Semenikhina V.V., Ph.D., Associate Professor  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

115 

 
13. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 
Коваленко М.П., студ., Тонкошкур М.О., студ., Вєдєніна Ю.Ю., к.е.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

116 

 
14. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Хохлова К.В., студ., Сакун Л.М., к.е.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

118 

 
15. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
Наріжна Л.В., студ., Різніченко Л.В., старш. викладач 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

119 

 
16. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 

120 

Мусина А.К., магистрант  
Карагандинский государственный технический университет, Казахстан 

 
СЕКЦІЯ № ІХ  

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ 
 

1. РОЛЬ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ У ФІНАНСУВАННІ ВИДАТКІВ НА СОЦІАЛЬНУ 
СФЕРУ 

123 

Буковська А., Корабльова К., студ., Глухова В.І., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 124
Ромашко О.С., Бондаренко Д.,студ., Манченко І.В., старш. викладач 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

 
3. КЛАСИФІКАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ БАНКІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ 126
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4. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ 127
Коваленко М.П., студ., Манченко І.В., старш. викладач
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РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

130 

Ломоносова К.Г., Тищенко Т.О., студ., Онищенко О.В., к.е.н., доц.
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Жура В.М., Кукленко А.О., студ., Онищенко О.В., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
8. МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 134
Кравченко Х.В., Павкова К.А., студ., Хоменко Л.М., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
9. МІСЦЕ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ БЮДЖЕТНИМИ  
РЕСУРСАМИ 

136 

Ігнатова А.В., студ., Хоменко Л.М., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
10. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ 136
Харченко В.В., Зарема К.Ж., студ., Хоменко Л.М., к.е.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 
Республіка Казахстан, м. Караганда, академія «Bolashag»

 

 
11. РЕКРУТИНГ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 138
Лижова Є.М., студ., Циган Р.М., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
12. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 139
Зозуля І.О.,  студ.,  Шаповал Л.П., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
13. НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ТАКТУВАННЯ ПРИБУТКУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 140
Оганнисян С.А.,  студ., Шаповал Л.П., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
14. АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ РИСКА, ЕГО ВИДОВ И ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 141
Выдрицкая А.В.,  студ., гр. ДФ 19-1с, Омарова Б.А., д.э.н., проф. 
Академия «Bolashaq», г. Караганада, Республика Казахстан

 

 
15. ПОНЯТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 143
Жанбекова А.С.,  магистрантка гр. МФ 19-1, Дарибекова А.С., к.э.н., проф. 
Академия «Bolashaq», г. Караганада, Республика Казахстан

 

 
16. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 145
Жантөре Н.М., студ. гр. ДФ- 19-1с, Дарибекова А.С., к.э.н., проф. 
Академия «Bolashaq», г. Караганада, Республика Казахстан

 

 
17. ИМУЩЕСТВЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА

147 

Танашев Ж., студ. гр. Ф-19-2к, Таубе С.К, гр. Ф-18-1,  Дарибекова Н.С., доц. 
Академия «Bolashaq», г. Караганада, Республика Казахстан

 



10 
 

 
18. КОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 149
Скакова Д., магистрант 2 года обучения, Дарибеков С.С., к.э.н., доц. 
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова

 

 
19. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ АКТИВАМИ 150
Лукашенко Л.Г., студ., Циган Р.М., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

 

20. АНАЛІЗ ВПЛИВУ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ НА БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ 152
Максюта А.Ю., студ., Крот Л.М., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 
СЕКЦІЯ № Х 

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
 

1.  ЕФЕКТИВНІСТЬ  ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ПІСЛЯ АПЕНДЕКТОМІЇ 155
Ляховський В.О., студ., Луценко Б.О., к.мед.н. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації Полтавської обласної ради «Кременчуцький 
медичний коледж» 

 

  
2. ЕФЕКТИВНІСТЬ  ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ХВОРОБІ  ПАРКІНСОНА НА 
ЛІКАРНЯНОМУ ЕТАПІ 

156 

Міхальцева Т.В., студ., Антонова О.І., к.б.н., доц., Івакіна Ю.С., асистент 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Кременчуцький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів  департаменту праці, соціального 
захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської 
області 

 

 
3. ПРОГРАМА КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ЗІ СПАСТИЧНИМ 
СИНДРОМОМ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ      

157 

Чернецький Д.О., студ., Антонова О.І., к.б.н., доц., Івакіна Ю.С., асистент 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Кременчуцький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів  департаменту праці, соціального 
захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської 
області 

 

 
4. АКВААЕРОБІКА У ПРОЦЕСІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ 
ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

158 

Носуль А.О., студ., Десятнікова  Н.В., старш. викладач  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
5. ВПЛИВ СИСТЕМАТИЧНИХ ЗАНЯТЬ АЕРОБІКОЮ НА ДИНАМІКУ  ПОКАЗНИКІВ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДІВЧАТ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

160 

Верба А., студ., Сорокіна С.О., старш. викладач, Назаренко А., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Суспільна Академія Наук, Варшава, Польща

 

 
6. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ РОЗРОБЛЕНОЇ МЕТОДИКИ НА ТЕХНІКО-ТАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ 
ВОРОТАРІВ У ФУТЗАЛІ 

161 

Закотенко А., студ., Десятніков Г.О., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
7. МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНІВ 

162 

Грицак І.В., студ., Кущ О.С., к.психол.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
8. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ ЗА К.БУТЕЙКОМ  У ФІЗИЧНІЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ, ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ

164 

Щербан І.В., студ., Кущ О.С., к.психол.н., доц.
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
9. ОСТЕОТРОПНА ДІЯ ВІТАМІНУ D3 ПРИ ОСТЕОПОРОЗІ 166
Павленко А.О., студ., Синельник Т.Б., к.б.н., доц. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

 
10. БІОМЕХАНІКА ТЕХНІКИ ПРИСІДАНЬ У ПРОГРАМІ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА 
РЕАБІЛІТАЦІЇ 

167 

Харитонова А.Ю., Пасенко А.В., Савосько Б.В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 
СЕКЦІЯ № ХІ 

ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

1. ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІ У 
ПОСТМОДЕРНОМУ ДИСКУРСІ 

168 

Маленька К.О., студ., Шульженко Ю.М., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
 
2. «DARKNESS» ЯК ПРОВІДНА МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ В КОНЦЕПТОСФЕРІ В.ЧЕРЧИЛЛЯ 169
Юрчак К.О., магістрант, Артеменко Ю.О., к.філол.н, старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
3. ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ ВТІЛЕННЯ ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ 

170 

Жилова-Вельтер Є.І., студ., Мартиненко М.Ю., к.пед.н, доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
4. ВІДЕОРЯД ХУДОЖНЬОГО ФІЛЬМУ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ 171
Чуприна В.А., студ., Кожемяченко Н.В., старш. викладач 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
5. СУБСТАНДАРТ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО АНАЛІЗУ 173
Бондаренко В.С., студ., Кожемяченко Н.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
6. ЮРИДИЧНИЙ ТЕРМІН ЯК СКЛАДОВА ЄВРОЛЕКТУ 174
Кашкіна А.В., студ., Кожемяченко Н.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
7. ДЖЕРЕЛО ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ ЯК ЧИННИК ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО АНАЛІЗУ 176
Кубітовіч М.І., студ., Чрділелі Т.В., к.філол.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
8. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТЕРМІНІВ ЛОГІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 178
Хорольська К.М., Тонкошкура А., студ., Шишко А.В.,  к.пед.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана
 
9. ДОПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ ІНСТРУКЦІЙ ДО МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 179
Бодня Д.О., студ., Кожемяченко Н.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
10. ВІДТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОГО ІДІОСТИЛЮ МАРКУСА ЗУЗАКА У РОМАНІ «THE BOOK 
THIEF» ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ВИКЛИК

181 

Христич Д.А., магістрант, Потоцька Д., студ.,  Артеменко Ю.О., к.філол.н, старш. викладач 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Collegium Da Vinci, Poznan 
 
11. ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПСИХОЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ 182
Іванов М.В., студ., Пономаренко О.О., к.філол.н., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 



12 
 

12. СПОСОБИ УТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО СУЧАСНОГО СЛЕНГУ 183
Високопояс А.В., магістрант, Пономаренко О.О., к.філол.н., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
13. LANGUAGE ACCURACY AS THE CRITERIA OF SOCIAL COMMUNICATION IN THE CONTEXT 
OF COMPOSITION «FLOWERS FOR ALGERNON» BY DANIEL KEYES

184 

Svistunov A.A., stud., Martynenko M.Y., PhD, associate professor
Mykhailo Ostrohradskyi Kremenchuk National University

 
СЕКЦІЯ № XIІ 

ЕКОЛОГІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

1. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ КВАСУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ 
СУЦВІТЬ БУЗИНИ ЧОРНОЇ (SAMBUCUS NÍGRA)

186 

Вісич Р.М., студ., Никифорова О.О., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
2. ПЕРСПЕКТИВИ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗАМОРОЖЕНОГО ЙОГУРТУ З 
ДОДАВАННЯМ HIPPOPHAЁ RHAMNOIDES

187 

Земляченко В.О., студ., Новохатько О.В., к.х.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
3. ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ ТА ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 188
Ілляшевич О.А., магістрант, Мазницька О.В., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
4. ВИРОБНИЦТВО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ – РЯЖАНКИ З ДОДАВАННЯМ 
ЧОРНИЧНОГО ДЖЕМУ 

190 

Кондренко А.С., студ., Новохатько О.В., к.х.н, доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
5. РОСЛИННІ ДОБАВКИ У БІОТЕХНОЛОГІЇ ПИВНОГО ВИРОБНИЦТВА 191
Криворучко П.Ю., студ., Мазницька О.В., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
6. РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОГО СИРУ З ДОДАВАННЯМ ГОРІХІВ 192
Крижко Н.М., студ., Дігтяр С.В., к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
7. ПЕРСПЕКТИВИ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА АЗИТРОМІЦИНУ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ SARS-
COV-2 

193 

Куліш Ж.І., студ., Мазницька О.В., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
8. ГНІЙ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЯК СУБСТРАТ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ 195
Лагойко Б.О., студ., Дігтяр С.В., к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
9. БІОТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЕТАНОЛУ З НАСІННЯ AMARANTHUS HYPOCHONDRIACUS 196
Приходько Ю.О., студ., Пасенко А.В., к.т.н., доц., Сакун О.А., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
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СЕКЦІЯ № І 
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
ЗАДАЧІ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НОВОСТВОРЮВАНИХ СТО 

 
Завязкін А.В., студ., Павленко О.В., к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Обсяг ринку легкових автомобілів України поступово і неухильно збільшується. Кількість легкових 

автомобілів на 1000 мешканців перевищила 91 одиниць [1] і має тенденцію до зростання. Збільшення 
відбувається за рахунок імпорту автомобілів як нових, так і таких, що були у користуванні. За останні п’ять 
років імпорт легкових автомобілів коливався у межах від 104 до 148 тис. на рік. При цьому доля легкових 
автомобілів, що були у користуванні складала 37-51% у різні роки [2]. Треба відзначити різке зростання 
кількості автомобілів в Україні - тільки за 1-й квартал 2021 року свою першу реєстрацію пройшли 108,8 тис. 
легкових автомобілів. Цей показник на 9% більший за аналогічний період 2020-го. Із них 21,1 тис. автомобілів 
були новими, а 87,7 тис. машин, це розмитнені іномарки з пробігом [3]. 

Цілком закономірним наслідком є поступове збільшення кількості СТО. Станом на 2019 рік кількість 
СТО в Україні перевищила 12000. Частина з них є незалежними, а до іншої частини належать ті, які входять до 
складу тих чи інших автосервісних мереж, і можуть об’єднувати понад 100 незалежних автосервісів [4]. 
Збільшення кількості СТО відбувалось за рахунок утворення нових підприємств. Збільшення кількості СТО є 
наслідком того, що цей бізнес має перспективи щодо забезпечення замовленнями. Цьому сильно сприяє 
великий відсоток уживаних автомобілів, які було придбано в Україні. Для обслуговування таких автомобілів 
створюються незалежні невеликі СТО, які спеціалізуються на обслуговуванні легкових автомобілів, які було 
вироблено протягом останніх двох десятиліть. У більшості випадків такі автомобілі надходять із Європи. Нові 
автомобілі протягом перших років потребують фірмового сервісного обслуговування. Для цього дилери 
автовиробників об’єднають СТО у мережі. У цілому мережа СТО здатна надати послуги із сервісного 
обслуговування та ремонту автомобілів більшості автовиробників. Треба згадати, що окремо стоять 
підприємства вузької спеціалізації. На таких підприємствах виконують капітальний ремонт окремих вузлів: 
АКПП чи масляні насоси, тощо.  

Створенню нових СТО передує великий обсяг маркетингових досліджень. Ці дослідження ставлять 
собі на мету отримати вихідні дані для визначення основних параметрів роботи майбутньої СТО на декілька 
років уперед таким чином, щоб забезпечити їх прибутковість. 

Обсяг таких досліджень залежить від методики проектування нової СТО [5, 6, 7, 8]. У будь якому разі 
необхідною є інформація про кількість зареєстрованих легкових автомобілів у відповідному регіоні, долю 
автомобілів, які були в ужитку, структуру автомобільного парку за виробниками. Така інформація визначатиме 
тип і напрямок спеціалізації майбутньої СТО. Найбільш перспективною є методика [7, 9] у поєднанні з 
методами прогнозування роботи систем масового обслуговування оскільки створює прогноз стану ринку 
послуг на найближчі декілька років. Отримання необхідної статистичної інформації пов’язано з аналізом даних 
з відкритих джерел, які часто не є повними чи навіть не співпадають у різних джерелах. Прикладом таких даних 
є кількість і щільність населення та кількість зареєстрованих автомобілів. Відповідно виникає потреба у 
визначенні дозволених меж коливання вихідних даних, що незначною мірою вплинуть на значення потужності 
СТО. Таким чином пропонується збільшити достовірність прогнозування потрібної потужності СТО. 
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ПОКРАЩЕННЯ ПАЛИВНО-ЕКОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРІВ 
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Однією з вимог до обладнання, яке використовується в польових умовах (при будівництві, прокладанні 

трубопроводів і доріг, освоєнні нових родовищ, проведенні ремонтних робіт в комунальному господарстві), є 
його автономність. Тобто воно повинно працювати від незалежних джерел живлення. Одним з таких джерел є 
дизель-генераторні установки, що випускаються також і в мобільному виконанні (на базі причепів, 
напівпричепів і самохідних шасі). 

Дизель-генераторна установка складається з двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) та генератора 
електричного струму, керованих системи контролю та управління установкою. ДВЗ, як первинне джерело 
енергії всього агрегату, приводить до обертання електричний генератор, стабільність частоти струму якого 
залежить від частоти обертання валу ДВЗ. Тобто частота обертання вала ДВЗ повинна бути сталою незалежно 
від величини прикладеного навантаження. Такий режим роботи дизеля є неоптимальним і характеризується 
збільшеною витратою палива. 

Дослідження [1] показали, що зменшення частоти обертання при зниженні навантаження на генератор 
дозволяє скоротити питому витрату палива до 30%. Одним із способів покращення економічних характеристик 
дизель-генераторних установок, який дозволяє досягти подібних результатів, є вдосконалення паливної 
апаратури їх ДВЗ з метою збільшення об'ємної швидкості нагнітання й максимального тиску впорскування. 

В роботі [2] наведені принципи організації керованого нерівномірного обертання валу ДВЗ, які 
дозволяють поліпшити характеристики впорскування палива на часткових швидкісних режимах [3] роботи 
двигуна дизель-генераторної установки. 

Цього можна досягти стабілізацією лінійної швидкості плунжерів паливного насоса ДВЗ незалежно від 
частоти обертання його валу за допомогою організації нерівномірного обертання валу насоса. В передачі, що 
пов'язує колінчастий вал ДВЗ з валом насоса, послідовно пропонується встановити два ідентичних 
перетворювача кутових швидкостей, які в цьому пристрої можуть мати передавальні функції шарнірів Гука. 

Для управління нерівномірним обертанням кулачкового валу паливного насоса на часткових режимах 
роботи ДВЗ, який працює на привід генератора, пропонується застосувати кулачково-синусні перетворювачі 
кутових швидкостей [3] обертання валів, які дозволяють підтримувати значення передавального відношення в 
період робочого ходу плунжера вищим за їх середнє значення за період зміни кутової швидкості, що достатньо 
для забезпечення необхідного підвищення тиску впорскування палива на всьому швидкісному діапазоні дизеля. 

Пропоновані перетворювачі є кінематичними аналогами шарніра Гука й мають відому передавальну 
функцію 

       0
2
0

22 А/Аz5.0cosz5,0sinu  , 

 
де z – кількість кулачків на валу паливного насоса;  – поточне значення кута повороту вхідного вала 

перетворювача; А0=cos – параметр нерівномірності обертального руху ( – кут між вилками шарніра Гука). 
При використанні в пропонованому приводі двох ідентичних перетворювачів, виконаних на основі 

кулачково-синусних механізмів і встановлених послідовно й співвісно між валом приводу паливного насоса 
високого тиску та кулачковим валом цього насоса, стає можливим регулювання ступеня нерівномірності 
обертання вала привода плунжерів за рахунок зміни фаз законів передавального відношення між ведучим і 
веденим валами керованого привода. 

Висновки. Запропонований спосіб стабілізації електричної потужності генератора дизель-генераторної 
установки при його роботі на часткових навантажувальних режимах за допомогою керованого привода 
паливного насоса високого тиску дизеля, що обладнаний здвоєними кулачково-синусними механізмами. 
Реалізація пропонованого способу дасть змогу підвищити паливну економічність двигуна, а отже й усієї дизель-
генераторної установки на режимах експлуатації, які характеризуються значним часом роботи з частковими 
навантаженнями. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Дарьенков А. Б. Система управления автономным дизель-генератором переменной частоты 
вращения / А. Б. Дарьенков, О. С. Хватов // Электротехника и электроэнергетика, 2013. Вып. 12. С. 303–308. 

2. Korol S. О., Moroz М. М., Korol S. S., Serhiienko S. А. Мethod and device for increase of weight charging 
of four-stroke engine cylinders «Науковий вісник НГУ» Національний гірничий університет. Дніпро: НГУ. 2017. 
№ 5 (161).  С 56–61. 

3. Serhii O. Korol Development of a Moderator of the Pump Controlled Drive for the Engine / 
Moroz Mykola M., Korol Serhii S., Yelistratov Viacheslav O., Moroz Olena V. // 2019 IEEE International Conference 



18 
 

on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). 2019/9/23. P. 30–33. 
4. Пат. 64250А Україна, МКІ F02M 39/00. Пристрій для управління кутовою швидкістю обертання вала 

привода плунжера паливного насоса / Григорьєв О. Л., Король С. О., Єлістратов В. О. заявник і власник патенту 
Кременч. держ. ун-т.  № 2003043470; заявл. 17.04.2003 ; опубл. 16.02.2004, Бюл. № 2. 
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Використання автопоїздів - один із шляхів підвищення продуктивності роботи автомобілів і зниження 

собівартості перевезень. Усі переваги автопоїздів повністю реалізуються при виконанні окремих умов: 
- достатньої потужності двигуна тягача; 
- відповідність конструкції складу автопоїзда швидкісному режиму, 
- вимогам стійкості і безпеки; 
- відповідності доріг вимогам ефективного швидкісного руху автопоїздів; 
- готовності пунктів навантаження-розвантаження до прийому автопоїздів. 
Разом з цим в одних умовах ефективність їх зростає, в інших зменшується, а іноді може виявитися і 

невигідним збільшувати вантажопідйомність, оскільки це може бути пов'язано зі значним погіршенням інших 
показників роботи, зокрема швидкості руху, і в результаті продуктивність не збільшиться, а навіть погіршиться, 
а собівартість зросте. 

Для порівняння автопоїзда і автомобіля за продуктивністю використовують метод з'ясування взаємного 
розташування графічно виражених залежностей продуктивності одиночного автомобіля та автопоїзда [1]. 
Зазвичай годинну продуктивність автомобіля (автопоїзда) у тꞏкм/год розраховують за формулою [2] 

 

,                                                                               (1) 

де  – вантажопідйомність, т;  – коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності;  – коефіцієнт 
використання пробігу  – середньотехнічна швидкість, км/год;   – довжина їздки з вантажем, км;  – час 
простою під завантаженням-розвантаженням, год. Візьмемо варіанти параметрів автопоїзда і автомобіля, що 
відрізняються за трьома величинами, що характеризують головні показники їх роботи: вантажопідйомність 
( =10 т, =16 т), час навантаження-розвантаження ( = 0,4 год, = 0,55 год) швидкість руху 
( =38 км/год, = 23 км/год). Коефіцієнти використання вантажопідйомності =0,8 і пробігу =0,5  беремо 
однаковими. За допомогою MathCad проведемо розрахунки годинної продуктивності  у залежності від 

довжини їздки з вантажем. Результати розрахунків 
подано у вигляді графіку на рис.  1. Суцільна лінія 
характеризує зміну продуктивності автопоїзда, а 
пунктирна – одиночного автомобіля. При цьому 
відношення швидкостей / = 1,652 є більшим за 
відношення вантажопідйомностей =1,6.  

Аналіз взаємного розташування графіків 
свідчить про те, що за невеликої довжини їздки з 
вантажем ( < 50 км) продуктивність автопоїзду є 
більшою за продуктивність одиночного автомобіля, 
але при більших значеннях >50 км продуктивність 
автомобіля стає більшою. Отже, за вказаних вихідних 
даних на довгих дистанціях перевезень ефективнішим 
є використання одиночного автомобіля у порівнянні з 
автопоїздом, не зважаючи на меншу 
вантажопідйомність. Це можливе у випадку 

недостатньої потужності двигуна тягача, що призводить 
до зменшення  середньої технічної швидкості автопоїзда.  

Натомість треба зазначити, що у випадку коли відношення швидкостей автомобіля і автопоїзда буде 
меншим або дорівнюватиме відношенню вантажопідйомності автопоїзда до автомобіля, годинна продуктивність 
автопоїзда  буде більшою при будь-якій довжині їздки з вантажем. Таким чином, розглянутий підхід дозволяє 
вибрати найбільш ефективний вид автомобільних вантажних перевезень за максимальною продуктивністю. 
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Одним з основних методів виготовлення деталей в автомобільній промисловості є холодне листове 

штампування. Найефективніше розв’язання завдань листоштампувального виробництва стосовно розвитку 
науково-технічного потенціалу і конкурентоспроможної продукції пов’язане з удосконаленням методів 
прогнозування геометрії та якості облицювальних деталей автомобілів після формоутворення. 

Дослідження спрямовані на вдосконалення та розвиток методів розрахунку процесу формозміни 
тонколистових автокузовних деталей унаслідок складного витягування і підвищення ефективності 
листоштампувального виробництва деталей вантажних автомобілів. 

Плоско деформований стан металу заготовки спостерігається на ділянках заготовки, що контактують з 
поверхнею пуансона без прослизання, а також на прямолінійних або викривлених ділянках контуру отвору 
матриці для складного витягування [1‒3]. Протяжність цих ділянок повинна бути досить велика, порівняно з 
довжиною прилеглих до них кутових і перехідних ділянок з великою кривизною заокруглень ділянок контуру 
[1]. Значна частина автокузовних деталей містять елементи жорсткості, виштамповки, пукльовки різної 
конфігурації. Під час складного витягування формозміна елементів рельєфу може відбуватися як за затиснутого 
контуру, так і під час подавання матеріалу заготовки в осередок деформації. У першому випадку пластична течія 
листового металу відбувається розтягуванням по жорстких криволінійних поверхнях пуансона і матриці. 

Методи розрахунку параметрів процесу складного витягування потребують додаткового доопрацювання 
та уточнення через коригування моделі контактної взаємодії фланцевої частини заготовки з поверхнею притиску 
і на радіусах заокруглення пуансона та матриці. Теоретичне моделювання процесу течії листового металу в 
лабіринтах порога, робочої кромки матриці витяжного штампа і гальмівних порогів потребує урахування 
зміцнення та знеміцнення металу від ефекту Баушінгера. 

Наявність останнього пов’язана з проявом деформаційної анізотропії, згідно з якою попереднє 
пластичне деформування зменшує опір матеріалу під час наступної за розвантаженням повторної пластичної 
деформації у зворотному напрямку. Унаслідок повторногоу деформування відбувається зменшення умовної 
межі текучості. У цьому випадку деформування відбувається в умовах непропорційного деформування, для 
якого необхідно встановити феноменологічні рівняння зв’язку напружень і деформацій. За відносно невеликої 
кривизни шляху деформування і досить плавних переломів шляху можливе припущення, що зміцнення 
матеріалу залежить тільки від довжини попереднього шляху [4]. 

Тоді закон єдиної кривої деформування поширюється на непропорційне деформування, а як рівняння 
зв’язку напружень і деформацій можна використовувати рівняння теорії течії Сен-Венана-Леві-Мізеса. 

Для оцінювання параметрів граничного формування, які обмежені локалізацією деформацій можна 
використати експериментальні дані, наведені в роботі Осадчого В. Я. [2]. Автор виконав теоретичні та 
експериментальні дослідження щодо граничної формозміни автолистового матеріалу внаслідок листового 
формування, здійснюваного за допомогою пуансона з плоским дном. Однак у дослідженні заготовка була 
затиснута по контуру, а під час оформлення рельєфу автокузовних деталей заготовка перед оформленням 
місцевих заглиблень набуває значних деформацій перед остаточним оформленням заглиблення. 

Під час складного витягування автокузовних деталей шлях деформування фланцевої частини заготовки 
за наявності перетяжних ребер і гальмівних порогів зазвичай має велику кривизну та різкі переломи. У цьому 
випадку виникає необхідність залучення ускладненої моделі Г. Бакхауза, що враховує ефект Баушінгера [3]. 
Однак для чисельного моделювання процесу складного витягування та для введення узагальненої інтенсивності 
деформацій закон єдиної кривої допустимо поширити на непропорційне деформування. Ефект Баушінгера під 
час моделювання процесу пластичного деформування заготовки в умовах звичайно-різницевої апроксимації 
рівнянь механіки суцільних середовищ і критерію плинності враховуємо для визначення компонент моментів, 
що входять в рівняння рівноваги для моментів і рівнянь, які доповнюють рух (рівновагу) заготовки [4]. Проєкції 
моментів визначаються за компонентами напружень, знайденими за прирощенням деформацій у кожному вузлі 
та шарі досліджуваної заготовки. 
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де h – товщина заготовки; i, d, k – 1 ... 3. 
Однак, з огляду на різницю меж плинності під час стиснення та розтягування і закони зміцнення, 

інтеграл (1) поділяється на два  
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де Δ – координата нейтрального шару; ,σ ст
xij
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р

 – напруження, розраховані для стислих і розтягнутих шарів 

заготовки за відповідними прирощенням деформацій та кривими зміцнення. 
Зокрема на сьогодні постає питання про розрахунок розмірів заготовки для деталей, які одержані 

методом складного витягування. Побудова розгорток, застосування методу ліній ковзання та методу граничних 
елементів не дозволяє досить точно прогнозувати її геометрію і геометрію елементів штампа. Це призводить до 
значних виробничих витрат на доведення розмірів заготовки і конструкції штампа. 

Пропонується в межах доповненої кінцево-різницевої моделі розрахувати геометрію заготовки методом 
обернення. Для цього, маючи форму відштампованої деталі та діаграму преса зусилля‒переміщення, 
здійснюємо навантаження заготовки в зворотному порядку, тобто з її кінцевого стану в початковий з 
використанням кривої зміцнення з початком координат, відповідним граничним деформаціям. 

Уточнення методу розрахунку пластичного деформування заготовки під час складного витягування, її 
напружено деформованого стану в процесі та на заключній стадії деформування дозволили прогнозувати 
виникнення граничних деформацій, геометрію заготовки і штампа з відпрацюванням технології формозміни 
чисельно на ПЕОМ зі зменшенням термінів налагодження техпроцесу та виробничих витрат. Застосування 
методу обернення дозволило знизити втрати металу на доведення геометрії заготовки на 7‒15 % на один 
комплект автокузовних деталей. 
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Останнім часом стрімко зростає популярність в застосунках для віддаленого управління комп’ютером. 
За даними TrustRadius [1], станом на кінець березня 2020 року, категорія програмного забезпечення для 
віддаленого доступу зросла на 281%. Такий стрімкий зріст обумовлюється початком пандемії COVID – 19. 
Програмне забезпечення для моніторингу та управління персональним комп'ютером, використовується в різних 
сферах нашого життя. Однак ми поговоримо саме про сферу освіти.  

Одним із призначень даного програмного забезпечення в навчальних закладах є контроль за роботою 
студентів, які використовують комп’ютери лабораторії. Існуючі на даний момент популярні застосунки або не 
мають необхідного функціоналу, або вони розповсюджуються лише на платній основі, що не дозволяє 
використовувати дане програмне забезпечення навчальним закладом. Тому було вирішено створити власний 
застосунок, який буде мати необхідний базовий функціонал, та який потім можна буде модифіковувати в 
залежності від потреб закладу. 

Застосунок повинен підтримувати операційну систему Windows 7 та новіше, з розрядністю x86, x86_64,  
та мати такий функціонал: 1) слідкування за натисканням клавіш на клавіатурі; 2) блокування роботи 
комп'ютера; 3) слідкування за окремими діями, а саме: створення файлів, запуск процесів, видалення файлів; 4) 
блокування змінних носіїв, а саме заборона запуску програм на змінних носіях; 5) можливість завершувати 
запущені процеси; 6) фільтрування інтернет-трафіку; 7) отримання зображення з робочого столу комп’ютера; 8) 
створення звітів для подальшого аналізу. 

Для реалізації даного продукту використано мову програмування С++17, пакет WDK, бібліотеку Boost, 
та мову C# з технологією WPF для реалізації графічного інтерфейсу застосунку. Так як передача даних 
відбувається на відстані, застосунок буде мати клієнт-серверну архітектуру. 

 

Рисунок 1 – Структура роботи застосунку для віддаленого моніторингу та управління 
 

Роботу застосунку зображено на рис. 1. За допомогою графічного інтерфейсу адміністратор виконує 
управління та моніторинг комп’ютерів лабораторії. Наприклад, він може натиснути клавішу «Отримати 
скріншот». За допомогою іменованих каналів сервер отримає команду від графічного інтерфейсу. Далі 
сформується запит, який буде відправлено до клієнта, де відбудеться створення скріншоту, після чого скріншот 
надійде до сервера з наступним відображенням його у графічному інтерфейсі. 

Основними недоліками даного продукту є відсутність захвату екрану для управління, витрати на 
цифровий підпис для підписання драйверів. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Наприкінці 20-го століття почала виникати загальна потреба у технологіях, 
що дозволять визначати місцеположення об’єктів з високою точністю. Спочатку для визначення свого 
місцезнаходження використовувалася технологія радіопеленгації, проте даний метод був недостатньо точним, 
часом давав збої, був малопридатним для багатьох через необхідність антенної системи для роботи. Військові 
потребували більш досконалі методи геолокації. Тому були створенні таки системи, як GPS і ГЛОНАСС, що 
використовують супутники для точної геолокації. Згодом ці технології стали доступні і для цивільних. Однак 
очевидно, що для визначення місцезнаходження об’єктів у приміщеннях GPS і ГЛОНАСС не підходять через 
похибку визначення координат і неможливості вказати, на якому поверсі знаходиться об’єкт.  

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для вирішення такої проблеми можна використати 
систему з beacon-трекерів, створених на основі технології BLE [1, 2]. Маячки дешевше, точніше і менш складні 
в реалізації й обслуговуванні, ніж спеціалізовані системи відстеження місцезнаходження по сигналу wi-fi або 
системи IndoorAtlas, і дають можливість визначити, на якому рівні будівлі знаходиться об’єкт. Схема роботи 
beacon-трекера включає батарейку, модуль Bluetooth Low Energy та мікроконтролер з прошивкою, необхідною 
для роботи маячка. В середньому радіус дії маячка становить 10 метрів, а термін працездатності вбудованої 
батарейки 2 роки. Маячок видає час від часу свої данні в ефір, використовуючи GATT (профіль загальних 
атрибутів), що дозволяє зчитати данні майже кожному пристрою, що обладнаний Bluetooth, не підключаючись 
до маяка. 

Для створення моделі пошуку об’єкта в багаторівневому середовищу за допомогою beacon-трекерів 
буде використано маячок на базі технології Eddystone [3, 4] в силу того, що стандарт Eddystone являється 
відкритим і мультиплатформенним, а також є більш універсальним. Спочатку у багаторівневому середовищі 
потрібно розставити маячки на дистанції близько 10 метрів один від одного з перекриттям зон сигналів та з 
якомога меншою кількістю бетонних і металевих об’єктів і стін для більшої якості сигналу. Ці дії нададуть 
стійкий сигнал від маячків. Після цього необхідно прикріпити один маячок до необхідного для подальшого 
пошуку об’єкту, після цього потрібно встановити спеціальний додаток на смартфон. Маячки, що встановлені в 
приміщені, приймають сигнал з маячку об’єкту та передають данні на спеціальний сервер. Серверне програмне 
забезпечення обробляє данні та при необхідності передає їх на мобільний додаток у вигляді локації необхідного 
для користувача об’єкта. В якості прикладу  даного методу пошуку подано схему на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Схема методу пошуку об’єкта beacon-трекерами в умовах багаторівневості середовища 
 

 ВИСНОВОК. Даний метод пошуку об’єкта з використанням beacon-трекерів в умовах багаторівневості 
середовища дозволяє організувати пошук необхідних об’єктів швидше та з витратами меншими на 6%, ніж у 
інших методів.  
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Bluetooth з низьким енергоспоживанням [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_з_низьким_енергоспоживанням. 
2. Как работают маяки: Физика технологии iBeacon. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://habr.com/ru/company/navigine/blog/269735/. 
3. Eddystone (Google) [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Eddystone_ 

(Google). 
4. iBeacon and Eddystone [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://kontakt.io/ibeacon-and-eddystone/. 

 
 



23 
 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СТРЕСУ ПІЛОТІВ ЗА ВАРІАБЕЛЬНІСТЮ СЕР-
ЦЕВОГО РИТМУ БОРТОВИМИ БІОМЕТРИЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ ЛЬОТНИХ ТРЕНАЖЕРІВ 

 
Гончар Д.В., студ.1), Бартушка Л., інженер-дослідник2) 
Науковий керівник Гученко М.І.,  д.т.н, проф.1) 
1)Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
2)Інститут технологій та бізнесу, Чеське Будейовіце, Чеська Республіка 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Згідно зі статистикою, більшість авіаційних подій відбувається або через 

відмови техніки, приблизно 10%, або через людський фактор – 90% [1]. Парадоксальність ситуації полягає в 
тому, що технічний стан повітряного судна в польоті постійно контролюється і фіксується за десятками 
параметрів, як екіпажем, так і автоматикою. В той же час психофізіологічний стан екіпажу не контролюється і 
не фіксується зовсім! Завдяки розвитку інформаційних технологій в наш час основним засобом практичної 
підготовки пілотів стають льотні тренажери класу FFS (Full Flight Simulator), які в багатьох задачах можуть 
повністю замінити літальний апарат, а в деяких задачах підготовки навіть мають дидактичні переваги, і, що 
дуже важливо, забезпечують на порядок меншу вартість підготовки. Це доводить необхідність та актуальність 
аналізу психофізіологічного стану екіпажу в процесі тренування пілотів на льотних тренажерах задля 
уникнення аварій та катастроф. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Комплексний пілотажний тренажер вертольота є 
інтегрованою комп’ютерною системою, фактично системою віртуальної реальності. 
 Останнім часом провідні виробники тренажерів почали оснащувати  їх бортовими біометричними 
комплексами для контролю психофізіологічного стану екіпажу в процесі тренування. Зокрема вирішуються 
задачі виявлення хронічної втоми, сонливості, рівня навантаження, втрати свідомості, тощо [1]. До бортових 
комплексів, порівняно з наземними стаціонарними пред’являються деякі специфічні вимоги, зокрема наявність 
і робота комплексу не повинні бути помітними екіпажу і заважати йому виконувати польотне завдання. Це 
система біометричних зовнішніх пристроїв (датчиків, контролерів та інтерфейсів), що дозволяє здійснювати 
спостереження поведінки екіпажу, запис, комп'ютерну обробку біологічних параметрів і об'єктивну оцінку 
психофізіологічного стану екіпажу під час польоту. 

В даній роботі розробляється бортовий біометричний комплекс льотного тренажера для дослідження 
впливу рівня стресу пілота на здатність правильно обробляти інформацію (приймати правильні рішення).  
Стрес - неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує 
норму. [3] Перебування пілота в стані стресу означає, що складність задачі перевищує людські можливості і 
пілот починає діяти неадекватно. 

Рівень стресу може бути визначений різними методами, зокрема шляхом аналізу варіабельності 
серцевого ритму [4] або шкірно-гальванічного потенціалу [5]. В даній роботі обрано методику Баєвського для 
визначення варіабельності серцевого ритму (рис.1). Ідея методу полягає в наступному: 

Рисунок 1− Початкова (а) і оброблена (б) кардіограма 
 

Розроблено методику і програмне забезпечення для проведення експериментального дослідження. 
Піддослідному пропонується виконати наступну задачу: на дисплеї комп’ютера відображаються від двох до 
восьми квадратних блоків поділених на дві однакові групи і відповідно пронумерованих. Блоки у випадковому 
порядку змінюють колір з блакитного на червоний. Коли блок змінює колір людина повинна натиснути на 
відповідний блок з іншої сторони (наприклад: якщо блок 2 змінив колір, потрібно натиснути на -2: задача 
компенсаційного стеження). Така модель об’єкта керування є нічим іншим як кінечною схемою джерела 
інформації, що має алфавіт з восьми символів. Це дозволяє дуже просто і в широких межах змінювати кількість  
синтактичної інформації, що надходить до піддослідного в одиницю часу (змінюючи кількість блоків, часовий 
інтервал між змінами кольору та закон розподілу номерів блоків) та точно визначати її кількість (складність 
задачі) за відомими формулами Хартлі чи Шенона. В ході експерименту з піддослідного синхронно знімається 
кардіограма, що дозволяє виявити залежність рівня стресу від інформаційної складності задачі. 
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Рисунок 2 – Інтерфейс тестового програмного забезпечення 

 
Для реалізації методу Баєвського на програмному рівні було обрано геометричний підхід заснований на 

побудові графіка функції щільності розподілу ймовірностей функції x(t). Графік будується за наступним 
алгоритмом: 
 1. Будується гістограма з кроком 0,05 с, починаючи від 0,3 до 1,7 с. Таким чином, виходить 28 
діапазонів значень функції x(t), кожен з яких має ширину 0,05 с. Ординати діапазонів гістограми визначаються 
як відношення кількості елементів xi, що потрапили в діапазон до загальної кількості елементів – Nі мають 
розмірність 1/50 мс; 
 2. Будується друга гістограма (допоміжна), кількість діапазонів (класів) в якій визначається за 
правилом Штюргеса: 
 

𝑁𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 = 𝐼𝑛𝑡[1 + 1,44ln(𝑁)]     (1) 
 

де N – загальна кількість елементів xi, а Int – функція виділення цілої частини; 
 3. Оцінюється варіаційний розмах – MxDMn (в першому наближенні) за емпіричною формулою: 
 4.  

∆𝑥  ≈ 0,025 + 5,83𝑦      (2) 
 

 5. У кожному класі допоміжної гістограми підраховується кількість дискретних значень xi, що 
потрапили в нього. На графіку для кожного класу ставиться точка з абсцисою, що дорівнює середньому 
значенню потрапили в цей клас xi і з ординатою, що дорівнює кількості дискретних значень xi в заданому класі. 
Якщо в даному класі немає даних, то точка в ньому не ставиться; 

Ординати точок допоміжної гістограми множиться на нормувальний коефіцієнт: 
 

ℎ = 𝑁 (∆𝑥/𝑁𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠)  (3) 
 
 Відношення максимального значення R – R інтервалу до мінімального: 
 

𝑥𝑚𝑎𝑥 𝑀𝑥𝑅𝑀𝑛 = 𝑥𝑚𝑖𝑛       (4) 
 

Стрес-індекс (індекс напруги регуляторних систем – SI) обчислюється шляхом ділення амплітуди моди 
на подвоєне значення моди на розмах: 
 

,      (5) 

 
ВИСНОВОК. Виявлена необхідність аналізу психофізіологічного стану екіпажу в процесі тренування 

пілотів на льотних тренажерах шляхом оснащення їх бортовими біометричними комплексами. Розроблено 
методику і програмне забезпечення для виявлення залежності рівня стресу від інформаційної складності задачі. 
Планується проведення експериментального дослідження.  
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ АТРИБУТІВ АВТОРА ДУМКИ В ЗАДАЧАХ СЕНТИМЕНТ-АНАЛІЗУ ТЕКСТОВОГО 
КОНТЕНТА 

 
Оладько М.І., студ., Сидоренко В.М., к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Семантичний та сентимент-аналіз стає більш розповсюджуваним з появою додаткових потреб у аналізі 
текстового контента [2]. При аналізі даних із соціальних медіа виникає питання про комп’ютеризацію процеса 
аналізу думки автора текстового контента [5]. Проте, як зазначають автори [1], у задачах комп'ютеризації 
процесів семантичного та сентимент-аналізу текстового контента із соціальних медіа важливо вміти не тільки 
вилучати сенс повідомлення і емоційну складову з приводу об’єкта думки, а й визначати автора думки, що є 
непростою задачею за умови його анонімності або неправдивості вказаних даних. Тобто, важливою задачею під 
час проведення сентимент-аналізу є оцінка певних атрибутів автора думки текстового контенту, що дозволяє 
скласти його загальну характеристику. 

Аналіз даних акаунта автора думки дозволяє отримати деяку інформацію, при цьому такий спосіб не 
потребує створення наукоємних методів або моделей. Проте, коли така інформація відсутня або її достовірність 
викликає сумніви, єдиним джерелом інформації залишається власне саме повідомлення. За допомогою аналізу 
орфографічних, пунктуаційних та стилістичних особливостей повідомлення існує можливість скласти 
поведінкову частину образу автора думки. Образ автора думки є однією зі складових поняття  розширеної 
безпосередньої думки в частині розширення поняття оцінки атрибутів автора думки [3]. 

Для визначення характеристик образу автора думки, спочатку пропонується визначити основні 
особливості тексту. Визначення таких особливостей може бути ключем до вирішення питання про особливість 
автора думки. Важливо виділити основні групи таких особливостей текстового контента: 

− емодзі (лише у текстовому вигляді): наявність (boolean) , кількість повних емодзі 
(integer) , кількість коротких емодзі (integer) , всередині текстового контенту (boolean) , 
наприкінці повного тексту (boolean) ; 

− пунктуація: наявність пунктуації (boolean) , навмисне використання знаків пунктуації у 
неправильному місці (integer) , повторення певних розділових знаків (boolean) , без крапок у кінці 
речення (boolean) , без пробілів після коми (integer) ; 

− регістр літер: кожне речення з великої літери (boolean) , кожне слово з великої літери 
(boolean) , всі літери великі (boolean) , всі літери маленькі (boolean) , лише перше речення з 
маленької літери (boolean) , початок власних назв з великої або маленької літери (boolean) , 
виділення деяких слів виключно великими літерами (integer) , чергування великих та маленьких літер 
(boolean) ; 

− синтаксична правильність тексту: неправильне розташування слів (boolean) , пропуск певних 
слів (integer) ; 

− орфографічна правильність тексту: неправильно написані слова (integer) , калька з іноземних 
слів (integer) , скорочення слів (integer) , використання популярних не літературних слів (integer) 

; 
− величина текстового контенту: по декілька слів у повідомленні (boolean) , по одному слову у 

повідомленні (boolean) , кожне речення з нового рядка (boolean) , використання переносу рядка у 
повідомленні (boolean) . 

Також важливо зазначити, що правильність тексту може бути навмисно порушена, що також можна 
вважати за особливість автора думки, що також можно вважати якісною особливістю. 

Таким чином, визначення розширеною думки може бути представлено як 
 

), (1) 
 

де  – оцінка об’єкта тональності,  – оцінка властивості об’єкта,  – оцінка тональності текстового 
повідомлення за обраною шкалою (наприклад, бінарної),  – оцінка тональності емотікону (за його наявності) 
у складі текстового повідомлення,  – оцінка тональності емотікону в складі повідомлення без наявності слів, 
 – момент часу, коли було сформовано думку [2]. 

Визначений кортеж  містить цілочисельні та булеві значення. 
За цими особливостями можна оцінити характеристику автора думки, що може непрямим чином 

характеризувати: вік, стать, належність до соціального класу, професію, тип характеру тощо. Таким чином, 
використовуючи ці особливості можна визначити загальний образ автора думки текстового контенту. Також 
слід зазначити, що інформативним показником може бути не тільки наявність певної особливості, а також 
частота і місце знаходження її у тексті. Такі ознаки можуть бути і виключеннями, що може дати невірну 
інформацію. Також не слід виключати таку складову, як сарказм, що також притаманна автору текстового 
контенту і може не тільки привести до невірних висновків, а й натякнути на певні особливості характеристики 
автора. Слід зазначити, що образ автора думки  
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   (2) 

 
може піддаватися аналізу двома шляхами: застосуванням моделей машинного навчання без учителя (виділення 
груп авторів думок без наявних еталонних вихідних даних, за наявності певного обсягу вхідних даних для 
аналізу) та застосуванням моделей з учителем (класифікацію авторів та прогнозування їх поведінки за 
наявністю набору вихідних даних для навчальної вибірки). На рис. 1 наведено загальну структуру пропонованої 
моделі визначення образу автора думки текстового контента. 

  
Рисунок 1 – Структурна схема процесу вилучення характеристик автора думки з текстового контенту 

 
Фільтрацією текстового контенту можна вважати процес приведення вхідної інформації до вигляду, що 

підлягає обробці. Потім з використанням приведеного до «охайного» вигляду тексту з кожною групою 
заздалегідь визначених характеристик тексту визначаються особливості приведеного контенту. Наступним 
кроком виконується оцінка атрибутів автора думки, що згодом підлягають аналізу. Аналіз виконується 
паралельними операціями: образи автора думки сегментуються та класифікуються. Класифікація також 
використовує виокремлені цільові групи, а сегментація використовує результат класифікації для виокремлення 
груп. Вихідною інформацією класифікації є ідентифікація авторів та прогнозування їх поведінки, а сегментації 
– цільові групи. 

Таким чином створювані модель та метод дозволять виконати синтез шаблонів цільових груп, що у 
свою чергу дозволить виконати аналіз думки автора текстового контенту для певної цільової групи.  
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Проблема енергоефективності є завжди актуальною як на рівні приватних осель, так і на рівні 
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підприємств, від малих до великих. З метою оцінки енергоефективності будівель, обладнання чи 
технологічного процесу з подальшим пошуком рішень стосовно оптимізації енерговитрат застосовується їх 
моніторинг протягом певного часу. Так чи інакше, це потребує організації процесу вимірювання, збору, 
зберігання, аналізу  та візуалізації даних, побудови необхідних прогнозних та оптимізаційних моделей.  

Як показує практика, і на побутовому рівні, і на рівні підприємств, для вирішення вищеозначених задач 
популярним інструментом є MS Excel, що викликане широким поширенням програмного забезпечення 
Microsoft ще на рівні освітніх програм середньої школи і вишів, як в Україні, так і за кордоном незалежно від 
професійного спрямування. Більше того, міжнародний (європейський) сертифікат комп’ютерних вмінь ICDL 
(ECDL) [1], який часто є необхідною вимогою при працевлаштуванні, базується саме на перевірці знань і 
навичок роботи з програмним забезпеченням лінійки MS Office, у тому числі й з електронними таблицями MS 
Excel. 

Однак розв’язання задачі енергомоніторингу є типовим Data Science-проектом і потребує застосування 
технології Data Mining, яка, згідно з методологією CRISP DM [2], потребує реалізації фаз підготовки і 
маніпулювання даними, моделювання і розгортання моделей. Наразі для цього існує низка спеціалізованих 
інструментів, найбільш популярними з яких є програмні рішення із застосуванням мов програмування R або 
Python і відповідних спеціалізованих бібліотек. Популярний MS Excel суттєво програє у цьому плані названим 
інструментам. Тому на практиці часто виникає ситуація, коли джерелом даних виступає файл MS Excel, або їх 
колекція, і замовник часто вимагає представити результати проекта з відповідними візуалізаціями і моделями у 
форматі MS Excel. Очевидним оптимальним виходом у такій ситуації вважається інтеграція застосунків R і MS 
Excel, або Python  і MS Excel. 

Автори мають подвійну мету: по-перше, запропонувати рішення інтеграції застосунків Python  і MS 
Excel з урахуванням специфіки задач енергоменеджменту, з якими їм довелося стикнутися на практиці; по-
друге, сформувати структуру предметного модуля для навчання інтеграції Python і MS Excel просунутих 
користувачів у рамках навчального модуля «М20 Advanced Spreadsheets», у розробці якого вони приймали 
безпосередню участь у рамках проекту dComFra [3]. 

Задачі інтеграції Python і MS Excel можна розділити на два типи: пряму інтеграцію, яка полягає в 
доступі до функціональності MS Exсel засобами Python, і зворотну, суть якої в перенесенні певної 
функціональності, реалізованої на Python, у середовище MS Excel. Специфіка задач енергомонеджмента 
потребує реалізації обох підходів.    

Для прямої інтеграції Python і MS Excel автори пропонують рішення з використання двох механізмів: з 
використанням бібліотек xlrd, xlwt, xlutils та openpyxl і на базі роботи з com-об’єктом, що дозволяє 
використовувати можливості вбудованого VBA. Задача зворотної інтеграції виникає у ситуації, коли потрібно 
інтегрувати функції регресії і аналізу часових рядів для моделювання і прогнозування динаміки 
енергоспоживання, написані на Python, у середовище MS Excel. Цю інтеграцію пропонується реалізувати за 
допомогою надбудови ExcelPython і відповідної обгортки для VBA. 

Запропоновані підходи мають стати основою інформаційної технології для автоматизації задач 
енергоменеджменту, а інструменти прямої і зворотної інтеграції – основою предметного модуля в рамках 
модуля «М20 Advanced Spreadsheets» на курсах центрів з цифрової грамотності, створених в рамках проекта 
dComFra [2, 3].  
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В останні роки соціальні мережі та месенджери зазнали величезного розвитку. Кількість активних 
користувачів у місяць у месенджері Телеграм, наприклад, з 2014 року по 2020 збільшилася з 35 мільйонів до 
500 мільйонів [1]. Відповідно, з цим розвитком збільшуються і потреби в сентимент-аналізі їх контенту.   



28 
 

Сентимент-аналіз спрямований на класифікацію думки автора контенту відносно об’єкта або його 
складової. Ця тема вже є досить дослідженою [3] для класифікації рецензій, а сучасні дослідження [2] 
розвивають тему знаходження ефективного методу сентимент-аналізу текстового контенту соціальних мереж. 

Але модель, що використовується у згаданих дослідженнях, не враховує ієрархічну структуру 
текстового контенту, що є характерним для контенту соціальних мереж та месенджерів. Ієрархічна структура 
контенту згаданих джерел полягає в можливості залишити коментар (повідомлення) під постом та в можливості 
відповісти на коментар, що утворює «дерево» повідомлень. 

Ієрархічну компоненту джерел думок не можна ігнорувати, оскільки вона несе інформацію, яку можна 
використати як під час, так і після сентимент-аналізу. 

Ідентифікація об’єктів, відносно яких було висловлено думку автором повідомлення (об’єктів 
тональності), є важкою задачею, особливо коли сам об’єкт безпосередньо не був згаданий в тексті. Врахування 
ієрархії дозволяє ідентифікувати об’єкт з другого коментаря наступної послідовності коментарів: 

Автор А: «Мені сподобався звук цього телефону, оскільки він дуже чіткий». 
Автор Б у відповідь на коментар автора А: «Я з вами не згоден». 
Очевидно, що не можна ідентифікувати об’єкт розмови з другого коментаря, якщо розглядати ці 

повідомлення незалежно, тому ієрархія є важливою для методів сентимент-аналізу. 
Модель сентимент-аналізу також повинна включати ієрархію, оскільки подальша оцінка результатів 

аналізу може отримати користь від цієї інформації, наприклад, в задачах ідентифікації тролів.  
Тролі ‒ це люди або автоматичні системи, що намагаються вплинути на перебіг дискусії потрібним їм 

чином. Наприклад, вони можуть намагатися унеможливити продуктивну дискусію з приводу поста шляхом 
залишення агресивних коментарів та провокації проведення емоційно-агресивної бесіди серед інших людей, 
використовуючи, зокрема, ненормативну лексику. 

Додавання компоненти ієрархії до моделі сентимент-аналізу може дозволити більш ефективно 
аналізувати патерни впливу троля на думку інших людей. 

Сучасні тролі також можуть працювати групами за наступним алгоритмом: 
1. Певний троль пише провокуючий коментар.  
2. Якщо ніхто не відповідає на нього, то інший троль відповідає йому, створюючи ілюзію реальної 

дискусії. 
3. Люди, які нічого не підозрюють, приєднуються до бесіди, оскільки кожен комент тролів спеціально 

залишає простір для очевидної відповіді, спонукаючи на дискусію. 
4. Після вдалої провокації на дискусію тролі починають ображати інших людей, використовуючи 

ненормативну лексику, що переводить аргументовану бесіду на битву емоцій. Усі тролі продовжують брати 
участь у дискусії, упевнюючись у тому, що вона залишиться емоційною. 
 Іншою задачею тролів є вплив на загальну думку щодо чогось, наприклад, події в політиці. Там також 
тролі працюють групами, оскільки побачити, що один співрозмовник намагається вплинути на точку зору 
людей легше, ніж ідентифікувати декілька тролів, які працюють разом. 
 Відповідно, для того, щоб ідентифікувати групи тролів, потрібно враховувати ієрархію повідомлень, 
оскільки вони діють разом, а не незалежно, а отже у їх діях будуть патерни. 

Для збереження ієрархії потрібні щонайменше дві змінні: джерело та ціль. Джерело ‒ це ідентифікатор 
повідомлення з думкою, а ціль ‒ ідентифікатор повідомлення (чи поста), щодо якого було надано відповідь 
джерелом. 

Відповідно, пропонується внести до моделі компоненту, що несе інформацію про ієрархію – r (від англ. 
relation – зв’язок), що складається з двох змінних: 

 ‒ ідентифікатор джерела думки (повідомлення) (s від англ. source ‒ джерело); 
 ‒ ідентифікатор цілі (повідомлення чи поста), щодо якої було дано відповідь джерелом (t від англ. 

target ‒ ціль). 
Приклад ієрархічної структури коментарів під постом наведено на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 ‒ Приклад ієрархічної структури коментарів до посту в соціальних мережах 
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Як видно з рис. 1, коментар 1 до коментаря 1 є джерелом  під час його сентимент-аналізу, а коментар 

1 є ціллю . Повідомлення можуть залишаються послідовно але арбітрарно, тобто у будь-який момент часу t 
може бути залишене лише 1 повідомлення, але відповіді на коментарі можуть даватися у будь-якій 
послідовності відносно один одного, наприклад, спочатку дали дві відповіді на коментар 1, потім 2 відповіді на 
коментар 2, або навпаки, або одна відповідь на перший, потім одна на другий і т.д. 

Також автори зазначають [4], що модель сентимент-аналізу повинна включати оцінку не тільки тексту, 
а й смайликів (емотіконів), а також портрету автора. 

Таким чином, модель розширеної безпосередньої думки [4] приймає вигляд: 
 

,     (1) 
 

де e – оцінка об’єкта тональності, f – оцінка властивості об’єкта,  – оцінка тональності текстового 
повідомлення за обраною шкалою (наприклад, бінарної),  – оцінка тональності емотікони (при його 
наявності) у складі текстового повідомлення,  – оцінка тональності емотікони в складі повідомлення без 
наявності слів,  – вектор, що описує портрет автора думки, t – момент часу, коли було сформовано 
думку. 

Вилучення ідентифікаторів джерела та цілі можна виконати в будь-який момент під час сентимент-
аналізу конкретного повідомлення і є тривіальною задачею, оскільки ця інформація зазвичай вже наявна в 
повідомленні. 

У [2] було запропоновано робити сентимент-оцінку не усіх повідомлень відразу, а тих, що підпадають 
в якесь обране часове вікно. Було продемонстровано, що це дозволяє проводити ефективну сентимент-оцінку 
повідомлень. Запропонований метод можливо можна буде покращити, якщо брати вікна не часу, а вікно 
«гілки» у «дерева» ієрархії, тобто оцінювати коментар та відповіді до нього, або ж якщо об’єднати і 
використовувати вікно часу щодо конкретної «гілки» повідомлень. 

Запропоноване розширення моделі дозволить підвищити ефективність методів сентимент-аналізу та  
ідентифікації тролів, а також інших методів, які можуть використати інформацію щодо ієрархії повідомлень. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Однією з основних проблем, з якою періодично стикаються користувачі 
Internet, є перевантаження мережі. Це виникає через постійне зростання інформації та збільшення об’єму 
трафіку, що призводить до великої затримки передачі даних та їх втрату. За управління трафіком та 
обслуговування пакетів відповідає протокол TCP (Transmission Control Protocol, протокол управління 
передачею) [1] – протокол транспортного рівня, який використовує доступну смугу пропускання шляху, що 
дозволяє обробляти велику кількість даних.  

Одним з традиційних методів запобігання перевантаження мережі є отримання ACK (Acknowledgment 
Number, номер підтвердження) і зупинка передачі даних, що призводить до довгочасної затримки пакетів і 
втрату інформації. Тому постає задача розробки методу управління перевантаженням мережі на основі 
затримки, що намагається підтримувати передачу даних відповідно до доступної пропускною спроможності 
шляху [2]. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Протокол TCP реалізує механізм управління потоком 
даних на основі вікон для управління перевантаженням. Він використовує дві змінні стану для підтримки 
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передачі між відправником і отримувачем: вікно перевантаження (CWND – Congestion Window) і поріг 
повільного запуску (SSTHRESH – Slow-Start Threshold).  

Стандартний TCP [3] використовує алгоритм адитивного збільшення та мультиплікативного 
зменшення (AIMD) для налаштування CWND. Цей алгоритм збільшує CWND дуже повільно (адитивне 
збільшення) і швидко зменшує (мультиплікативне зменшення) відповідно до підтвердження (ACK), отриманим 
джерелом TCP. В умовах високошвидкісної мережі цей алгоритм не може повністю використовувати доступну 
пропускну здатність мережі. Таким чином, представлено покращений підхід до управління перевантаженням, 
що дозволяє впоратися з великою затримкою передачі і забезпечити краще використання смуги пропускання в 
порівнянні з іншими варіантами TCP [4, 5]. 

Метод покращеного управління перевантаженням мережі реалізується за наступним алгоритмом: 
1. TCP використовує політику TCP New Reno для повільного запуску та запобігання затримки. 
2. TCP аналізує параметр RTT (Round-Trip Time, час прийому-передачі) – фактор, який 

використовується у протоколі для аналізу затримки. Він включає затримку постановки в чергу, затримку 
передачі та затримку поширення пакетів. Для кожного ACK прийому TCP обчислює RTTmin (1), RTTi (2) і 
RTTmax (3).  

 
RTTmin = Pd + Td + Qmin + Pr,      (1) 

 
де RTTmin – мінімальне RTT, Pd – затримка поширення, Td – затримка передачі, Pr – затримка обробки, 

а Qmin – мінімальна затримка в черзі. 
 

RTTi = Pd + Td + Qd + Pr,     (2) 
 
де, RTTi – поточний RTT, Qd – поточна затримка в черзі шляху. 
 
 

RTTmax = Pd + Td + Qd−max + Pr,     (3) 
 

де RTTmax – максимальний час прийому-передачі, яке оцінюється джерелом TCP, Qd_max – 
максимальна затримка в черзі. Таким чином, поріг для RTT може бути розрахований на основі RTTmax, RTTmin 
і RTTi з коефіцієнтом масштабування τ. Значення τ визначається шляхом виконання ряду експериментів і 
встановлюється рівним 2,5. Граничне значення RTT розраховується для кожного отриманого ACK в джерелі 
TCP як: 

RTTthresh = (RTTmax + RTTmin + RTTi )/ τ,    (4) 
 

де RTTthresh – порогове значення для RTT, а τ – коефіцієнт масштабування. 
3. Після розрахунку коефіцієнтів TCP він порівнює RTTi з RTTthresh. Якщо RTTi більше RTTthresh, то 

збільшувати CWND більше не потрібно. В іншому випадку, якщо RTTi менше RTTthresh, тоді CWND 
збільшиться у відповідності з наступним рівнянням:  

 
∂ = ssthresh / 1+ecwnd,          (5) 

 
cwndi +1 = cwndi + ∂ +1 / cwndi.      (6) 

 
Як результат наведено блок-схему методу управління перевантаженням мережі на основі затримки 

передачі даних (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Блок-схема методу управління перевантаженням мережі на основі затримки передачі даних 
 
ВИСНОВОК. Покращений метод до управління перевантаженням швидко адаптує умови мережі 

(відсутність перевантажень або перевантажень) і відповідно передає дані. Таким чином, метод забезпечує 
кращу продуктивність в порівнянні з більш традиційними варіантами TCP на 10%.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ WKNN МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ WI-FI 
ТОЧОК У ПРИМІЩЕННЯХ З ПЕРЕШКОДАМИ 

 
Воробйов О.С., студ.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
 

Сьогодні точність позиціонування в приміщенні Wi-Fi не може відповідати вимогам практичного 
застосування. Для вирішення цієї проблеми в роботі пропонується вдосконалений алгоритм позиціонування в 
приміщенні Wi-Fi шляхом зваженого синтезу. Запропонований алгоритм складається з двох етапів: офлайн-
збору інформації та онлайн-позиціонування. 

Кожна бездротова мережа має власну унікальну радіочастотну характеристику сигналу, що одержала 
назву відбитку пальців мережі. Відбиток пальців мережі Wi-Fi – це результат різниці в чипах та інших 
електронних компонентах, з яких складається передатчик сигналу. Хоча в процесі виробництва компоненти 
проходять збір і всі їх параметри знаходяться в межах діапазону допустимих значень, але поєднання незначних 
відхилень додає унікальності кожному сигналу [1]. 

Стандартний алгоритм роботи, що використовує відбитки пальців мережі реалізується за допомогою 
ймовірностей нейронної мережі, яка порівнює одержаний зразок зі зразком з бази даних точок доступу (або 



32 
 

центрального сховища мереж), верифікованих адміністратором. Автономний процес збору дозволяє визначити 
оптимальні параметри для завершення збору сигналу і формує базу даних криптографічних відбитків пальців 
шляхом класифікації помилок та їх обробки. Для підвищення точності позиціонування в процесі онлайн-
позиціонування спочатку використовується попередній етап визначення криптографічних відбитків пальців, 
щоб скоротити час позиціонування. Після цього алгоритм використовує евклідову відстань на площині та 
поліпшену спільну ймовірність для обчислення двох проміжних результатів, а далі проводиться обчислення 
остаточного результату з цих двох проміжних результатів зваженого синтезу [2].  

В роботі пропонується використовувати алгоритм покращеної евклідової відстані, що вводить стандарт 
відхилення потужності сигналу Wi-Fi для згладжування коливань сигналу Wi-Fi і покращення спільної 
ймовірності за рахунок введення логарифмічного обчислення, щоб зменшити різницю між значеннями 
ймовірностей. Експериментальні результати порівняння запропонованого алгоритму, алгоритму WKNN [3] на 
основі евклідової відстані та спільного алгоритму ймовірності показують, що запропонований алгоритм має 
вищу точність позиціонування.  

У роботі представлено розширення та вдосконалення алгоритму для оцінки розташування точок 
доступу Wi-Fi. Процес онлайн-позиціонування складається з чотирьох етапів: 

1. Збір сигналу Wi-Fi у приміщенні. Порівняно з реальним середовищем позиціонування в 
приміщенні, ця робота використовує 2D моделювання приміщення конструкції без урахування різних підлог. 
Після моделювання середовища позиціонування ця робота ділить внутрішнє розташування будинку на сітку 
рівновіддалених точок. Отже, місцезнаходження кожної точки збору може бути виражена як (ID, X, Y). ID 
означає ідентифікацію кожної точки збору, (X, Y) представляє координату кожної точки збору. Тоді вихідний 
сигнал Wi-Fi збирається за допомогою мобільного пристрою у місці розташування кожного пункту збору. Ці 
оригінальні сигнали Wi-Fi та їх місцезнаходження інформація будуть завантажені на сервер. 

2. Обробка помилок внутрішнього збору сигналів Wi-Fi. Оскільки складна внутрішня конструкція 
призведе до серйозних перешкод сигналу Wi-Fi, алгоритм, що пропонується, має справу з вихідним сигналом 
Wi-Fi, класифікуючи помилки збору.  

Є три кроки в обробці помилок: 
Крок 1: Систематична обробка помилок. Систематична помилка викликана різницею апаратного 

пристрою. Для зменшення впливу на точність позиціонування, цей крок обробляє систематичну помилку, 
встановлюючи значення зміщення. Залік значення – це різниця між різними апаратними пристроями. Його 
можна отримати наступним чином: спочатку встановити двовимірний код у тому самому місці, а потім 
використати різні пристрої для збору сигналів Wi-Fi. Різниця між різними сигналами визначається як значення 
зміщення. 

Крок 2: Груба обробка помилок. Груба помилка спричинена деяким епізодичним втручанням, таким, як 
пересування людей. Щоб зменшити вплив на точність позиціонування, у роботі реалізовано обробку загальної 
похибки на основі Т-критерію, що є загальним статистичним методом. 

Крок 3: Обробка випадкових помилок. Порівняно з грубою помилкою, випадкова помилка спричинена 
перешкодами сигналу Wi-Fi. Значення випадкової помилки менше і не може бути усунене. Нормальний 
розподіл Wi-Fi сигналу у приміщенні, обумовлює використання медіанного фільтру, що дозволяє у розрахунках 
мати справу з випадковою помилкою. Деякі точки доступу мають слабку потужність сигналу в приміщенні. 
Згідно алгоритму ці сигнали іноді можуть бути пропущені. Коли сигнал відсутній, алгоритм передбачає, що 
сила прийнятого сигналу дорівнює −100 дБм, що підтверджується  експериментально. 

3. Побудова бази даних відбитків пальців точок доступу Wi-Fi. База даних відбитків пальців 
розташування формується багатьма функціями місцезнаходження. Функція відбитків пальців розташування 
точок доступу може бути виражена як деяка залежність від набору параметрів (ID, X, Y, MACk, AVGk, PAVGk, 
DEVk) де k = 1, 2,…, n. Місце розташування відбитків пальців точкою доступу Wi-Fi визначає пункт збору. 
Пункт збору може приймати n сигналів Wi-Fi, тому місцезнаходження відбитків пальців міститиме n 
потужності сигналу Wi-Fi. (ID, X, Y) представляє місце розташування однієї точки збору. MACk означає фізичну 
адресу k-ї точки доступу Wi-Fi. AVGk означає середнє значення k-го вихідного рівня сигналу Wi-Fi. PAVGk 
означає середнє значення k-го обробленого сигналу Wi-Fi. DEVk означає стандартне відхилення k-го вихідного 
рівня сигналу Wi-Fi. 

4. Процес онлайн-позиціонування. 
4.1. Попередньо визначені функцій відбитків пальців розташування Wi-Fi точок доступу. Коли 

запропонований алгоритм застосовується в процесі онлайн-позиціонування сигналу Wi-Fi, спочатку слід 
отримати інформацію про цільову точку. Інформація про Wi-Fi-сигнал цілі може бути виражена як (MACk, 
AVGk, PAVGk, DEVk), де k = 1, 2, ..., m,  значення яких співпадають з визначеними на попередньому кроці. Після 
цього наступний крок використовуватиме інформацію про сигнал Wi-Fi для оцінки місця розташування 
цільового місця. Офлайн етап спрямований на зменшення кількості можливих відбитків пальців місця 
розташування та складається з двох етапів: 1) з інформації про сигнал Wi-Fi цільового місця, MAC-адреси 
будуть виявлені, якщо PAVG> FLAG, де FLAG – це значення, яке використовується для розрізнення більш 
сильного сигналу Wi-Fi та FLAG дорівнює середньому значенню загальної кількості k PAVG; 2) відбитки 
пальців, які містять виявлені MAC-адреси, будуть можливими відбитками пальців. 
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4.2. Покращене евклідове дистанційне позиціонування. Припустимо, що отримано n сигналів Wi-Fi 
з різних точок доступу цільового місця, і отримано m можливих відбитків пальців після попередньої ітерації. 
Покращена евклідова відстань може бути визначена як: 

 2

1

n

i k ik k ik
k

d PAWG PAWG DEV DEV


    ,    (1) 

де i = 1,2,…, m; k = 1,2,…, n; di – поліпшене значення евклідової відстані між цільовою точкою та i-м 
можливим відбитком пальця, DEVk – це стандартне відхилення сили k-го вихідного сигналу Wi-Fi , отримане в 
цільовому місці. DEVik – це стандартне відхилення k-ї сили оригінального сигналу Wi-Fi i-го можливого 
відбитка пальця. PAVGk – середнє значення k-ї сили обробленого сигналу Wi-Fi, отримане в цільовому місці. 
PAVGik – середнє значення сили k-го обробленого сигналу Wi-Fi на i-х можливих відбитках пальців. 
Оброблений сигнал Wi-Fi надходить від оригінального Wi-Fi сигналу з обробкою помилок. На наступному 
кроці алгоритм дозволить обрати можливі відбитки пальців Kd, найменшу вдосконалену евклідову відстань 
значення, що дозволить використати їх розташування для оцінки (X1, Y1) 
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де j = 1 / dj, (Xj, Yj) – місце розташування j-го можливого відбитка пальця. У порівнянні з традиційною 
евклідовою відстанню, покращена евклідова відстань вводить стандартне відхилення сигналу Wi-Fi, щоб 
врахувати коливання Wi-Fi. Тут стандартне відхилення сигналу Wi-Fi може відображати ступінь коливання Wi-
Fi. Покращена евклідова відстань із використанням стандартного відхилення потужності сигналу Wi-Fi може 
бути краще, ніж традиційна евклідова дистанція. 

4.3. Покращене позиціонування спільних ймовірностей. Припустимо, що отримано n сигналів Wi-Fi 
з різних точок доступу цільового місця, і отримано m можливих відбитків пальців після попереднього етапу 
роботи алгоритму. Покращену ймовірність ланки можна визначити як: 

 

1 2 ... ...i i i ik inP P P P P      ,     (3) 

 
де i = 1,2,…, m; k = 1,2,…, n; Pi – спільне значення ймовірності між цільовим місцем та i-м можливим 

відбитком пальця, Pik – спільна ймовірність k-го вихідного рівня сигналу Wi-Fi в i-у можливому відбитку 
пальця. 
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де    AVGik,    DEVik, x= AVGk – середнє значення сили k-го вихідного сигналу Wi-Fi, отримане в 

цільовому місці, AVGik – це середнє значення k-ї вихідної сили сигналу Wi-Fi на i-му можливому відбитку 
пальця DEVik – це стандартне відхилення k-го вихідного рівня сигналу Wi-Fi на i-му можливому відбитку 
пальця. Після цього алгоритм  дозволить вибрати можливі Kp відбитки пальців найбільшого вдосконаленої 
ланки значення ймовірності, що дозволить продовжити їхнє використання для визначення оцінки (X2, Y2) на 
наступному кроці. 
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де lgj jP  , (Xj, Yj) – місце розташування j-го можливого відбитка пальця. У більшості попередніх 

досліджень приймалося j jP  , але хоча значення кожного Pj достатньо мале, порядок величин цих значень 

значно відрізняється. Якщо просто використовується j jP  , рівняння (5) може не мати сенсу, і результат (X2, 

Y2) буде збігатися  з розташуванням найбільшого Pj. Тому, щоб зробити j  більш чутливим, запропонований 

алгоритм використовує логарифмічне обчислення для обробки Pj для отримання більш точного результату (X2, 
Y2). 
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Для перевірки достовірності запропонованого алгоритму в роботі проведено порівняння з традиційний 
алгоритмом WKNN. Похибка оцінки відстані між реальними координатами розташування (x0, y0) та одержаних 
розрахункових координат розташування (x, y) за традиційний алгоритмом WKNN становить 1,66 м, тоді як 
запропонований алгоритм дає результат 1,54 м, що може свідчити про його покращену точність. 
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Останнім часом все більш актуальною стає проблема навігації усередині приміщень, а також надання 

відвідувачам послуг, заснованих на їх місцезнаходження (LBS – Location-based service) і перевагах. Будинки 
стають все більш об'ємними і нерідко мають досить складну структуру, орієнтуватися в якій можуть лише ті, 
хто постійно відвідує такі будівлі, а для непідготовленої людини орієнтування в таких місцях перетворюється 
на катування. 

Крім того, рішення, що застосовуються в indoor-навігації (навігації усередині приміщень), допомагають 
і в орієнтуванні на відкритих просторах, на вулиці – там, де в умовах щільної забудови використання систем 
супутникової навігації утруднено (немає супутників в прямій видимості, присутній тільки 
відбитий/ослаблений/зашумленний сигнал GPS/Глонасc і т.д.). Основний недолік систем супутникового 
позиціонування – проблематичність їх застосування в закритих приміщеннях, в результаті чого доводиться 
шукати інші шляхи вирішення проблеми indoor-навігації. Їх декілька: 

1. Навігація по Wi-Fi. Використовується вже існуюча інфраструктура мереж зв'язку - точки 
бездротових мереж Wi-Fi, і це найменш витратний варіант. Методика визначення координат - пристрій 
користувача сканує доступні Wi-Fi-точки доступу, потім інформацію про них відправляє на сервер, де ці дані 
по базі даних зіставляються з координатами цих точок доступу, за якими і обчислюються координати 
користувача. На жаль, координати Wi-Fi точок точно не відомі, плюс можуть змінюватися (перенесли Wi-Fi 
точку в інше місце або замінили її на іншу - координати вже являються невірними). 

2. Геомагнітне позиціонування. Засноване на орієнтуванні по магнітному полю Землі і базується на 
геомагнітних аномаліях як критерії для геомагнітного позиціонування (аномалії виникають внаслідок 
неоднорідності геомагнітного поля). Полягає у фіксації геомагнітних аномалій і нанесенні їх на карту території, 
на якій передбачається орієнтуватися. Надалі навігація здійснюється за складеної картою пристроєм, в який 
вбудований магнітометр. Недолік – висока складність реалізації, невисока точність. У приміщеннях дуже 
багато динамічно-мінливих магнітних аномалій (електрична проводка, поле в якій змінюється в залежності від 
підключеного навантаження і сильно змінює конфігурацію магнітного поля навколо себе, відвідувачі зі своїми 
радіоелектронними пристроями, стелажі, візки), сильно ускладнюють навігацію, засновану на зазначеному 
способі орієнтуванні в просторі. 

3. Системи супутникової навігації (GPS/ГЛОНАСС і т.д.) + інерціальні навігаційні системи (ІНС). 
Стосується, коли періодично з'являється сигнал систем супутникової навігації (наприклад, проїзд по тунелю) 
коли в'їжджаємо в тунель, ще доступні актуальні координати і напрямок руху з GPS/ГЛОНАСС-супутників. 

4. Використання Bluetooth-маячків – дає достатню точність при прийнятному рівні фінансових витрат; 
перспективна технологія, яка активно розвивається. 

Схема роботи: по периметру встановлені Bluetooth-маячки, координати розташування яких відомі. Ці 
маячки із заданою періодичністю виробляють трансляційну розсилку, яка містить ідентифікує їх інформацію. 
Користувацький додаток циклічно отримує ці дані, по базі даних визначає координати маячків, і на основі сили 
сигналу (що дозволяє визначити віддаленість від кожного з них) визначає своє місце розташування. 

Маячки – це звичайні Bluetooth пристрої, таким чином, їх роль може з успіхом виконувати будь-який 
пристрій, оснащене чіпом – наприклад, смартфон на базі Android, а також iPhone, iPad, звичайні ноутбуки, 
Raspberry Pi з usb bluetooth-донглом і т.д., на яке встановлено спеціальний додаток, що реалізує функції маячка. 
Типовий маячок має компактні розміри, і здатний пропрацювати від однієї батарейки до двох років, складається 
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з батарейки і Soc (Systen-On-Chip) Texas Instruments CC2540/2541, що представляє собою 8051 мікроконтролер, 
в який завантажується прошивка для реалізації функції маячка, і периферійний модуль Bluetooth. 

Можливість зменшення похибки надає застосування одразу двох систем: крім основного визначення 
положення за допомогою маячків, використовувати для корекції цього положення інерційну навігаційну 
систему (ІНС), що складається з акселерометра, гіроскопа і компаса. Дані з цих датчиків не придатні для 
застосування в простому вигляді і також вимагають математичної обробки. Бажано застосування 
температурного датчика для термокомпенсації, тому що у MEMS-гіроскопів є відчутний температурний дрейф. 
При такому варіанті, із застосуванням ІНС, точність визначення координат можна поліпшити до 20-30 см. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ. Через велику кількість аварій, які трапляються через помилки пілота, доцільним є 
створення бортового біометричного комплексу, який буде виконувати моніторинг психофізичного стану пілота, 
зокрема визначатиме рівень стресу. Настання у людини стану стресу можна визначити наступними методами: 
пневмотахометрія (дослідження механіки дихання), термографія (реєстрація інфрачервоного випромінювання 
людського тіла, що пропорційне його температурі), ступінь електропровідності шкіри (діяльність потових 
залоз, кровопостачання), електроенцефалографія (вимірювання електричної активності кори головного мозку за 
допомогою вимірювання поверхневих потенціалів), аналіз варіабельності серцевого ритму. В даній роботі 
основна увага приділяється методу визначення стресу на основі шкірно-гальванічного рефлексу. 

В рамках концепції необхідності підвищення рівня безпеки польотів, шляхом якісного навчання та 
тренування пілотів з використанням методів системного аналізу, імітаційного моделювання, методу обробки 
сигналів, статистичного аналізу досліджуються засоби оцінювання рівня стресу пілота шляхом використанням 
бортових біометричних комплексів льотних тренажерів.  

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Аналіз публікацій показав, що оцінювання 
психофізіологічного стану людини-оператора рухомого об’єкта в процесі керування застосовується у світі з 
метою підвищення безпеки руху. Відома робота компанії НР [1], ціллю якої була оцінка рівня стресу у водіїв. 
База піддослідних - 24 людини по 50 хвилин. Був проведений комплексний аналіз, в якому в якості сигналів 
організму, що оброблялися, входили: електрокардіограма, шкірно-гальванічна реакція і дихальна активність. 
Під час експерименту моделювалися ситуації, які викликають високий, низький та середній рівень стресу. Для 
створення стресу водії виїзджали через швидкісне шосе на головні дороги міста в час їх найбільшого 
завантаження, а після - заїзжали в гараж та сиділи впродовж 5 хвилин із заплющеними очима. За результатами 
вимірювань датчиків, було побудовано шкалу оцінювання стресу та визначено, що найвищий стрес водії 
отримали в місті, у години «пік», середній рівень стресу викликає швидкісне шосе, найнижчий – час 
відпочинку. При високому рівні стресу люди переставали усвідомлювати власні почуття та емоції, не могли 
ними керувати. Також на даному рівні стресу люди не усвідомлюють почуття та емоції інших людей, не можуть 
мислити об’єктивно, допускають часті помилки.   

Також в [2] зазначено, що із двух варіантів показника електро-шкірної активності - шкірно-гальванічної 
реакції (ШГР, метод Фере) і шкірного потенціалу (ШП, метод Тарханова), найчастіше обирають перший 
варіант. Методом Фере вимірюють опір біляелектродної ділянки шкіри, коли через неї пропускають слабкий 
електричний струм. Величина цього опору залежить від активності розташованих на цій ділянці потових залоз, 
яка пов'язана із різними фізіологічними та психологічними станами людини. Методом Тарханова вимірюють 
“чистий” шкірний потенціал без пропускання зовнішнього струму через електродну ділянку. Не дивлячись на 
різну природу методів Тарханова та Фере, обидва показники практично однаково реагують на зовнішній 
стимул.  

Цілями даного дослідження є методики аналізу рівня стресу для ідентифікації психологічного стану 
пілота, який може призвести до небезпечних наслідків. 

Стрес – це неспецифічна реакція організму на вплив (фізичний або психологічний), яка порушує його 
гомеостаз та стан нервової системи і організму в цілому. Таким чином, дане визначення, говорить про те, що на 
кожні дії навколишнього середовища організм реагує особливою напругою. Стрес сприймається таким, що 
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відбувається і з'являється в момент найбільш сильної реакції, що виходить з-під контролю. Дослідження реакції 
пілота на стресові ситуації, може визначити його реакції в реальній критичній ситуації. Внутрішніми ознаками 
стресу є: зміна хімічного складу крові, прискорене серцебиття, зміна тиску, шкірно-гальванічна реакція, зміна 
активності головного мозку.  

На основі аналізу даних параметрів використовують різні методи оцінки стресу, такі як: 
електрокардіографія, шкірно-гальванічний рефлекс, температура тіла. Шкірно-гальванічну реакцію можна 
використовувати в якості високочутливого, простого і технічно легкого показника, що визначається для оцінки 
рівня активності нервової системи та для оцінки нейропсихологічної напруги людини.  

Структурна схема вимірювального модулю шкірно-гальванічного рефлексу представлена на рис. 1: у 
нормальних умовах польоту система моніторингу за допомогою датчиків приладів, передає дані про 
функціонування систем організму приладовому концентратору, який передає отримані сигнали в блок 
автоматичного підсилювача сигналів. Сигнали по каналу передачі даних передаються в програмне 
забезпечення, що призначене для аналізу і розшифровки біосигналів, знятих з льотчика. В першу чергу йде 
фільтрація сигналу від шумів, наведених в процесі передачі. Для цього використовується блок фільтрації 
сигналу. Далі йде поділ сигналу на необхідні області. Програма показує нормальні значення, і якщо сигнал 
виходить за критичні області, то подає сигнал користувачеві. 

 
Рисунок 1 – схема системи вимірювання шкірно-гальванічного рефлексу 

 
Тестування проводиться за спеціальною програмою – після накладення електродів на два різних пальці 

однієї з рук (зазвичай правої) і ввімкнення приладу, проходить період встановлення перехідних процесів та 
стабілізації показників. Для експерименту створюють період релаксації (наприклад, 5 хвилин) і активації (3 
хвилини) з установкою для піддослідного на досягнення максимальної мобілізації. В процесі тестування 
фіксуються три ключових значення опору: в кінці першої хвилини, по закінченню перехідних процесів (R1), в 
кінці шостої хвилини, по завершенні фази релаксації (R2), в кінці дев’ятої хвилини, по завершенню фази 
активації (R3). По закінченню тестування будується графік, який відображає якісну сторону процесу, а також 
кількісна оцінка – індекс психофізіологічного стану (ІПФС). Значення ІПФС розраховується за формулою [4]: 

ІПФС =  +  . 
Приклад реєстрації шкірно-гальванічної реакції показаний на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Приклад реєстрації шкірно-гальванічної реакції 

 
ВИСНОВКИ. В даній роботі доводиться необхідність аналізу психофізіологічного стану екіпажу в 

процесі тренування пілотів на льотних тренажерах, шляхом оснащення їх бортовими біометричними 
комплексами. Наведено методику виявлення залежності рівня стресу від інформаційної складності задачі в 
процесі підготовки пілотів на льотному тренажері. Планується проведення експериментального дослідження. 
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Розробка групового технологічного процесу (ГТП) в основному зводиться до проектування групової 
технологічної оснастки, створення наладок для кожного виробу, що входить до класифікаційну групу, і 
встановленню оптимальної послідовності запуску партій на складання. 

Технологічна оснастка використовується групова або універсальна, яка переналагоджується і може 
використовуватися для обробки будь-якої деталі групи. Устаткування повинно забезпечувати 
високопродуктивно обробку при мінімальних затратах часу на переналадку. При розробці групового ТП для 
серійного виробництва рекомендується використовувати паралельну обробку поверхонь. Розробка ГТП тісно 
пов’язані з конструюванням групового пристосування, оскільки в процесі проектування пристосування може 
виявитись необхідність внести зміни в групу деталей і ТП. Проектування групового пристосування основується 
на аналізі конструктивних і технологічних властивостей деталей групи, способу закріплення виробів та 
характеру установочних баз. Вибір базових поверхонь відіграє дуже важливу роль. Вони повинні забезпечувати 
не тільки незмінність положення під час обробки, задані параметри точності, а ще й гарантувати швидке і легке 
встановлення деталі в пристосування. В залежності від геометричної форми і установчих баз, вироби у пристрої 
можуть мати різні схеми базування. При раціональному виборі схем базування можна розробити 
переналагоджувальну оснастку для деталі будь-якої конфігурації [1]. 

Вихідними даними для проектування групової оснастки є: кресленики деталей групи, ТП обробки 
виробів, данні про верстат, на якому буде використовуватись групова оснастка, данні про інструмент, режими 
різання, а ще послідовність технологічних переходів. Обробка різних деталей групи, за допомогою одного 
пристосування, відбувається за рахунок змінних і регульованих елементів [2]. 

Основою групового пристосування є його базова частина, яка забезпечує закріплення змінних 
елементів для затиску деталі. Рекомендується застосовувати перенелагоджувальне групове пристосування – 
оснастка багатобазового використання. Це забезпечується за рахунок регулювання рухомих елементів чи 
заміни змінних елементів. Особливістю розрахунків переналагоджувальних пристосувань є те, що знаючи 
похибку базової частини пристосування, можна враховувати її як систематичну похибку. Тоді всі розрахунки 
ведуть тільки для змінних частин пристосування. Основною перевагою переналагоджувальної оснастки є 
скорочення часу розмірного налаштування інструменту. 

Розрахунок точності переналагоджувальних пристосувань має певні особливості через те, що оснастка 
має змінні елементи. При розрахунках потрібно враховувати додаткові похибки, які виникають при 
встановленні змінних елементів. Для забезпечення точності базову частину і змінні елементи пристосування 
виробляють високоточними. Для визначення, допусків окремих елементів пристосування треба визначити 
допустиму сумарну похибку в зібраному пристосуванні. Сумарна похибка для кожного розміру, який 
забезпечується пристосуванням, не повинна перевищувати величини заданого допуску: 

 
До сумарної похибки ∆с входять: ∆баз – похибка базування; ∆зак – похибка закріплення; ∆уст – похибка 
установки; ∆обр – похибка обробки, зазвичай цю величину отримуємо за рахунок економічної точності. ∆обр= 𝐾2 
∙ ∆ек , де ∆ек отримуємо з таблиць; ∆пр – похибка пристосування, зумовлена неточністю виготовлення 
пристосування. Отримуємо: 

∆баз + ∆зак + ∆уст + 𝐾2 ꞏ ∆ек + ∆пр ≤ 𝛿 
Для отримання похибки пристосування перебудуємо нерівність: 

∆пр ≤ 𝛿 - (∆баз + ∆зак + ∆уст + 𝐾2 ꞏ ∆ек) 
Розрахунок ∆пр відбувається окремо для кожної схеми базування виробів, які мають найбільш 

жорсткіший допуск на заданий розмір. Якщо найменше значення ∆пр для всіх схем може бути забезпечене, тоді 
переходять до подальшої розробки пристосування.  

Проектування групових пристосувань досить складний процес через те, що оснастка повинна 
підходити для обробки будь-якої деталі групи, при цьому не втрачаючи задану точність обробки, а також час на 
її переналадку повинен бути мінімальним. Для скорочення часу на переналадку використовують оснастку з 
ЧПК. 
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Створення матеріально-технічної бази і необхідність безперервного підвищення продуктивності праці 

ставить перед машинобудівниками дуже відповідальні завдання, так як основна вимога до сучасного 
виробництва - дати якомога більше продукції кращої якості і з найменшою вартістю. Виконання цієї вимоги 
забезпечується не тільки за рахунок простого кількісного зростання виробництва (нового капітального 
будівництва, збільшення робочої сили, модернізації застарілого обладнання і створення нового), але і шляхом 
кращого використання наявної техніки, оптимальної організації праці, впровадження передової технології та 
досвіду і застосування прогресивної оснастки [1]. 

Технологічна оснастка в різних галузях промисловості є необхідною варіативною ланкою 
технологічної системи, що дозволяє забезпечити гнучкість асортиментної політики. Особливе значення 
оснастки обґрунтовується її визначальним впливом на якість продукту. Конструктивна різноманітність 
варіантів використання оснастки визначає високий рівень спеціалізації її виробників [2].  

Основною вимогою для сучасного виробництва є надання найбільшій кількості продуктів найвищої 
якості за мінімальними цінами. Реалізація цієї вимоги здійснюється як через простий кількісний ріст 
виробництва (збільшення робочої сили, створення нової техніки і модернізація технічно застарілих зразків), так 
і завдяки кращому використанню існуючого обладнання, правильно влаштованої організації праці, інтеграції 
провідних технологій. 

Сучасні механоскладальні цехи налічують велику кількість пристосувань: у великосерійному і 
масовому виробництві на кожну оброблювану деталь доводиться в середньому десять пристосувань. Найбільш 
значну їх частку (80-90% загального парку пристосувань) складають верстатні пристосування, що 
застосовуються для установки і закріплення оброблюваних заготовок [3]. Складність технологічного процесу в 
машинобудуванні зумовлює велику різноманітність конструкцій пристосувань і високий рівень пропонованих 
до них вимог. Недостатньо продумані технологічні та конструкційні рішення при створенні пристроїв 
призводять до подовження термінів підготовки виробництва, до зниження його ефективності. 

Загалом, продуктивність при використанні пристосувань підвищується за рахунок скорочення 
штучного часу за всіма основними технологічними операціями [4]: 

, 
де tшт - штучний час на виконання однієї операції, хв; tо - основний (технологічний) час, хв; tд - допоміжний час, 
хв; tтех - час технічного обслуговування одного робочого місця, хв; tорг - час організаційного обслуговування 
робочого місця, хв; tп - час перерв в роботі, хв. 

Аналізуючи формулу штучного часу, можна встановити, що при використанні пристосувань 
скорочуються всі його складові. А саме: 

- основний час (tо) зменшують, застосовуючи багатоінструментальну обробку і багатомісні 
пристосування, а також підвищуючи режими різання в результаті збільшення жорсткості технологічної 
системи; 

- допоміжний час (tд) зменшують, використовуючи установку заготовок без вивірки, швидкодіючі 
пристрої для закріплення, повороту і знімання заготовок, а також шляхом перекриття (часткового або повного) 
допоміжного часу основним; 

- час технічного обслуговування (tтех) скорочують, застосовуючи пристрої для швидкої зміни 
інструмента і його налагодження; 

- час організаційного обслуговування (tорг) скорочується за рахунок використання пристроїв для 
відведення стружки; 

- час перерв в роботі (tп) зменшується за рахунок полегшення умов праці. 
В цілому, у сучасних умовах проектування технологічної оснастки прослідковується тенденція до 

скорочення часу на виробництво за рахунок використання сучасних технологій. Використання прогресивного 
технологічного оснащення підвищує продуктивність і ефективність праці в машинобудівній галузі, а також 
задає вектор майбутнього випуску необхідної продукції і прискорює темпи виготовлення. Крім цього, таке 
обладнання значно спрощує спеціальні огляди і обслуговування основного парку інструментів, дозволяє також 
знизити продуктивний цикл. 
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При проєктуванні нового підприємства, або окремого заводу, цеху, реконструкції або 

перепрофілюванні існуючого підприємства необхідно враховувати наявний та бажаний рівень автоматизації та 
інтеграції виробництва, тому що від нього залежать всі сфери діяльності підприємства. 

Головним і вирішальним підрозділом промислового підприємства є його цехи, тому проєкти окремих 
цехів представляють собою не тільки найважливішу, а часто цілком самостійну частину проєкту заводу в 
цілому. 

Головним завданням при проєктуванні механоскладальних цехів є забезпечення планових техніко-
економічних показників спроєктованого виробництва. Для цього в проєкті повинні бути враховані найновіші 
досягнення науки і виробництва, найбільш прогресивні технологічні процеси, високопродуктивне обладнання, 
засоби механізації і автоматизації виробництва. Саме проєктована дільниця повинна забезпечити випуск 
деталей за технологічним процесом, який детально розробляється [1]. 

 Необхідно впроваджувати автоматизацію розроблюваних технологічних процесів. Вона в останні роки 
розвивається за рахунок широкого впровадження верстатів з числовим програмним керуванням. Впровадження 
цих верстатів дозволяє скоротити кількість робітників-верстатників, підвищити коефіцієнти завантаження 
обладнання, багатоверстатного обслуговування, змінності і тим самим різко підвищити ефективність 
виробництва. 

Технологічне обладнання з числовим програмним керуванням, що працює без втручання або при 
незначному втручанні людини, дозволяє розробити і впровадити в виробництво автоматизовані верстатні 
дільниці, які забезпечують підвищення продуктивності обладнання.  

Використання CAD-CAM технологій для виготовлення деталей на верстатах з числовим програмним 
керуванням (ЧПК) дозволяють проєктувати технологічні маршрути обробки поверхонь деталей різної 
складності та виготовляти їх на сучасних обробляючих центрах з ЧПК, а їх використання в умовах 
малосерійного, одичного виробництв виправдане та економічно раціональне. На сьогоднішній день найбільший 
інтерес представляє автоматичне розпізнавання конструктивних елементів на 3D-моделі деталі, так як сучасні 
CAD / CAM-системи працюють саме з тривимірними моделями. Для цього необхідно не тільки зміна уявлення 
креслення деталі, але і зміна властивостей тривимірних моделей, їх вдосконалення. Наприклад, отвори 
тривимірної моделі деталі повинні володіти точністю як діаметрального розміру, так і відносного розташування 
осі, а крім того і рядом інших характеристик, для автоматичного створення технологічного процесу їх обробки. 

Найбільшого розвитку зазнали гнучкі виробничі системи механічної обробки з використанням 
верстатів з числовим програмнім управлінням. Близькі до них гнучкі виробничі системи електроерозійної та 
променевої обробки. Гнучке автоматизоване виробництво являє собою організаційно-технічну виробничу 
систему, що функціонує на основі комплексної автоматизації і здатна (у діапазоні технічних можливостей) з 
мінімальними витратами й у короткі терміни, не припиняючи виробничого процесу і не зупиняючи 
устаткування, переходити на випуск нової продукції довільної номенклатури шляхом перебудови 
технологічного процесу (у межах наявного верстатного парку й обслуговуючого комплексу) за рахунок заміни 
програм управління. 

За технологічним призначенням гнучкі верстатні системи можна розділити на системи, призначені для 
обробки корпусних деталей, і системи для обробки деталей типу тіл обертання. Верстатна система ділянки для 
обробки корпусних деталей наведена на рисунку 1.  

 

 
Рисунок 1 – Гнучка верстатна система ділянки для обробки корпусних деталей  
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Вона містить групу багатоопераційних свердлильно-фрезерно-розточувальних верстатів 3 з ЧПУ, 
машину для розмітки 1, контрольно-вимірювальну машину 4, автоматичну транспортно-накопичувальну 
підсистему 5, верстат для підготовки баз 2. Система управляється централізовано від комп’ютерної програми. 

 Використання металорізальних верстатів із ЧПУ доцільне у наступних випадках: 
– обробка отворів складної геометричної форми, що вимагають застосування декількох послідовно 

працюючих інструментів, а також обробку груп отворів на свердлильних і розточувальних верстатах. 
– побудова технологічного процесу за принципом концентрації операцій, тобто зосередження можливо 

більшого числа однотипних видів обробки на одному робочому місці. 
– необхідність зменшення частки допоміжного часу, який затрачається на зміну режимів різання, 

оброблюваних поверхонь, зміною інструмента, що ріже, при послідовній обробці декількох поверхонь на 
універсальному верстаті. 

– обробка декількох аналогічних заготовок на одному верстаті в умовах серійного виробництва. 
– можливість скорочення кількості операторів уведенням багатоверстатного устаткування. 
Застосування гнучких виробничих систем в заготівельному виробництві має свої особливості. 

Наприклад, при вільному куванні тривалість заміни інструменту така, що не дозволяє використати переваги 
розміщення пристрою ЧПУ та виконуючих органів в одному корпусі молота чи преса. Тим більше, що 
електронні пристрої ЧПУ досить чутливі до вібрацій при куванні на молотах. Але програмування процесу 
кування за допомогою ЧПУ таки є доцільним і дозволяє за умови суворого додержання температурного режиму 
нагрівання заготовки та її обробки тиском отримувати на універсальному обладнанні та з використанням 
універсального інструменту значно більш складні поковки, ніж без використання ЧПУ. Крім цього, при обробці 
матеріалів тиском досить часто, особливо за умов великосерійного та масового виробництва, використовуються 
роботизовано технологічні комплекси. 

Промислові роботи в РТК можуть виконувати основні технологічні операції (складання, зварювання, 
фарбування і т. д.) або допоміжні – з обслуговування основного технологічного устаткування. Оптимальний 
режим функціонування робота вибирається шляхом моделювання великої кількості виробничих ситуацій 
(комбінацій). 

Використання РТК в автоматизації виробництва підвищило його переваги завдяки: 
– зручності експлуатації (інтерактивний пульт спостереження виводить інформацію про технологічний 

процес у реальному режимі часу; дисплей якісно відображає дані на мові користувача; пульт управління 
обладнаний принтером і клавіатурою); 

– якості обробки виробу (жорсткість установлення комплексу; великий діапазон режимів обробки 
виробів різної номенклатури; швидке відновлення функціонування РТК після відмови електропостачання); 

– гнучкості (легкість зміни заготовки, деталі, оснащення, інструменту; ручне завдання програми за 
допомогою підвісного пульта інтерактивної дії; швидка зміна програм за рахунок великого обсягу пам’яті; 
модульність побудові вможливлює до оснащення новими пристроями і устаткуванням; відкритість системи 
управління сприяє інтеграції і гнучкості створення комплексів); 

– надійності і безпеці (контроль робочої зони фотоелементами, швидке відновлення параметрів 
функціонування РТК після збоїв; мінімальна кількість електроприводів та їх подвійний захист; надійний захист 
робочої зони і високий рівень гігієни завдяки спеціальним камерам процесу обробки деталей; нормативна 
ергономічність робочого місця); 

– ефективності (оснащеність універсальним пультом управління роботами та всім устаткуванням; 
компактність конструкції економить час на монтаж та установлення РТК); 

– скорочення простоїв і збереження продуктивності завдяки швидкому відновленню функціонування 
після відмов; висока швидкість циклів обробки і переналагодження; прогресивна технологія виробництва і 
системний каталог, що створює зручний доступ до параметрів процесу). 

Робототехніка радикально змінює організацію технологічного процесу, усуває чинники, що зумовлені 
надмірною втомою людини, погіршенням уваги, порушенням координації руху.  

Сучасні погляди на просторове розташування устаткування і формування виробничих структур 
відображають перспективи їх розвитку, у процесі якого підвищуються гнучкість випуску виробів і маневреність 
робочих місць (тобто можливість змінювати їх розміри та кількість робочих місць), зростає надійність за 
рахунок підвищення якості звичайних профілактичних ремонтів та обслуговування, а також збільшується 
випуск високоякісної продукції за рахунок поліпшення технічної оснащеності й удосконалення навчання 
робітників [2]. 

Під час швидких змін попиту на конкретні вироби найефективнішими є комбінації складальних ліній з 
виробничими (технологічними) осередками. Формування технологічних осередків ґрунтується на груповій 
технології, коли різне устаткування групується для виконання операцій з кількома виробами, однорідними за 
конструктивно-технологічними ознаками. Такий принцип широко застосовується в металообробці, на 
складальних лініях і особливо в дрібносерійному виробництві та працюючому за замовленнями. 

Таким чином, на сьогодні накопичений значний фонд технологічних процесів, розроблена і 
випускається широка номенклатура промислового обладнання, існує велике різноманіття підходів до 
технологічного та будівельного проектування промислових підприємств, виробничих будівель, споруд, 
адміністративно-побутових приміщень, оздоблення прилеглих до підприємства територій. З цього різноманіття 
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можна обрати саме те, що найкраще підходить для проєктування конкретного підприємства, цеха, дільниці, 
робочого місця на обраній ділянці місцевості у певному регіоні. 
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Ріжучі інструменти працюють в надзвичайно важких умовах дії величезних тисків на поверхнях 
контакту і високої температури, в умовах тертя чистих, новостворених ювенільних поверхонь. З цих причин 
інтенсивність зношування ріжучих інструментів в тисячі і десятки тисяч разів перевищує інтенсивність 
зношування тертьових деталей машин [1]. У результаті зношування ріжуче лезо інструменту втрачає свою 
первісну форму і, як наслідок, ріжучу здатність. Для відновлення ріжучої здатності інструменту проводиться 
заточування його робочих поверхонь. В процесі заточування інструменту з його робочої частини зрізаються 
досить великі шари дорогого інструментального матеріалу. В цілому все це суттєво здорожує механічну 
обробку і обмежує її ефективність. Тому, завдання зменшення інтенсивності зношування ріжучих інструментів 
і збільшення терміну його служби було і залишається однією з головних завдань металообробки [2, 5]. 

Характер  зношування   різального  інструмента,  тобто  розподіл  його по робочих поверхням 
інструмента, залежить від багатьох конкретних умов, в яких проводиться  різання. Знос  ріжучого  інструменту  
виражається  в появі лунки на передній поверхні, майданчиків зносу на головної та допоміжної задніх 
поверхнях   і  у зменшенні вильоту вершини різця або ріжучого леза іншого інструмента [2]. Робочі поверхні 
різального інструмента зношуються як від механічного впливу на нього оброблюваного матеріалу, так і в 
результаті молекулярно-термічних процесів, що відбуваються в зоні різання на поверхнях контакту інструменту 
з оброблюваним матеріалом. Інструмент може піддаватися різним за своєю природою, видами зношування: 
абразивному, адгезійному, хімічному , дифузійному, електроерозійному та іншим.  У процесі різання всі ці 
види зношування можуть мати місце, але в залежності від конкретних умов один з них є домінуючим, що 
визначає інтенсивність зношування і стійкість різального інструмента [3].  

Тертя є основною причиною зношування лез інструментів, і перші ознаки зношування виявляються вже 
на самому початку різання [3]. Процес тертя розглядається по передній, задній поверхнях і по ріжучій кромці і 
в залежності від умов контакту (пружний, пружнопластичний) підпорядковується різним механізмам тертя. 
Аналіз фізичних процесів, що протікають при різанні, показує, що механізм і коефіцієнт тертя істотно 
визначаються механізмами деформування зрізаного шару, що впливають на тип стружки і характер її контакту 
з інструментом. Для пружного контакту [1, 4] характерно, що справжня площа контакту пропорційна 
нормальному навантаженню. Тому сила тертя пропорційна нормальному навантаженню і не залежить від 
номінальної площі дотику. Тут справедливий закон тертя Амонтона. 

Область швидкостей різання, в якій формується пружнопластичний контакт з інструментом з 
швидкорізальної сталі або з твердих сплавів, досить широкий і становить найбільший практичний інтерес. 
Розглянемо закономірності процесу тертя в умовах пластичного контакту інструменту з головною різальною 
крайкою різця при токарній обробці циліндричної деталі. Головна ріжуча кромка інструменту безпосередньо 
контактує з поверхнею різання і при високих режимах різання на ній створюються сприятливі умови для 
заповнення мікронерівностей, тобто для забезпечення суцільного контакту. В цьому випадку сила тертя - є опір 
пластичного зсуву менш твердого тіла. Значення сили тертя пропорційне площі контакту і межі тікучесті 
матеріалу на зсув, закон Зибеля [5] 

ккAF  , 
де к - напруження зсуву; 

кА - площа контакту. 
Аналізуючи механізми руйнування поверхні металу різанням, навантаження ріжучої кромки 

інструменту та пластичного контакту інструменту та оброблюваного матеріалу можливо вважати, що під час 
зрізу шару матеріалу на ріжучій кромці інструменту (наприклад різця) закон тертя підпадає під закон Зибеля. 
Тоді для зменшення шкідливої дії сил тертя на різець необхідно при однакових умовах обробки зменшувати 
площу контакту леза інструменту з оброблювальною поверхнею, що витікає з формули, наведеної вище. 

Це завдання – зменшення площі контакту інструменту і заготовки підпадає під проблему мінімальних 
поверхонь і може бути вирішено математичним апаратом варіаційного обчислення. 
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Виходячи з існуючих уявлень, принциповою особливістю різання є виникнення під час відділення і 

утворення стружки великих пластичних деформацій. Деформування металу відбувається локально за високими 
швидкостями, температурами і напруженнями, що призводить до формування в поверхневому шарі 
розтягувальних напружень, нерівного мікрорельєфу, неоднорідності структури [1]. Якщо неоднорідність 
будови і властивостей поверхневого шару зберігається з виконанням подальших операцій підготовки поверхні, 
то вона технологічно успадковується. В цьому випадку під терміном «технологічна спадковість» мається на 
увазі її негативний вплив на експлуатаційні властивості готового виробу. Негативний вплив технологічної 
спадковості позначається на зниженні, в першу чергу, межі витривалості, а також зносостійкості, корозійної 
стійкості та інших експлуатаційних властивостей. 

Разом зі зрізанням стружки відбувається деформація матеріалу під поверхнею різання [2]. 
Опрацьований матеріал піддається пружно-пластичній деформації. Це відбувається тому, що ріжуче лезо 
завжди має якесь округлення радіусом R (рис. 1). З цієї причини поділ металу відбувається не по лінії 1–1, а по 
лінії 2–2. Метал під лінією 2–2 протягується під округленою частиною ріжучого леза і пластично деформується.  

 
Рисунок 1 – Деформація і пружна післядія в зоні різання 

 
Оскільки пластичній деформації передує пружна деформація, що відновлюється після проходження 

інструменту, має місце підйом поверхні різання на величину пружного наслідку «Y». Притиснутий до задньої 
поверхні матеріал треться об неї і ще раз пластично деформується (рис. 2, 3). 
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Рисунок 2 – Початок зминання умовного об’єму 
метала 

Рисунок 3 – Утворення стружок і деформація металу 
під поверхнею різання 

 
Під час зрізання стружки у ріжучої кромки метал піддається впливу нормальної стискаючої сили і сили 

тертя, що діє в напрямку лінії зрізу. Нормальна сила буде викликати деформацію стиску по напрямку своєї дії, а 
сила тертя – деформацію розтягування поверхневого шару, який прилягає до задньої грані різця. Пройшовши 
всі стадії деформування, поверхневий шар набуває змінену структуру. У ньому формується текстура за рахунок 
повороту і подовження окремих зерен металу в напрямку руху інструменту (рис. 3). 

Щільність дислокацій в зоні обробки істотно збільшується. В силу цих причин матеріал під поверхнею 
різання виявляється пластично деформованим [2], в ньому з’являються залишкові напруження. Верхні шари 
металу виявляються сильно зруйнованими (рис. 4). Аналіз стану металу під поверхнею різання показує, що там 
виявляються 3 зони: I – зона великих пластичних деформацій; II – зона наклепаного металу; III – зона вихідного 
металу.  
 

 

Рисунок 4 – Стан поверхневого шару зі збільшенням 500х після точіння з характерними дефектами (вирив, 
задир, наріст, тріщина) для різних режимів різання

 
Геометричні параметри поверхні, ступінь зміцнення і глибина деформації поверхневого шару під час 

точіння залежать від товщини зрізу, швидкості різання, геометрії ріжучого інструменту, властивостей 
оброблюваного матеріалу і ін.. Подача, швидкість і глибина різання надають найбільш істотний вплив на стан 
одержуваної поверхні, так як ці параметри режиму різання і визначають в основному термомеханічне вплив на 
метал [3]. 
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Зі збільшенням швидкості різання підвищуються швидкості деформування і температура нагріву, але 
зменшуються тривалість дії напружень і час нагрівання поверхневого шару деталі. Зростаючий нагрів металу зі 
збільшенням швидкості різання підвищує дифузійну рухливість атомів, знижуючи цим інтенсивність 
деформаційного зміцнення поверхневого шару. Для кожного матеріалу існує швидкість різання, що забезпечує 
оптимальне поєднання температури різання і фрикційної взаємодії між ріжучим інструментом і поверхнею 
деталі [2]. З цією швидкістю різання досягається найменша неоднорідність зміцнення поверхневих шарів 
деталі. 

Зі збільшенням подачі і глибини різання зростають шорсткість і структурна неоднорідність. Подача 
впливає на шорсткість поверхні, перш за все, як геометричний фактор. Зі збільшенням подачі шорсткість 
поверхні збільшується, зі збільшенням глибини різання поряд з геометричними чинниками збільшується і 
висота мікронерівностей. Чим більше глибина різання, тим сильніше впливає цей чинник і збільшує шорсткість 
поверхні в усьому інтервалі подач. 

Таким чином, в процесі точіння формується поверхня з неоднорідним мікрорельєфом, що задається 
параметрами різання, геометрією ріжучого інструменту і властивостями оброблюваного металу. При будь-
якому режимі після точіння поверхневий шар має неоднорідну будову і ступень деформаційного зміцнення, що 
обумовлює можливість технологічного успадкування цих особливостей поверхневого шару наступними 
операціями обробки. 
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Інноваційна діяльність кожного інженера, технічного або наукового працівника пов’язана з 
впровадженням нових прийомів, способів впливу, послідовності методів і їх впливу на предмет праці з метою 
поліпшення його якості і технічних характеристик. Це ж зазначається в одній з версій трактування терміна 
«інновація» К. Клейтона, що більшість нових технологій сприяє вдосконаленню продукту. Такі технології він 
називає підтримуючими. «Вони можуть бути новими, радикальними, дуже поступовими – інкрементними», – 
вважає вчений, але у всіх підтримуючих технологій є спільна риса: вони покращують якість існуючих 
продуктів в межах технічних характеристик, важливих для основних споживачів на головних ринках. Більшість 
технологічних проривів в кожній галузі – підтримуючі. Однак час від часу, за версією К. Клейтона, з’являються 
«підривні технології: інновації, які забезпечують більш низьку якість продукту за основними технічними 
характеристиками, принаймні, в найближчому майбутньому». Він вважає, що підривні технології приносять на 
ринок абсолютно нові пропозиції, завдяки їм з’являються ті ж самі, тобто вже існуючі продукти, але гіршої 
якості. Однак ці продукти мають інші властивості, їх цінують певні нові групи споживачів [1, 2].  

Нові розробки технологічних процесів механічної обробки базуються на усталених засадах 
проєктування типових і групових технологічних процесів із залученням методів диференціації та концентрації 
операцій. Нововведеннями є застосування сучасних методів кріплення швидкозмінних твердосплавних пластин, 
нових матеріалів для ріжучого інструменту, спеціального комбінованого інструменту та, як наслідок, 
підвищення параметрів якості деталі, скорочення циклу її виготовлення і зниження собівартості технологічного 
процесу. Однак, такий підхід має в собі невирішеність однієї з основних проблем механічної обробки – це 
досягнення заданої якості виробу за мінімальну кількість операцій і технологічних переходів [2, 5]. Цьому 
сприяє відсутність аналізу технологічної спадковості на кожному етапі обробки, включаючи отримання 
заготовки та хімічно-термічне поліпшення. Тому аналіз спадково-еволюційних зв’язків щодо траєкторії 
заготовка-деталь є ключовим в досягненні особливих і спрямованих характеристик готового виробу.  

У більшості випадків звертають першорядну увагу на матеріал деталей з розглядом еволюції його 
властивостей, успадкування конструктивних форм деталей в основному матеріалі та в поверхневих шарах, 
шорсткість поверхні та ін. Розвиток науки про природу матеріалів і методах виготовлення з них заготовок і 
деталей машин дозволяє виготовляти машинобудівні вироби високої якості. Разом з тим в цій роботі 
необхідний облік різноманітних спадкових технологічних зв’язків і перш за все зв’язків властивостей 
матеріалів. Якщо не вживати необхідних заходів щодо ліквідації передачі шкідливих спадкових властивостей 
від попередніх технологічних операцій до подальших, якість виробів незмінно знижується [3]. 
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Технологічне успадкування проявляється не тільки в сфері виробництва, а й у процесах конструювання 
і експлуатації виробів. Сутність успадкування конструктивних форм зводиться до того, що заготовки, маючи в 
залежності від конструктивних особливостей різні жорсткість або температурну деформацію в різних точках, 
під дією сил різання або нагріву отримують в ході технологічного процесу або експлуатації неоднакові 
переміщення, викликають похибки форми готових деталей. Сюди ж відноситься виникнення похибок від 
нерівномірної релаксації напружень, наявність яких в різних точках заготовки пов’язано з особливостями 
конструктивних форм деталей. У переважній більшості випадків технологічне спадкування конструктивних 
форм слід розглядати як шкідливе явище. Боротися з ним необхідно за допомогою конструктивних заходів, для 
чого важливо визначати відхилення форми кількісно [3, 4].  

Таким чином, у результаті інноваційної діяльності народжуються нові ідеї, нові й удосконалені 
продукти, нові або удосконалені технологічні процеси. Результати інноваційної діяльності виражаються у виді 
інноваційної продукції, що може мати конкретну речову форму або бути в нематеріальній формі, наприклад, 
«ноу-хау». Істотно підвищити показники якості та конкурентоспроможності виробів під час їх проєктування та 
виготовлення можна за рахунок широкого застосування технічних інновацій. Насамперед це стосується 
конструкції виробів, технологічних процесів їх виготовлення і технологічного обладнання з оснащенням. Такий 
підхід може бути високоефективним під час розроблення та впровадженні конструкційно-технологічних 
завдань промислового виробництва. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Кузьмічов А. Д. Інновації в техніці та управлінні в історичній ретроспективі / А.Д. Кузьмічов // 
Національні інтереси: пріоритети та безпека, 2014. № 25 (262). С. 10-15. 

2. Крістенсен Клейтон. Дилема інноватора. М.: Альпіна Бізнес Букс, 2004. С. 14-15. 
3. https://helpiks.org/. 
4. Овсієнко Є. С. Технологічна спадковість, залишкові напруги і деформації маложорстких деталей 

типу дисків / Є. С. Овсієнко // Новини вищих навчальних закладів. Технічні науки, 2011. № 1. С. 93-98. 
5. Пузырь Р. Г. Коэффициент трения при штамповке деталей, имеющих форму сложных оболочек // 

Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. Кременчук: КДПУ, 2004. Вип. 6 (29). С. 68-
69. 

ІМПУЛЬСНЕ ДЕФОРМУВАННЯ У ЦИЛІНДРИЧНОМУ БАНДАЖІ 

 
Щетинін В.Т., к.т.н., проф., Драгобецький В.В., д.т.н., проф.,  
Аргат Р.Г., к.т.н., доц., Савенкова Ю.В., студ. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Коцюба В.Ю. 
АТ «Мотор Січ» 

 
Більшість корпусних деталей двигунів літальних апаратів виготовляють методом гідровибухового 

штампування в штампах з рознімною матрицею. Роз’ємні матриці складаються з двох половин – напівматриць, 
які рознімаються по вертикальній площині. Для штампів, в яких матриця являє собою розрізаний у 
вертикальній площині циліндр, поміщений в товстостінний бандаж, прийнято вважати [1, 2, 3], що найбільш 
навантаженою їх частиною є бандаж, який сприймає під час вибуху навантаження, утримуючи напівматриці від 
радіального переміщення. Разом з цим, розрахунок на міцність напівматриць проводили тільки для радіальних 
напружень стискання за допущенням відсутності вигину напівматриць [4]. Це припущення справедливо тільки 
для напівматриць, які мають досить велику жорсткість на вигин і встановлені у відносно тонкий бандаж, що на 
практиці виконується не завжди. Більш того, на основі такого припущення важко пояснити випадки руйнування 
напівматриць. 

 
Рисунок 1 – Схема деформування напівматриці та бандажу 
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Для визначення руйнувань напівматриць зробимо декілька припущень: 
– напівматриця, під дією навантаження, деформується разом з бандажем, постійно перебуваючи в 

контакті з ним без зазору; 
– в процесі деформування перетини бандажу залишаються подібними самим собі; 
– в силу симетрії перетину напівматриці, її половину будемо вважати кривим брусом з защемленням; 
– деформації бандажу розглядаємо в межах пружності. 
На рис. 1 показана схема спільного деформування напівматриці і бандажу. На лівій половині рисунка 

показано початкове положення бандажу і напівматриці, на правій – в момент деформування. Розглянемо два 
нескінченно малих елемента напівматриці, розташованих по обидві сторони осі симетрії її перетину і 
обмежених кутом dφ. Припустимо, що під дією навантаження внутрішній радіус бандажу збільшився на 
величину u. Використовуючи умову сталості довжини нейтральної лінії кривого бруса, запишемо наступну 
рівність: 

( )( )н нr d r u d d     ,     (1) 

де rн – радіус нейтральної лінії напівматриці, dθ – приріст кута dφ. 
Нехтуючи зміною радіуса нейтральної лінії, з отриманої рівності знайдемо значення похідної кута φ: 
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З теорії кривого бруса [5] відомо, що деформація матеріалу внутрішньої поверхні бруса дорівнює: 
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де rm – внутрішній радіус напівматриці. 
Знайдемо відношення еквівалентних напружень на внутрішніх поверхнях напівматриці і бандажу: 
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де k – коефіцієнт концентрації напружень на елементах внутрішньої поверхні напівматриці, 1

m
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товщина напівматриці, 2

1

r

r
   – відносна товщина бандажу, r1 – внутрішній радіус бандажу, r2 – зовнішній 

радіус бандажу. 
На рис. 2 показана графічна залежність відносини напружень, пов’язаних з формулою (4), від 

відносних товщин напівматриці ψ і бандажу λ, а також вплив концентраторів напружень на максимальне 
значення k=2,0 [6] до відсутності концентратора k=1,0. 

За умови одноміцності бандажу і напівматриць (рівність еквівалентних напружень), прирівняємо праву 
частину рівняння (4) одиниці: 
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На рис. 3 графічно показана умова рівноміцності напівматриць і бандажу в координатах ψ–λ. Три криві 
відповідають значенням коефіцієнта концентрації напружень k=2,0, k=1,3, k=1,0. 
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Рисунок 2 – Графічна залежність відношень 
напружень 

Рисунок 3 – Умова рівноміцності напівматриці і 
бандажу 

 
Отже, в напівматрицях в процесі експлуатації штампа можуть виникати деформації на згин. 

Максимальні еквівалентні напруження на внутрішніх поверхнях напівматриць, що розраховані за третьою 
теорією міцності, залежать від співвідношення радіальних розмірів штампа і можуть перевершувати 
максимальні еквівалентні напруження на внутрішній поверхні бандажу. Збільшення відносної товщини 
напівматриць може призводити до збільшення напружень в них. Згідно з отриманими залежностями визначені 
співвідношення радіальних розмірів штампа, при яких виконується умова рівноміцності напівматриць і 
бандажу. 
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Під час операцій розточування з великим вильотом інструмента, особливо на чистових операціях, 
виникають періодичні коливальні рухи (вібрації) елементів системи ВПІД: верстат-пристрій-інструмент-деталь. 
Під дією вібрації процес різання втрачає сталий характер, що і приводить до погіршення структури обробленої 
поверхні, недостатньої точності, підвищеного зносу ріжучої пластини і верстата, а також високого рівня шуму. 
Саме тому зниження вібрацій під час обробки на чистових операціях забезпечує значне підвищення 
продуктивності. 

Провідні виробники прецизійних металорізальних інструментів пропонують нові технологічні 
інноваційні рішення зниження вібрацій під час обробки. Так система гасіння вібрації Accure tec [1] від компанії 
Walter (рис. 1) призначена спеціально для точіння і фрезерування інструментами з великим вильотом. В 
державці встановлений демпфуючий елемент, що амортизується, в осьовому і радіальному напрямках. Завдяки 
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цьому інструменти можна встановлювати і використовувати без додаткового регулювання. Робота 
розточувальними державками A3000 підвищується надійність токарної обробки отворів до 10D і забезпечується 
висока якість обробки поверхні: допуски по ІТ7, шорсткість Rz 6,3. Зокрема варто відзначити і інноваційні 
ріжучі головки QuadFit, які забезпечують швидку зміну інструментів і підвищують точність позиціонування (± 
2 мкм). 

 
Рисунок 1 – Розточувальна державка A3000 з ріжучою головкою QuadFit з системою гасіння вібрації Accure tec 

від компанії Walter 
 

Системи гасіння вібрації від компанії Sandvik Coromant (рис. 2) з широким діапазоном розточування, зі 
своєю демпферною системою Silent Tools [2] для довгих інструментальних збірок, полегшеним міцним 
оптимізованим інтерфейсом між корпусом і антивібраційним адаптером з внутрішнім підведенням ЗОР. 
Оптимізований корпус зі зниженою масою підходить до існуючих повзунів і різцевим вставкам як для 
чорнового, так і для чистового розточування. Рекомендуються для розточування отворів до 6D із забезпеченням 
дуже високої якості обробки поверхні (ІТ6). Для більших вильотів 7-8D необхідний спеціальний адаптер. 

 
Рисунок 2 – Системи гасіння вібрації Silent Tools від компанії Sandvik Coromant 

 
Отже використання інноваційних металорізальних інструментів з системами гасіння вібрацій 

дозволяють підвищити продуктивність обробки в 1,5-2 рази, а для адаптерів з великим вильотом до 3 разів. 
Застосування цих систем ведуть до покращення якості обробленої поверхні і підвищення надійності процесу 
обробки. Модульні збірки з необхідними вильотами та широкий діапазон функціональних можливостей 
розточувального інструменту дає величезні переваги під час використання на великих і малих обробних 
центрах, токарних верстатах, надає можливість швидкої зміни інструментів завдяки широкого розмаїття 
головок, адаптерів і хвостовиків, скорочує номенклатуру використовуваного оснащення для стандартизованого 
інструменту і знижує час простою верстата. Надійне і точне з’єднання елементів оснащення та висока 
жорсткість дозволяє збільшувати режими різання без втрати стабільності процесу обробки. 
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Розглядається поведінка коливальної системи «різцеутримувач – різальний інструмент – заготовка» в 
умовах зміни якості матеріалу оброблюваної заготовки. Відомо, що коливання твердості оброблюваного 
матеріалу значно змінює радіальну складову Py. Так при обробці матеріалів при миттєвій зміні твердості 
матеріалу заготовки сила Py змінює своє значення . Миттєві зміни сили Py викликають коливання сил різання та 
призводить до збільшення діаметру оброблюваної заготовки. 

Відповідно до схеми механічної обробки заготовки на токарних верстатах ріжучий інструмент, що 
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оброблює заготовку і є закріпленим у різцеутримувачі у першому наближенні можна представити у вигляді 
двомасної динамічної системи: маси різального інструменту m1 і маси різцеутримувача m2, пов'язаних 
конструкційною жорсткістю державки різця у різцеутримувачі. 

Рух такої динамічної системи у вертикальній площині описується системою рівнянь [1]: 

 
1 1 2

2 1 2 0

      


   




l y z

P

J c( ) ( P P )( l d )sin t

J c

   

  
,                                   (1) 

де: φ1 і φ2 – кутові переміщення мас m1 і m2; Jl – масовий момент інерції ріжучого інструменту [1]; 
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різцеутримувача; l – довжина державки різця, що виходить з різцеутримувача; d – відстань від точки дії сил Py і 
Pz до місця кріплення різальної пластини; ω – частота обертання заготовки у шпинделі верстату; с1 – змінна 
кутова жорсткість державки різця; с2 – конструктивна жорсткість опори різцеутримувача [2]. 

Кутова жорсткість державки c1 можна визначити за слідуючою залежністю [3]: 
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де Е – модуль пружності Юнга; J – момент інерції перерізу державки різця [2]; q – погонне 
навантаження від ваги самої державки різця. 

Розв’язання диференціальних рівнянь системи (1) можна представити у наступному вигляді [90]: 

 1 1t Ф sin t  ;      (3) 

 2 2t Ф sin t  .     (4) 

Підставивши (3) і (4) у (1), отримаємо вирази для визначення амплітуди кутових переміщень: 
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Амплітуди лінійних коливань інструменту А1 і різцеутримувача А2 визначатимуться залежностями: 

 1 1  А Ф l d ;      (7) 

2 2  pA Ф L .      (8) 

Виходячи з аналізу залежностей (7) і (8) можна зробити висновок, що на амплітуду коливань 
інструменту і різцеутримувача істотний вплив чинять: величина сил Py і Pz, довжина державки l, частота 
обертання заготовки ω, приведена кутова жорсткість опори різцеутримувача с, масові моменти інерції 
різцеутримувача Jp та різальної частини інструменту разом із державкою Jl; довжина державки Lp, що 
знаходиться у різцеутримувачі. Отримані результати можуть бути використані для дослідження величини 
виробничої похибки при токарній обробці заготовок. 
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Головним завданням екіпіювання та бронювання є підвищення бойової ефективності бійця. Вимоги до 

екіпіювання розрізняються залежно від бойових умов. Засоби захисту є складовою частиною екіпіювання і 
підвищують бойову ефективність за рахунок зниження санітарних і безповоротних втрат при балістичному 
ураженні. Їх розробляють як з урахуванням специфіки бойової діяльності військовослужбовців певної 
спеціальності, так і з урахуванням передбачуваного театру військових дій. 



51 
 

Завдання заміни традиційних металевих бронематеріалів шаруватими металевими композиціями 
важливе як з точки зору застосування економічно ефективних матеріалів з високими механічними, 
експлуатаційними і технологічними властивостями, так і з точки зору проблеми відсутності в Україні 
сировинної бази видобутку кольорових металів і більшості легуючих елементів для кулестійких сталей [1]. 

У шаруватих металевих композиціях різного призначення дорогі дефіцитні метали і сплави (кольорові 
метали і сплави, високолеговані сталі) використовуються як відносно тонкі шари в поєднанні з більш дешевим 
металом основного шару. 

Удосконалення процесу плакування (зварювання) вибухом, одного з ефективних методів отримання 
шаруватих композицій, пов'язане з розвитком методів розрахунку технологічних параметрів. При цьому 
необхідно прогнозувати не тільки фізико-механічні властивості з'єднання складових композиції, але і 
експлуатаційні характеристики плакуючого шару. 

Рішення задачі зіткнення пластини, що метається, і нерухомої пластини розглядається в три етапи. 
Перший – рух елемента пластини, що метається, до зіткнення з нерухомою. На цьому етапі приймемо 

допущення про можливість нехтування енергією деформації пластини, що метається, в порівнянні з кінетичною 
енергією її руху.  

Другий етап – інерційний рух пластини, що метається, і зіткнення її з поверхнею нерухомої пластини. 
Закономірності другого етапу обумовлені тим, що час дії вибуху становить десятки мікросекунд, а час 
деформування заготовки – мілісекунди. 

Третій етап – деформація пластини, що метається, після зіткнення з нерухомою пластиною [2]. 
 
  

 
Рисунок 1 – Схеми плакування (зварювання) вибухом:  

а) плакування (зварювання) вибухом двошарової композиції;  
б) плакування (зварювання) вибухом з проміжним шаром 

 
При русі пластини під дією сил інерції поділяємо поверхню пластини, що метається, на плоскі області, 

дотичні з поверхнею основної пластини, і циліндричні області, які утворюють радіус вигину пластини, що 
метається. 

Слід зазначити, що стійкий режим детонації можливий лише при дотриманні умови Чепмена-Жуге, 
коли за зоною хімічної реакції утворюється такий стан її продуктів, при якому швидкість детонаційної хвилі 
щодо продуктів детонації дорівнює швидкості звуку [3]. 

При розробці нових ефективних і недорогих матеріалів для броньових елементів засобів 
індивідуального бронезахисту була вирішена задача експериментального обґрунтування можливості якісного 
плакування вибухом високовуглецевої конструкційної сталі 65Г деякими металами і сплавами [4]. 

Таким чином з'являється можливість розширення номенклатури композицій біметалевої броні. Сталь 
65Г – недорога і досить технологічна, застосовується для виробництва пружин, ресор та інших деталей. 

У якості плакування використовувалися наступні метали: 
– алюміній АД0, пластини розмірами 3501356 мм, відпалені (твердість HRC 28…30); 
– сталь 3, пластини розмірами 350452 мм; 
– сталь 3, пластини розмірами 350451 мм; 
– мідь М1, пластини розмірами 3501351,5 мм; 
– титан ВТ22, пластини розмірами 2341353 мм. 
Після установки на металеву основу (плиту) зібраної композиції із забезпеченням необхідних зазорів 

між шарами, на верхньому листі композиції встановлювали контейнер (коробку) під заряд вибухової речовини, 
висота бортів якого дорівнювала необхідної товщині шару заряду [4, 5]. 

Плакуванням вибухом отримані наступні композиції: 
1) сталь 65Г відпалена + мідь М1 товщиною 1,5 мм; 
2) сталь 65Г відпалена + алюміній АД0 товщиною 6 мм; 
3) сталь 65Г загартована + алюміній АД0 товщиною 6 мм + сталь 3 (з боку алюмінію); 
4) чотирьохшаровий «сендвіч» титан + алюміній + титан + титан. 
Всі пластини зварилися надійно по товщині. 
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Рисунок 2 – Композиції, отримані плакуванням вибухом: 
а) пластини сталі 65Г, плаковані листовою міддю; 

б) пластини сталі 65Г, плаковані листовим алюмінієм; 
в) лист алюмінію, плакованих титаном (вид з одного боку) 
г) лист алюмінію, плакований титаном (вид з іншого боку) 

 
Результати прострілу отриманих композицій: 
1) композиція сталь 65Г (незагартована, твердістю 28 HRC) + алюміній АД0 + сталь 3. З відстані 50 м 

зроблений постріл кулею калібру 5,45 мм. Пластина зруйнована (відкол частини пластини сталі 65Г); 
2) композиція сталь 65Г (гартування + відпускання, твердістю 50 HRC) + алюміній АД0 + сталь 3. 

Зроблено два постріли: з відстані 50 м постріл кулею калібру 5,45 мм і з відстані 25 м постріл кулею калібру 
7,62 мм. Обидві кулі загрузли в тілі пластини; 

3) композиція титан ВТ20 + алюміній АД0 + титан ВТ20 + титан ВТ20. Зроблено три постріли: з 
відстані 50 м постріл кулею калібру 5,45 мм, з відстані 25 м постріл кулею калібру 5,45 мм і з відстані 25 м 
постріл кулею калібру 7,62 мм. Всі три кулі загрузли в тілі пластини. 

Таким чином, композиція зі сталі 65, плакованої міддю, неефективна в якості бронеелементів високих 
класів захисту (вище 2-го), а композиції з загартованої і відпущеної сталі 65Г, плакованої алюмінієм і сталлю 3, 
цілком прийнятні для цих цілей. Також прийнятні композиції з алюмінію, плакованих титаном, але 
стримуючим фактором є висока (в порівнянні з іншими застосовуваними металами) вартість листового титану. 
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В Україні та за кордоном виготовляється велика номенклатура засобів індивідуального бронезахисту 

різного конструкторсько-технологічного та ергономічного виконання, орієнтованого на найширший спектр 
областей можливого застосування. З урахуванням загальних тенденцій розвитку вогнепальної зброї наявність 
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високоефективних засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та засобів бронювання сприяє підвищенню морально-
психологічної стійкості особового складу. В кінцевому підсумку це дозволяє більш ефективно і з меншими 
втратами вирішувати поставлені службово-бойові завдання. 

При створенні і виборі ЗІЗ до них виявляються вимоги: 
- кулестійкість, тобто висока стійкість до пробиття; 
- живучість; 
- відсутність вторинних осколків і удару (тобто заброньового ураження, небезпечного для об'єкта 
захисту); 
- обмежені масогабаритні характеристики; 
- ефективна площа захисту; 
- структура, ергономічність і зовнішній вигляд. 
Основні конструкції броні можна класифікувати як пасивні або реактивні. Реактивні броні 

використовують кінетичну силу для протидії балістичній загрозі. Пасивні броні використовують матеріальні 
властивості складових для розсіювання кінетичної енергії удару. Найпоширенішими стандартами броньованих 
систем є Національний інститут юстиції США (NIJ) та європейські стандарти (DIN, CEN та STANAG) [1 – 3]. 

При проектуванні сучасних ЗІЗ слід приділяти увагу матеріалам, що застосовуються у засобах 
бронезахисту, зокрема: текстильної броні на основі арамідних волокон (Кевлар, Тварон, Технора, Спектра, 
Дайнема), композитів та органопластиків. Слід зазначити, що зразки текстильної та органопластикової броні 
дозволяють забезпечити захист за другим класом [4]. Для захисту від засобів ураження, що володіють більшою 
кінетичної енергією (автоматні та гвинтівкові кулі), необхідно використовувати чисто металеві або комбіновані 
захисні структури. Металева броня як клас включає в себе броньові сталі, високоміцні алюмінієві і титанові 
сплави [5]. 

Встановлено, що одним з можливих шляхів підвищення кулестійкості є створення металічної броні з 
зовнішніми високотвердими шарами 55. ..60 HRC і тильним в'язким шаром. Таку броню можна отримати, 
наприклад, зварюванням вибухом, пакетною прокаткою або іншими способами. Серійного виробництва таких 
сталей поки не освоєно, хоча за кордоном вони використовуються досить широко [5, 6]. 

Виконано загальну постановку чисельного моделювання процесу пробивання металевого 
бронеелемента із застосуванням методу скінченних елементів. Визначено аналітичні моделі, серед яких слід 
виділити модель Алексєєвського-Тейта, Уокера-Андерсона, Рейвіда-Боднера та Тейлора та основні принципи 
формулювання в обчислювальній балістиці [6]. 

Запропонована конструкція бронеелементу, що може бути використана для виробництва бронежилетів, 
облицювальних деталей бронетехніки, автомобільного та залізничного транспорту. Ударостійкий шаруватий 
елемент має вигин зі стрілою прогину в межах 10 … 15 товщин та складається з зовнішніх високожорстких 1, 2 
та внутрішнього в’язкопружного 3 шарів. Шари високожорсткого матеріалу 1, 2 з’єднані по двох протилежних 
краях та обмежені скобами з пластичного матеріалу 4, який затікає при пластичному деформуванні у співвісні 
отвори 5, розташовані у пластинах з високожорсткого матеріалу. З зовнішньої сторони поверхні пластини з 
високожорсткого матеріалу 2 може бути розташовано додатковий амортизуючий шар 6, наприклад, з 
еластичного спіненого полімерного матеріалу. 

Ударостійкий елемент працює наступним чином (рис. 1 – 2): при зіткненні зовнішньої поверхні 
пластини з високожорсткого матеріалу 1 із ударником 7 відбувається згин високожорсткого шару 1, та відкол 
в’язкопружного шару 3. При вигині високожорсткого шару 1 протилежні краї з’єднаних високожорстких шарів 
1 та 2 розходяться. Вигин пластини 2 зменшується. Поверхні шару 2 рухаються на зустріч в’язкопружному 
шару 3, що відколовся, високожорсткому шару 1 та ударнику 7. Кінетична енергія ударника 7 витрачається на 
згин високожорсткого шару 1, відкол в’язкопружного шару 3 та його коливання, розгинання високожорсткого 
шару 2 та його переміщення у зустрічному до ударника 7 напрямку, що є протилежним від об’єкту, що 
захищається. Надійність з’єднання та одночасність руху пластин із високожорсткого матеріалу 1 та 2 
забезпечується тиском з боку матеріалу скоб із пластичного матеріалу 4, який затікає у отвори пластин 5. 

Дослідження та порівняння можливостей шаруватого бронеелементу було виконане у системі Ansys 
Autodyn. Моделювалося ураження бронезахисного елементу кулею 5,56×45 мм НАТО. У якості 
високожорсткого матеріалу використовувався сталевий сплав, внутрішньої пластини та бічних скоб з 
в’язкопружного матеріалу – сплав з алюмінію. 

Лінійний розмір бронезахисного елементу – 92 мм. Товщина зовнішніх шарів високожорсткого 
матеріалу – 4 мм, внутрішньої пластини з в’язкопружного матеріалу – 3 мм. Куля представлена у вигляді 
пластичного тіла, що складається з латунної сорочки товщиною 0,5 мм та сталевого сердечника. Початкова 
швидкість кулі – 950 м / с. Розрахунковий час системи складав 0,1 мс.  
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Рисунок 1 – Вигляд згори розробленого 
бронезахисного елементу із вказаною площиною 

перетину 

Рисунок 2 – Переріз бронезахисного елементу: 
1,2 – зовнішні пластини з високожорсткого матеріалу; 
3 – внутрішня пластина з в’язкопружного матеріалу; 

4 – скоби із пластичного матеріалу; 5 – отвори; 
6 – амортизуючий шар 

 
Прогин зовнішнього шару у напрямку пострілу не перевищує 20 мм, із чого можна зробити висновок 

про незначну заброньову дію після ураження кулею (рис. 3). 
 

 

а) б) в) 
Рисунок 3 – Епюра швидкостей: а – 2∙10-2 мс; б – t ≈2∙10-2 мс; t ≈8∙10-2 мс 

 
Графік зміни кінетичної енергії зовнішнього шару показує, що на момент часу 0,1 мс ця енергія 

ненульова, а, отже, шар продовжує рухатись. Проте графік похідної цієї енергії показує, що у цей же момент 
часу похідна фактично від’ємна – рух пластини швидко уповільнюється. Це підтверджується графіком 
швидкості цього шару, з якого видно, що у наведений момент часу швидкість руху зовнішнього шару 
бронеелементу практично дорівнює нулю. 

Проведене дослідження ураження бронезахисного елементу запропонованої конструкції дозволяє 
припустити, що застосування запропонованого ударостійкого шаруватого елементу суттєво, у 5 – 6 разів, 
зменшує заброньову дію на об’єкт, що захищається, у порівнянні із пласкими шаруватими бронезахисними 
елементами з аналогічних матеріалів. Крім того, використання аналогічних конструкцій у якості обшивок, 
облицювальних та кузовних деталей наземного транспорту запобігає виникненню вм’ятин та інших 
пошкоджень унаслідок балістичних уражень високошвидкісними кулями та уламками. 

  
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Стандарт США NIJ Std-0101.04 «Балістичні характеристики засобів індивідуального захисту», 
(«Ballistic Resistance of Personal Body Armor», редакція 2000 р.). 

2. Стандарт ФРН «Бронежилети», (Technische Richtlinie «Ballistische Schutzklassen», редакція грудень 
2003 р.). Стандарт Великобританії на засоби індивідуального захисту для поліції», («PSDB Body Armour 
Standards For UK Police», редакция 7/03, 2003 р.) 

3. Сильников М.В., Химичев В.А. Средства индивидуальной бронезащиты. Учебное пособие. — CПб.: 
Фонд «Университет», 2000. 

4. Папков С.П. Полимерные волокнистые материалы. М.: Химия, 1986 – 224 с. 
5. Van Gorp Б.Н.М., Van der Loo L.L.H., Van Dingenen J.L.J. А Model tor HPPE Lightweight Add-on 

Armour // Proceedings of the Fourteenth International Symposium оп Ballistics — Quebec, Canada. — 1993. 
6. Nahme H., Lach E. Dynamic behavior of high strength armor steels. J. Phys. IV, v.7, Coll.C3, Suppl. J. 

Phys. III, 1997. 
 
 
 



55 
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Обробка металів різанням – поширений технологічний процес, що забезпечує високу якість деталей та 
продуктивність праці. В сучасному виробництві широко розповсюджені різновиди автоматичних верстатів та 
ліній, верстатів з програмним керуванням. Геометричні параметри якості оброблених поверхонь чинять 
значний вплив на службове призначення деталі та її життєвий цикл. При цьому хвилястість обробленої 
поверхні, як перехідний елемент між точністю і шорсткістю, є одним з найважливіших критеріїв якості деталі. 

На операціях механічної обробки, формування макровідхилень і шорсткості досить добре вивчено та 
представлено у роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Що ж стосується хвилястості оброблених 
поверхонь, то питання її прогнозування досліджені гірше. Це пов'язано із тим, що на параметри хвилястості 
немає стандарту і, зазвичай, на кресленнях деталей не нормуються. У той же час доведено, що ступінь їх впливу 
на експлуатаційні властивості деталей досить висока і для деяких деталей має превалююче значення. У зв'язку з 
цим, прогнозування висотних і крокових параметрів хвилястості поверхонь на операціях механічної обробки 
має величезне практичне значення. 

Основною причиною появи хвилястості є коливання технологічної системи, які поділяються на 
вимушені та автоколивання. Джерелами збуджуючих сил вимушених коливань є: нерівномірний припуск на 
механічну обробку, неврівноваженість обертових частин технологічної системи, переривчастий характер 
процесу різання та інше. Ці коливання найбільш вивчені і досить легко усуваються. До автоколивань 
відносяться такі вібрації, у яких змінна сила, що підтримує коливальний процес, створюється і управляється 
самими коливаннями. Тобто поява автоколивань не пов'язане з якою-небудь зовнішньою періодичною 
збуджуючою силою, вони є самозбуджуваючимися [1]. 

Розглядаючи умови виникнення вібрацій, потрібно враховувати жорсткість всієї оброблювальної 
системи. А це: сам токарний верстат, фундамент під верстатом, пристосування для різних умов точіння, 
оброблювальний інструмент, сама деталь і технологія різання (ВПІД – система). 

Для виміру складових амплітуди коливань ріжучого інструменту і різцеутримувача в режимі точіння 
заготовки використовувалася вібровимірювальна апаратура ВИ6-6ТН с датчиками вібрацій ДВ-1СГ (рис. 1). 
Основна погрішність цієї апаратури не перевищує  %. Сигнали від датчиків реєструвалися вібровимірювальною 
апаратурою ВИ6-6ТН та відображалися на осциллографі С1-16. 

 

 
Рисунок 1 – Схема експериментального стенду для проведення досліджень коливань ріжучого інструменту: 

1 – ріжучий інструмент; 2 – різцеутримувач; 3 – заготовка; 4, 5 – датчик вібрацій ДВ-1СГ 
 

З аналізу графіка, приведеного на рис. 2, а можна зробити висновок, що амплітуда коливань ріжучого 
інструменту А1 спочатку збільшується, а потім зменшується із збільшенням довжини державки l. Зменшення 
амплітуди коливань ріжучого інструменту А1 відбувається унаслідок того, що із збільшенням довжини 
державки l спостерігається зростання моментів інерції самого ріжучого інструменту   і державки   відносно 
опори різцеутримувача, і одночасно зменшується еквівалентна кутова жорсткість динамічної системи   відносно 
опори різцеутримувача. 

З аналізу графіка, приведеного на рис. 2, б можна зробити висновок, що амплітуда коливань опори 
різцеутримувача А2 є величиною другого порядку малості порівняно з амплітудою коливань ріжучого 
інструменту А1 і швидко зменшується із збільшенням довжини державки l. Таким чином, можна зробити 
висновок, що із збільшенням довжини державки l шкідливі вібраційні впливи, що передаються на 
різцеутримувач токарного верстату від заготовки, що обертається, через різець є малою величиною і не роблять 
істотного впливу на роботу основних механізмів токарного верстату, а відповідно не впливають на точність 
оброблюваної поверхні та утворення хвилястості. 
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Рисунок 2 – Зміна амплітуд коливань ріжучого інструменту а) і опори різцеутримувача верстата б) залежно від 
довжини державки l: АТ – теоретична крива; АЕ – експериментальна крива 

 
У цьому випадку при проведенні подальших експериментальних досліджень вливу полів вібрації на 

характер механічної обробки заготовок на токарних верстатах та якість отриманих поверхонь взаємодію 
ріжучого інструменту і заготовки можна розглядати у вигляді одномасної динамічної системи. На рис. 3 
показана зміна амплітуди коливань ріжучого інструменту А3 верстата залежно від довжини державки l. 

 
А3103, м 

 
Рисунок 3 – Зміна амплітуди коливань ріжучого інструменту А3 верстата залежно від довжини державки l: 

АТ – теоретична крива;       АЕ – експериментальна крива 
 
З аналізу графіку, приведеного на рис. 3 можна зробити висновок, що амплітуда коливань ріжучого 

інструменту А3 зменшується із збільшенням довжини державки l. Зменшення амплітуди коливань ріжучого 
інструменту поясняться наступним. При збільшенні довжини державки l спостерігається зростання масових 
моментів інерції самого ріжучого інструменту   і державки   відносно опори різцеутримувача і одночасно 
зменшується приведена кутова жорсткість динамічної системи   відносно опори різцеутримувача. 

Таким чином, можна зробити висновок, що на амплітуду коливань ріжучого інструменту істотний 
вплив чинить амплітуда збуджуючої сили Q, частота обертання заготовки, масовий момент інерції ріжучого 
інструменту Jm, масовий момент інерції державки JD, конструктивна кутова жорсткість опори різцеутримувача 
с2, змінна кутова жорсткість труби с1, довжина вильоту державки різця l. 
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Одним із сучасних, ефективних методів зі зміною структури поверхневого шару являється фрикційне 

зміцнення. Фрикційне зміцнення деталей машин належить до технологічних методів поверхневого зміцнення з 
використанням висококонцентрованих джерел енергії. Такий потік енергії утворюється у зоні контакту 
інструмент-деталь при високошвидкісному терті металевого інструмента-диска по оброблюваній поверхні. У 
зоні контакту проходить високошвидкісне нагрівання поверхневого шару металу деталей до температур вище 
точки фазових перетворень, високошвидкісне зсувне деформування з наступним його високошвидкісним 
охолодженням. Сформований поверхневий нанокристалічний шар має специфічні фізико-механічні, 
електрохімічні, корозійні властивості, що дозволяє значно підвищувати експлуатаційні характеристики 
зміцнених деталей машин. 

Для поліпшення якості поверхневих шарів деталей машин застосовують різні технологічні методи, 
серед яких відомою ефективністю відрізняється фрикційний метод, що дозволяє формування білих шарів. 
Умови для формування цих шарів створюються в результаті фрикційно-зміцнюючої обробки, при якій замість 
абразивного круга на шпинделі шліфувального верстата встановлюють металевий диск і обробку круглих або 
фасонних деталей проводять аналогічно шліфуванню. Обробку можна здійснювати також і на токарних 
верстатах з установкою на супорті пристосування з приводом диска від автономного двигуна, плоскі деталі 
обробляють ободом диска на плоскошліфувальних, заточувальних, стругальних або фрезерних верстатах. 
Замість диска можна використовувати вилкоподібний інструмент, який встановлюється в тримачі для різців 
токарного верстата і притискується пружиною до оброблюваної деталі із загартованої сталі. За допомогою 
фрикційно-зміцнюючої обробки можна зміцнювати всі сталі і різні чавуни, що піддаються гартуванню. 

В даній роботі розглядається абсолютно новий напрям фрикційної обробки  – ударно-фрикційне 
зміцнення, що являється комбінованим методом обробки поверхневих шарів деталей машин та технологічного 
оснащення. Суть даного способу показана на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Спосіб ударно-фрикційного зміцнення 

 
Даний спосіб здійснюється таким чином. Інструмент-диск 1 обертається та притискається до 

оброблюваної поверхні деталі 2. Деталь 2 в процесі обробки переміщується з невеликою швидкістю. В 
результаті контакту інструмент-деталь поверхневий шар деталі 2 нагрівається до температури вище фазових 
перетворень (Ас3). В зону обробки подають ТС 3, яке здійснює тепловідвід від оброблюваної поверхні і в 
поверхневому шарі відбувається швидке охолодження та формування зміцненого шару. Для збільшення 
товщини зміцненого шару та покращання якості обробленої поверхні використовується спеціальний інструмент 
1 з плоским торцем 4, що має отвір 5.  У зоні контакту «інструмент – деталь» збільшується інтенсивність 
зсувного деформування поверхневого шару металу за рахунок додаткових ударних навантажень F, які 
генеруються з використанням, наприклад, кривошипно-повзунного механізму та здійснюється додатковий 
наклеп. У зоні отвору 5 виникає зустріч повздовжніх ударних хвиль, які суттєво підвищують глибину шару 
матеріалу, що зміцнюється. 

З роботи [1] відомо, що на процес фрикційного зміцнення впливають умови зміцнення, характеристики 
деталі та зміцнювального інструмента-диска. Висококонцентрований потік енергії утворюється в зоні контакту 
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при терті інструмента-диска, який обертається з великою швидкістю, по оброблюваній деталі. Величина 
концентрованого потоку енергії залежить від характеристик зміцнювального інструмента-диска та від умов 
зміцнення. Матеріал інструмента-диска, форма, розміри робочої частини та його фізико-механічні властивості 
впливають на формування потоку теплової енергії у зоні контакту. Зі збільшенням коефіцієнта тертя зростає 
кількість теплоти, яка виділяється у зоні контакту. При терті інструмента-диска у поверхневих шарах металу 
проходить одночасне швидкісне зсувне деформування, за рахунок якого у поверхневих шарах металу 
проходить його додаткове нагрівання. При фрикційному зміцненні у зоні контакту виникають високі контактні 
температури та напруження. Технологічне середовище, яке попадає у зону контакту, розкладається на іони 
хімічних елементів, які є його складниками. При цьому проходить їх масоперенос у поверхневі шари металу. 
На умови фрикційного зміцнення впливають хімічний склад, поверхнева активність середовища та його 
функціональні властивості. Полімервмісні, хлорвмісні та інші поверхнево активні технологічні середовища 
мають здатність понижувати поверхневу енергію металу, відповідно полегшуються процеси поверхневого 
деформування металу. Активний водень суттєво впливає на процеси формування зміцненого шару. 
Пластифікуючи поверхневий шар металу, у більших об’ємах металу проходять фазові й структурні 
перетворення при поверхневому зміцненні. 

Формування мікрогеометрії поверхні і якості поверхневого шару є складним фізичним процесом з 
активною фізико - хімічною взаємодією всіх матеріалів,  що знаходяться у зоні обробки. Процес ударно-
фрикційного зміцнення робочих поверхонь деталей машин схожий на процес торцового фрезерування в 
кінематиці. У той же час при формуванні зміцненого шару  робочий процес відрізняється від процесу 
фрезерування в силі, температурних взаємодій які виникають у контактній зоні інструмент-деталь. Під час 
здійснення даного процесу майже ніколи не відбувається різання поверхневого шару. Оброблювана поверхня є 
результатом копіювання траєкторій переміщення поверхні інструмента щодо деталі,  які формують макро -  та 
мікропрофіль [2, 3]. Досліди показують, що зі збільшенням вертикальної подачі t товщина зміцненого шару 
збільшується. Так при v = 3 м/хв та t = 0,1 мм експериментально визначена товщина складає 640 мкм. При 
збільшенні t до 0,2 мм товщина отриманого зміцненого шару вже складає 1070 мкм. Також на товщину впливає 
і швидкість переміщення стола верстата v. Її збільшення з v = 3 м/хв до v = 5 мм/хв збільшує товщину 
зміцненого шару приблизно на 15%. Тобто, зі збільшенням режимів товщина зміцненого шару збільшується. 
Подальше збільшення швидкості переміщення стола верстату v призводить до зменшення товщини отриманого 
шару δ. 
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 Рисунок 2 – Товщина зміцненого шару в 
залежності від режимів обробки

 Рисунок 3 – Поверхня відклику від режимів 
обробки 

 
Як видно з поверхні відклику, із зростанням швидкості переміщення стола верстата від 5 до 6 м/хв. 

товщина зміцненого шару починає зменшуватись. Без використання ударів, товщина зміцненого шару 
зменшилась приблизно на 30%. З цього можна зробити висновок, що наявність ударів значно підвищує 
товщину зміцненого шару. 
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За статистикою експлуатації інструменту з механічним кріпленням змінних багатогранних пластин 

(ЗБП) на машинобудівельних підприємствах на частку відмов інструментів з ЗБП в результаті руйнування 
пластин припадає 70 – 75%. Аналіз видів відмов ЗБП в виробничих умовах показав, що характерними видами 
руйнацій є викришування, сколювання, злам. Це обумовлює необхідність знання напружено-деформованого 
стану та міцності ЗБП інструментів. Тому створення методології розрахунку і проектування змінних різальних 
пластин і збірних інструментів, на основі вивчення напружено-деформованого стану ЗБП при механічній 
обробці, і оптимальних умов їх експлуатації на сьогоднішній день являється актуальним [1]. 

В даний час широке застосування отримали збірні інструменти з ЗБП при всіх видах механічної 
обробки різанням. За даними каталогів ріжучих інструментів зарубіжних фірм майже повністю відсутній 
інструмент з напайними твердосплавними пластинами. Особливо ефективне використання збірного ріжучого 
інструмента на верстатах з числовим програмним управлінням (ЧПУ), що дозволяє виробляти безпідналадкову 
обробку [2, 3]. 

Аналіз статистики та видів руйнувань ЗБП в збірному ріжучому інструменті в виробничих умовах за 
матеріалами (рис. 1) показав, що на частку відмов в результаті поломки, сколювання і викришування пластин 
припадає 70% для 5-гранних ЗБП і 75% для 3-гранних ЗБП. Основними причинами, що визначають характер 
руйнування і зносу ЗБП з інструментальних твердих сплавів, є: 

1) високі силові та температурні навантаження,    
2) недостатня зносостійкість і міцність твердого сплаву,    
3) неоптимальні геометричні та конструктивні параметри. 
Таким чином, аналіз видів руйнувань ЗБП, обумовлює необхідність визначення напружено-

деформованого стану та міцності, що полягає у вивченні розподілу небезпечних напружень, що призводять до 
руйнування [4, 5]. 

Складність геометричної форми і умов навантаження ЗБП і особливості фізичних властивостей твердих 
сплавів ускладнює аналітичний розв'язок задачі із застосуванням теорії пружності. Найбільш достовірні дані 
можна отримати при проведенні експерименту, проте в цьому випадку постає питання економічної доцільності 
виконуваних досліджень. У даній роботі зроблена спроба вирішити цю задачу за допомогою математичних 
моделей на основі методу скінченних елементів [6 – 9]. 

 

а) 

 

б) 
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Рисунок 1 – Характерні види руйнування ЗБП при 
обробці деталей з жароміцних матеріалів 

Рисунок 2 – Картини ізоліній головних напружень σ1 і 
σ2 в ЗБП різних форм: а, в, д – σ1; б, г, е – σ2 

У даній роботі був використаний програмний пакет Ansys, який широко застосовується для вирішення 
інженерних задач в різних галузях промисловості. Наведені результати розрахунків напружено-деформованого 
стану ЗБП за розробленою методикою, які представлені у вигляді картин ізоліній головних напружень в 
площині пластини і в площині сходу стружки. 

 
 

σ1  σ2 

Рисунок 3 – Картини ізоліній напруг в ЗБП різних форм без отвору: а) тригранної (ε = 60°); б) ромбічної 
(ε = 80°); в) чотиригранної (ε = 90°); г) п’ятигранної (ε = 108°); д) круглої (ε = 180°) 
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σ1  σ2 

Рисунок 4 – Картини ізоліній напруг в ЗБП різних форм з отвором: 

а) тригранної (ε = 60°); б) чотиригранної (ε = 90°); в) п’ятигранної (ε = 108°); г) круглої (ε = 180°) 

 
Було обрано такі умови обробки: матеріал, що обробляється – сплав ХН60МВТЮ, матеріал ЗБП – ВК8, 

кути φ = 45°, α = 0° , γ = 0° , глибина різання t = 2 мм, подача S = 0,34 мм / об, швидкість різання V = 0,2 м / с. 
При дослідженні впливу форми ЗБП на їх напружено-деформований стан (рис. 2) порівнювалися 

величини напружень σ1, σ2 і σ3 і їх розподіл. Точковим контактом досягається не тільки більш надійна і точна 
установка пластин в корпусі інструменту в порівнянні з лінійним контактом, але і забезпечується кращий 
напружено-деформований стан ЗБП. 

На підставі цього в подальших дослідженнях розглядалися ЗБП за схемою базування в кутовий паз при 
точковому контакті з боковими сторонами і закріплені важільним механізмом (з отвором) або прихватом зверху 
(без отвору), найкращою з точки зору міцності. 

На рис. 3 представлені отримані картини ізоліній напружень σ1 і σ2 для тригранних ЗБП по ГОСТ 
19043-80, квадратних по ГОСТ 19049-80, ромбічних по ГОСТ 19056-80, п'ятигранних по ГОСТ 19063-80 і 
круглих по ГОСТ 19069-80. 

Аналіз епюр розподілу напружень σ1 і σ2 показав, що зі збільшенням кута ε при вершині ЗБП напруги 
розтягнення σ1 на головної різальної крайки і стиснення σ2 на допоміжної різальної крайки зменшуються. Так 
величини небезпечних напружень σ1max у трьохгранної пластини більше, ніж у круглої приблизно в 5 разів. 

На рис. 4 показані картини ізоліній напружень σ1 і σ2 для різних форм пластин з отвором (по ГОСТ 
19044-80, ГОСТ 19051-80, ГОСТ 19064-80, ГОСТ 19070-80). Як видно, отвір не вносить суттєвих змін в 
напружено-деформований стан пластин. Порівняння епюр розподілу напружень σ1 по головній і σ2 по 
допоміжним ріжучих крайок ЗБП без отвору при кріпленні прихватом зверху і з отвором при кріпленні 
«чобітком» показало, що їх значення близькі. 

Таким чином, форми пластин істотно впливають на розподіл напружень в ЗБП і їх міцність. Для 
підвищення міцності ЗБП необхідно застосовувати стандартні пластини з великим кутом ε при вершині, тобто з 
великим числом граней, або розробляти нові конструкції пластин зі збільшеним кутом ε в порівнянні зі 
стандартними аналогами. 

За розробленою методикою на основі методу скінченних елементів з використанням програмного 
пакету Ansys розраховано напружено-деформований стан ЗБП з різними конструктивними параметрами 
пластин, при різних схемах їх базування і кріплення. Отримано картини ізоліній напружень σ1, σ2, σ3 в ЗБП в 
площині пластини і в площині сходу стружки. За ними побудовано епюри розподілу головних напружень на 
головній і допоміжній ріжучих крайках, на передній і задній поверхнях ЗБП. 

Аналіз впливу основних параметрів ЗБП на їх напружено-деформований стан в площині пластини 
показав наступне: 
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- базування і кріплення ЗБП за схемою «в кутовий паз» забезпечує мінімальні значення небезпечних 
напружень розтягу σ1max на головній різальній крайці, в порівнянні зі схемою кріплення «клином»; напруження 
σ1 менше приблизно в 2 рази; найкращий напружено-деформований стан забезпечується при точковому 
контакті і напрямку сили кріплення по бісектрисі кутового паза; 

- форма пластини здійснює істотний вплив на розподілення напружень і її міцність. Чим менше кут ε 
при вершині, тим більше напруження σ1max і σ2max при однакових умовах різання. На підставі цього ЗБП 
стандартних форм розставлені в ряд у міру збільшення їх міцності: 3-гранна (ε = 60°), ромбічна (ε = 80°), 4-
гранна (ε = 90°), 5-гранна (ε = 108°), кругла (ε = 180°); 

- головні напруження на ріжучих крайках ЗБП при їх закріпленні по отвору несуттєво відрізняються від 
напружень, отриманих для пластин без отворів. 
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Вище професійне училище №7 м. Кременчука  

 
З початку нового тисячоліття поняття «3D» міцно увійшло у виробничі процеси. Промислові 3D-

принтери вперше з’явилися на початку 80-х років. У той час був розроблений cтереолітограф, за допомогою 
якого можна було створювати 3D-об'єкти з рідкого фотополімерного пластика. Технологія в такому обладнанні 
грунтується на властивостях фотополімерів - під впливом лазера він застигає, набуваючи тверду форму 
пластика. 

Отже, 3D-друк - це процес створення тривимірних об'єктів на основі віртуальної 3D-моделі. Тобто, 
створення продукту за допомогою 3D-принтера має на увазі пошарове «вирощування» фізичного об'єкта на 
основі даних про нього, запрограмованих в комп'ютер. Сама спеціальна машина, 3D-принтер, може бути 
абсолютно різних розмірів, в залежності від розмірів виробленого предмета [6]. 

Тому, головною метою у проектуванні та виготовленні елементів конструкції рекуператора енергії 
стиснутого повітря є проведення математичних розрахунків та прогнозування якості плетіння отриманого 
методом 3D-друку, проведення статистичного дослідження закону нормального розподілу якості 
надрукованого зразка та порівняння отриманих даних якості 3D-друку з вже існуючими методами плетіння.  

При виготовленні елементів конструкції рекуператора існують різні технології тривимірного друку. 
Різниця між ними полягає в способі накладення шарів виробу. Найбільш поширеними є SLS (селективне 
лазерне сплетіння), НРМ (накладення шарів розплавлених матеріалів) і SLA (стереолітографія). Найбільш 
широке поширення завдяки високій швидкості побудови об'єктів набула технологія стереолітографії або SLA. 

Варто відзначити, що для створення металевих тривимірних об'єктів широко використовується 
електронно-променева плавка. На відміну від них, EBM-апарати генерують для плавки металлоглини 
спрямовані електронні імпульси замість лазерного проміня. Однак, даний метод забезпечує високу якість друку 
і відмінне промальовування дрібних деталей рекуператора, що при одиничному виробництві в наукових цілях 
не лише забезпечує дотримання встановлених характеристик, а знижує собівартість лабораторних досліджень 
рекупераційної системи транспортного засобу. 

Друк моделі з одного матеріалу з печаткою опор з іншого, легкорозчинного матеріалу, що дозволяє з 
легкістю видаляти підтримувачі структури планетарного механізму після завершення процесу друку.  



63 
 

У разі застосування перфорованих столиків таке рішення просто необхідно, так як чищення поверхні 
проводиться вимочуванням в розчинниках. Мінусом знімних столиків є можливість виникнення люфту при 
достатній слабкості кріплень або затискачів. 

Особлива структура цього виду дозволяє витримувати сильне механічний вплив. Такий пластик 
відноситься до стійких груп і якщо порівняти ABS зі звичайним полістиролом, то він в значній мірі перевершує 
інші аналоги в плані механічної міцності і жорсткості. Серед інших переваг можна є те, що даний вид пластика 
витримує температурне навантаження в 100 C°. Цей витратний матеріал також можна використовувати для 
нанесення гальванічного покриття, в сфері вакуумної металізації і навіть для спайки контактів. Він відмінно 
підходить для зварювання або точного лиття. Матеріал має високу розмірну стабільність. Роздруковані об'єкти 
мають блискучу поверхню (рівень блиску можна регулювати). Серед величезного списку переваг можна 
відзначити стійкість до лугу, мастил, кислоти, вуглеводів, жиру і навіть бензину. Однак він прекрасно 
розчиняється в ацетоні, ефірі, бензолі, етилохлориді, етиленхлориді, аніліні і анізолі. Основний недолік - 
чутливість до впливу ультрафіолетових променів і атмосферних опадів. Даний матеріал характеризується 
низьким рівнем електроізоляції. Вартість кілограма ABS пластику становить близько 1000 гривень. Однак, 
враховуючи, що при розширенні стиснуте повітря значно знижує свою температуру та призводить до 
конденсації залишкової вологи, то необхідно зазначити, що даний матеріал практично не поглинає вологу. 

Металевий порошок також часто використовується в тривимірному друці. Відзначимо, що порошок не 
обов'язково повинен складатися з металу. В якості вихідного матеріалу можна застосовувати золото, мідь, 
алюміній або сплав. Навіть пластик ABS не може зімітувати блиск справжнього металу, оскільки моделі з 
металу мають більш високу міцність, ніж інші види витратних матеріалів для 3D-принтерів.  

Матеріал з вуглецевими волокнами посилена на 20% ультра-легкими і відносно довгими поздовжніми 
вуглецевими волокнами, що дало виключно міцну нитку для 3D-принтерів посилену вуглецевими волокнами. 
CarbonFil в два рази міцніше HDglass і в той же час на 10% більш стійкий до ударів, що є важливою 
властивістю, оскільки процес рекуперації відбувається в режимі гальмування. 

Нитка CarbonFil заснована на унікальній PETG суміші складу HDglass і посилена на 20% ультра-легких 
і відносно довгих поздовжніх вуглецевих волокон, що дало виключно міцну нитку для 3D принтерів посилену 
вуглецевими волокнами. CarbonFil в два рази міцніше HDglass і в той же час на 10% більш стійка до ударів, 
чудова властивість для наповнювачів посилених вуглецем.  

Контрольні вимірювання та аналіз якості готової надрукованої детал проводили за допомогою 
електронного штангенциркуля. Точність вимірювання штангенциркулем складає 0,01 мм (рис.1). 

При порівнянні отриманих отворів на деталі з заданими (номінальними) значеннями, проведено 
розрахунок абсолютних та відносних похибок друку. Абсолютна похибка розраховується як різниця між 
отриманим значенням вимірюваної величини та номінально заданим (істинним) значенням (рис.2), обчислена 
по модулю, вимірюється у міліметрах (мм).  

 

 
Рисунок 1  – Надрукована деталь 

Відносна похибка чисельно дорівнює відношенню абсолютної похибки вимірювання ∆ до істинного значення 
вимірюваної величини, вимірюється у відсотках (%). Розраховується відносна похибка за формулою:  
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Рисунок 2– Отриманні відхилення зовнішніх діаметрів отриманих за допомогою вимірювання розмірів 
електронним штангенциркулем 

 
Статичний аналіз дозволив здійснювати розрахунок напруженого стану конструкцій під дією прикладених до 

системи постійних в часі сил, що дає можливість оцінити міцність розробленої ним конструкції по напрузі, що 
допускається та визначити найбільш слабкі місця конструкції і внести необхідні зміни (оптимізувати) виріб. 
При цьому між тривимірної моделлю вироби та розрахункової кінцево-елементної моделі підтримується 
асоціативний зв'язок. Параметричні зміни вихідної твердотільної моделі автоматично переносяться на сітковий 
кінцево-елементну модель. 

Статичний аналіз дає підстави:  
 враховувати геометричну нелінійність;  
 визначати напружено-деформований стан з урахуванням температурних впливів;  
 проводити розрахунки контактних задач. 
В якості зовнішніх навантажень на конструкцію включені сила, тиск, обертання, прискорення, циліндрична 

навантаження, крутний момент, температура. Як закріплень може використовуватися повне обмеження 
переміщень, а також часткове закріплення по осях (в декартовій, циліндричній і сферичній системах 
координат). 

Основними результатами статичних розрахунків є:  
 поля переміщень конструкції в розрахункових точках конечноелементной сітки;  
 поля відносних деформацій;  
 поля компонентів напружень;  
 енергія деформацій; 
 вузлові зусилля;  
 поля розподілу коефіцієнта запасу по напруженням за обсягом конструкції. 
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СЕКЦІЯ № IV 
ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ 
ВИКОРИСТАННЯ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ І ТРАНСПОРТНИХ МАШИН 

 
Лаврик В.В., магістрант 
Науковий керівник Загорянський В.Г., к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

У рекомендаціях [1] вказується, що цукровий буряк слід прибирати при відстані перевезення коренів: 
- до 15 км: потоковим методом - дві третини машин, решта - перевалочним;  
- 16...20 км: потоковим методом - половина машин, інша половина - перевалочним;  
- 21...30 км: перевалочним методом збирання - всі машини.  
Однак ці рекомендації не в повній мірі враховують різноманіття умов збирання та перевезення 

цукрових буряків, що складаються в конкретних регіонах (районах, зонах, що обслуговуються 
бурякоприймальними пунктами), їх технічну оснащеність, а тому вимагають уточнення на основі застосування 
економіко-математичних методів аналізу і оптимізації складних систем [2].  

У процесі аналізу встановлено, наприклад, що при врожайності коренів 300 ц/га і перевезення їх 
автомобілем вантажопідйомністю 3...5 т на відстань до 25 км найбільш ефективним виявляється пoточний 
спосіб збирання цукрових буряків.  

Перевалочний спосіб має переваги в тих випадках, коли бурякозбиральні машини з яких-небудь причин 
не забезпечують належної якості очищення коренів або недостатньо технологічні та надійні, а також якщо для 
перевезення коренів використовують автомобілі великої вантажопідйомності, тягачі з напівпричепами і 
автопоїзда.  

Причому в останньому випадку краще комбітрейлерний спосіб збирання і перевезення коренів [3]. 
Одночасно застосовують і поточно-перевалочний спосіб збирання. Але через великі витрати праці і коштів, ніж 
при потоковому прибиранні, до нього вдаються лише в разі нестачі транспорту. 

 Таким чином, вибір, того чи іншого способу збирання цукрових буряків визначається умовами 
збирання і перевезення врожаю, продуктивністю і якістю роботи бурякозбиральних машин, типом і кількістю 
застосовуваних для перевезення коренів транспортних засобів. Тому завдання, пов'язані з таким вибором, слід 
вирішувати одночасно із завданням оптимального розподілу наявних транспортних засобів між 
бурякозбиральними комплексами, щоб виходячи з конкретних умов використання техніки забезпечити задану 
продуктивність кожного з комплексів при мінімальних затратах праці і коштів на прибирання та перевезення 
врожаю в цілому по регіону. 

Математична постановка цієї комплексної задачі може бути сформульована так: знайти матрицю 
розподілу X = (xijkl}, що мінімізувала цільовий функціонал 
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де xijkl - число збирально-транспортних комплексів в регіоні з i-м складом бурякозбиральних, 
навантажувальних і польових транспортних агрегатів, що працюють в j-х умовах k-м способі збирання і 
обслуговуються транспортними засобами l-го типу, які перевозять кореня на бурякоприймальний пункт; nijkl - 
число транспортних засобів для перевезення коренів на приймальний пункт, що забезпечує роботу відповідного 
комплексу із заданою продуктивністю; cіjkl - критерій ефективності використання i-гo комплексу (витрати праці 
або коштів на прибирання та перевезення врожаю за робочий день); Мij - загальне число збирально-
транспортних комплексів i-ro складу в регіоні, працюють в j-х умовах; Nl - загальне число транспортних засобів 
l-го типу, виділених регіону для перевезення коренів на приймальний пункт.  

Завдання може бути вирішеним одним з методів лінійного програмування [4]. Однак, з огляду на те, що 
вихідні дані, як правило, не зберігаються незмінними протягом збирального сезону (змінюються умови 
збирання та перевезення врожаю, виходять з ладу окремі машини, і т. д.), метод вирішення повинен 
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забезпечувати отримання в прийнятні терміни результатів, необхідних для оперативного управління всією 
складною системою, і бути доступним для реалізації регіональних ланок диспетчерського управління.  

Таким чином, розглянута методика дає можливість оперативно в оптимальному співвідношенні (по 
числу і вантажопідйомності) розподілити між бурякозбиральними комплексами виділені регіону на вивезення 
коренів транспортні засоби та одночасно вибрати найбільш раціональні способи збирання. Це дозволить 
своєчасно і з кращою якістю проводити прибирання і знизити витрати праці і засобів на одиницю продукції. 
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Дрон – мобільний, автономний апарат, запрограмований на виконання певних завдань (наприклад, 
автономні системи, створені для польоту, розроблені для виконання місій, потенційно небезпечних для 
людини). Один з новітніх винаходів, який спочатку був широко розповсюджений у військових підрозділах. 
Наразі він став дуже популярним інструментом для вирішення різноманітних задач у повсякденному житті.  

Застосування в логістиці дронів як засобу доставлення товару є перспективним методом, над яким 
активно працюють експерти. Цьому сприяє удосконалення технології виготовлення безпілотних літальних 
апаратів, які з часом стають все більш компактними та зручними в експлуатації. 

Доставка дронами (англ. delivery drone) — це спосіб доставки вантажів безпілотними літальними 
апаратами (БПЛА), який використовується для перевезення пакетів, ліків, продуктів харчування або інших 
товарів. 

Ідея цієї послуги досить проста. Будь-який вантаж (посилка, документи або що-небудь не дуже 
габаритне) прикріплюється до самого корпусу коптера і переміщується по повітрю замовника, замість звичного 
кур'єра на вантажному або громадському транспорті. Це значно прискорює процес безпосередньої доставки, на 
який абсолютно не впливає перевантаженість трафіку у великих містах. Застосовувати дану послугу також 
вкрай вигідно і перспективно в малонаселених або важкодоступних місцях. 

У наш час дрон, обладнаний системою навігації GPS, має можливість здійснювати політ в автономному 
режимі без втручання людини. Таким чином можна доставляти необхідний вантаж у точку, яка була задана 
оператором. 

Основні сфери перевезення: 
 доставка медичних препаратів (перевезення ліків та донорської крові) 
Дрони можуть транспортувати ліки та вакцини, а також доставляти медичні зразки до та з віддалених 

або важкодоступних регіонів. Жовтень 2017 року, компанія REMSA Health, постачальник швидкої та 
невідкладної допомоги, співпрацює з Flirtey, щоб відправляти портативні дефібрилятори, коли абоненти 911 
повідомляють про симптоми зупинки серця в Північній Неваді. 

 доставка їжі (доставлення піци та інших страв швидкого приготування) 
Connect Robotics, в пілотному проекті з Santa Casa da Misericórdia de Penela та мерії Пенела, зробили 

першу доставку їжі дроном у грудні 2016 року. Проект має намір стати альтернативою транспортному засобу з 
міні-фургоном. 

Uber презентувала свій новий проект з доставки їжі з ресторанів за допомогою дронів. Безпілотники 
привозять їжу до певних зон, які визначені наперед. Зокрема, це дахи авто Uber, помічені QR-кодом. 

 доставка пошти (транспортування посилок поштовим сервісом одержувачеві) 
У зв'язку зі швидким зменшенням поштових листів та вибуховим зростанням електронної комерції 

поштові компанії були змушені шукати нові способи покращення традиційних бізнес-моделей доставки листів. 
Поштові компанії з Австралії, Швейцарії, Німеччини, Сінгапуру та України провели випробування безпілотних 
літаків, оскільки вони перевіряють доцільність та прибутковість послуг БПЛА. USPS тестує системи доставки 
дронами HorseFly. 
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1 червня 2016 року в місті Буча Київської області "Укрпошта" провела тестування доставки посилок за 
допомогою безпілотника. Тест пройшов успішно, дрон доставив посилку за вказаною адресою. Апарат надала 
ізраїльська компанія Flytrex. Він здійснює перевезення вантажів вагою до трьох кілограмів на відстань до 23 км. 
Швидкість пересування безпілотника становить 70 км/год. За день дрон тестованої моделі здатен здійснити 10 
поставок. З огляду на низький рівень витрат на електроенергію і відсутність витрат на паливо, така техніка є 
оптимальною для поштових потреб. Безпілотник пристосований до різних кліматичних умов, тому він буде 
ефективно працювати і в літню спеку, і взимку. 

Головними перевагами використання дронів у сфері обслуговування клієнтів слід вважати мінімальний 
проміжок часу, за який така керована роботом система в змозі доставити потрібний вантаж, а також можливість 
здійснювати їх транспортування до місцевості з відсутністю відповідної інфраструктури для інших 
транспортних засобів. Наявність системи рекуперації дозволяє економити частину енергії з метою подальшого 
її використання. 

Одним з яскравих прикладів, який демонструє переваги впровадження в логістиці дронів спеціального 
призначення, слід назвати великі складські приміщення, моніторинг яких у режимі реального часу є досить 
складною проблемою. Літальний апарат, обладнаний відеокамерою, може бути дуже ефективним у процесі 
збору та обробки інформації про стан складу безпосередньо під час його функціонування. Отримана таким 
чином інформація допомагає розв’язувати наступні питання: 

- своєчасний контроль за технічним станом усіх частин складського обладнання; 
- спостереження за ступенем завантаженості тих чи інших частин приміщення; 
- моніторинг шляхів перевезення вантажів та визначення оптимальних схем їх транспортування. 
Своєчасний збір усієї релевантної інформації дає можливість найкращим чином використовувати 

складські потужності й отримувати від цього значний економічний ефект. 
Вартість одного квадрокоптера середнього класу на даний момент становить $ 300-500, що можна 

назвати цілком доступною сумою, враховуючи швидку окупність за рахунок економії на транспортних 
витратах. 

Поряд з численними перевагами є значні труднощі у реалізації. 
На сьогоднішній день ми можемо задовольнятися тільки дронами, які здатні доставляти вантажі 

здебільшого до 2 кг. Тому, коптери поки не зможуть серйозно потіснити традиційні служби доставки і тим 
більше вплинути на серйозних перевізників вантажів. Основна причина відсутності серйозних вантажних 
безпілотників криється в неможливості забезпечити їх потужними батареями, щоб надати необхідну кількість 
енергії для функціонування моторів при великому навантаженні. Тому, мінімальний час польоту робить дрони 
зараз в основному технікою, що працює все ж на невеликій відстані. 

Наступна складність – це погодні умови. У квадрокоптера зовсім нещодавно стали використовувати 
акумулятори з підігрівом, що дозволяє апарату працювати при негативних температурах і то недовго. Існує ще 
сильний вітер і атмосферні опади, які ігнорувати ніяк не вийде і це є суттєвою перешкодою в повсякденному 
застосуванні дронів для транспортування вантажів. 

Але основною перешкодою на шляху до активного комерційного використання дронів є не технічні, а 
законодавчі та різного роду регуляторні питання. Якщо є необхідність у використовуванні дрона із 
комерційною метою, виконувати польоти в зоні обмежень, або іншим чином виходити за норми «вільного» 
використання дронів, потрібно погодити свою діяльність із відповідними органами та службами, та подати 
заявку на використання повітряного простору до Украероцентру. 

Перспективи доставки вантажів дронами. Потенціал застосування безпілотних літальних апаратів для 
транспортування вантажів і навіть пасажирів досить високий. Безліч компаній займаються розробкою і 
впровадженням різних модифікацій, які зможуть перевозити великі вантажі на серйозні відстані. Як тільки дрон 
зможе переміщати вагу більше 10 кг, відкриються зовсім нові можливості застосування цієї приголомшливої 
техніки. 

На території США до послуг квадрокоптера починають вдаватися не тільки основні перевізники 
вантажів і традиційні служби доставки, а й затребувані інтернет-магазини з величезним оборотом різних 
товарів. Одним з піонерів в цій області стала компанія Amazon. За останні кілька років на базі технологій 
квадрокоптера були створені свої фірмові дрони, здатні доставляти невеликі замовлення вагою до 2 кг. 
Доставки відбуваються на відстань 16 км від складу Amazon прямо до дверей покупця і з часом покупку 
доведуть до повного автоматизму, з мінімальним втручанням людини в процес. 

Німецька компанія Volocopter анонсувала розробку вантажного дрона VoloDrone на основі створеного 
нею раніше аеротаксі Volocopter 2X. Дрон для перевезення вантажів здатний піднімати вагу до 200 кг і 
доставляти її на відстань до 40 км на одному заряді батарей, і він вже проходить льотні випробування. 

Висота VoloDrone становить 2,3 м, а діаметр кільцевої рами з повітряними гвинтами – 9,2 м. 
Безпілотник має плоский корпус з довгими стійками шасі, між якими можна закріпити вантаж на стандартному 
вантажному піддоні. Крім того, дрон може перевозити рідкі вантажі або спеціальне обладнання, встановлене 
замовником. 

VoloDrone може виконувати польоти на швидкості до 110 км/г  як під управлінням оператора, так і в 
автоматичному режимі за заздалегідь заданими маршрутами. Причому, він має зйомні батареї, а значить, не 
потребує часу на довгу підзарядку – на заміну батарей витрачається лише 5 хвилин. 
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З огляду на приголомшливі перспективи застосування дронів для доставки вантажів, можна сміливо 
припустити, що всі труднощі з часом вдасться-таки подолати. У багатьох країнах вже в найближчі роки внесуть 
зміни в свої закони для безперешкодного транспортування вантажів за допомогою безпілотних літальних 
апаратів. 

Таким чином, безпілотні літальні апарати (вони ж дрони) - нова технологічна можливість, яка може 
кардинально змінити традиційні підходи. Впровадження безпілотних літальних апаратів в такі сфери як 
складська логістика, транспортні перевезення, доставка товарів, сільське господарство розглядаються 
передовими компаніями давно, а в 2020-х така перспектива сприймається як реальна заміна традиційним 
методам управління бізнес-процесами. 

Поява в логістиці дронів, що призначені не тільки для транспортування окремих вантажів, але й для 
проведення спостережень за складними системами, їх зберігання та транспортування дає новий поштовх для 
подальшого її розвитку. 
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На сьогоднішній день стан транспортної системи України далекий від ідеального. Більша частина 
інфраструктурних об’єктів транспорту застаріли або потребують повної заміни. Через це вони не в змозі 
виконувати свої основні функції в об’ємах необхідних населенню. Автомобільні дороги не відповідають 
європейським стандартам щодо багатьох показників. Залізничний транспорт потребує майже повного 
оновлення. Морський та річковий транспорт країни не функціонує. Україна має необхідні стартові умови та 
можливості для створення сучасної системи транспортних комунікацій, що відповідали б сучасним 
європейським стандартам. До них відносяться: достатня ресурсна база та рівень розвитку техніки і технологій; 
наявність кваліфікованого та трудового потенціалу; вигідні природно-кліматичні і географічні характеристики; 
зацікавленість іноземних інвесторів, що готові до капіталовкладень в Україну; прагнення до співпраці інших 
європейських країн, та зацікавлення у довгостроковому партнерстві з Україною; прагнення створення і 
функціонування національних мереж та міжнародних транспортних коридорів.  

Найбільший попит та поширення припадає саме на автомобільний транспорт, бо він доступний, 
зручний у використанні, універсальний. Саме автомобільним транспортом здійснюється найбільша кількість 
пасажиро-перевезень по всій країні. Транспортні засоби повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці та 
екології, державним стандартам та мати відповідні ліцензії та сертифікати на здійснення цих перевезень. 
Перевезення здійснюються через транспортні підприємства, основним завданням яких є безпосереднє 
перевезення людей, їх багажу, транспортування вантажів. Транспортні підприємства поділяють на 
підприємства, що здійснюють пасажирські, вантажні перевезення та підприємства, що здійснюють як вантажні, 
так і пасажирські перевезення. 

Сучасні транспортні мережі та підприємства намагаються функціонувати з метою максимального 
задоволення транспортних потреб за мінімальних витрат. За для цього вони розвиваються у таких напрямках: 
збільшення пропускної спроможності транспортних доріг, підвищення безпеки руху, збільшення місткості і 
вантажопідйомності транспортних засобів, збільшення швидкості пресування для мінімального очікування. 

До невирішених проблем відноситься: нераціональний розподіл видів транспорту, незадовільний стан 
дорожнього покриття, надмірне завантаження в години пік та нерегулярність у вечірні години.  

Було здійснено ряд досліджень проблем транспорту в Кременчуку і України загалом, особливо 
комунального, у ході яких були знайдені рішення і запропоновані рекомендації, які можуть покращити стан 
обслуговування громадян. 
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На сьогоднішній день в Україні виконують роботу всі відомі види міського транспорту: тролейбуси, 
трамваї, метро, автобуси. Але стан цього транспорту залишає бажати кращого. Транспортна система потребує 
більшого фінансування для модернізації рухомого складу, поліпшення якості надання послуг та збільшення 
кількості парку для задоволення більшої частки потреб пасажирів. У міському режимі, пасажирський транспорт 
функціонує стабільно та забезпечує потреби населення, проте якість транспортного обслуговування та 
збільшення інженерно-транспортної інфраструктури на низькому рівні. 

Дивлячись на діючу систему управління транспортним комплексом можна виділити, що у неї є 
достатня кількість резервів та ресурсів для вдосконалення. Без модифікації цієї системи неможливо говорити 
про підняття транспортного комплексу до сучасних вимог та підвищення соціально-економічної складової 
країни. 

Сучасне життя міста неможливо уявити без транспорту. Він є основною ланкою, що з’єднує різні 
райони міста, дає можливість стабільної роботи підприємств, організацій, заводів. Міський транспорт здійснює 
великий вантажопотік, та ще більші й значущі пасажирські перевезення.  

Основними задачами пасажирського транспорту є: 
– забезпечити зручний доступ до місця роботи, сфер обслуговувань, навчальних та культурних 

закладів, найважливіше, до місця проживання людей; 
– надавати не лише вчасно свої послуги, але й щоб вони були комфортними та якісними по 

відношенню до пасажирів; 
Беручи до уваги ці задачі можна стверджувати, що транспорт, особливо пасажирський, грає велику 

роль у економічному аспекті міста, та підтримує соціальне життя на позитивному рівні. Проте, недоліком 
можна підкреслити залежність міста від пасажирського транспорту. Якщо зупиниться транспорт, впевнено 
можна сказати, що паралізується більша частина міста та населення. Щоб не допустити таких подій, необхідне 
постійне поліпшення системи транспорту. Головними напрямками, яким повинна дотримуватися теперішня 
система, мають бути: зниження втрат при перевезенні, тобто підвищити швидкість руху, зменьшити ризики, 
підвищення якості обслуговування, а безпека, комфортабельність, зручність маршрутів перевезення повинні 
стати пріоритетним критеріями за якими оцінюватиметься ефективність роботи громадського транспорту. 

Кременчуцька транспортна політика вирішує ці та інші проблеми комплексно та систематично. 
Проводяться роботи по техніко-технологічному модернізації транспорту (заміна старого рухомого складу на 
нові, сучасні), приближення до ринкових умов та потреб населення. Міський транспорт ставить за мету 
своєчасно задовольняти потреби мешканців у перевезенні, з дотриманням вимог безпеки, дотримання графіків 
руху та режиму роботи. Виконання цих та інших завдань можливе за правильною та раціональною організацією 
руху на основі різних показників: економічних, технічних, експлуатаційних та інші. 

Під час роботи було досліджено транспортну систему маршруту тролейбуса № 5 «Річковий вокзал - 
Вулиця Молодіжна». При аналізі стану міських пасажирських перевезень Кременчука було виявлені проблеми, 
які потребують системного дослідження та вжиття заходів щодо поліпшення та розвитку галузі. 

Основними проблемами є: 
1) дублювання маршрутними транспортами маршрутів електротранспорту; 
2) проблеми перевезення пільгових категорій населення маршрутками; 
3) мала кількість автобусів, що обслуговують приміські зони; 
4) зростання кількості дорожньо-транспортних пригод; 
Такі проблеми є у кожному місті країни, одного спільного вирішення не існує, бо кожне місто по 

своєму вирізняється та має  певні особливості. Проте, спільним можна виділити один напрямок розвитку 
громадського транспорту, а саме зниження конкурентності з приватними перевізниками. 

Досвід західних країн свідчить, що ринкові відносини в економіці є пріоритетом створення розвиненої і 
ефективної системи багаторівневого та багатостороннього регулювання транспортної діяльності. 

В останні роки транспортна політика стала однією з основних напрямів соціально орієнтованої 
стратегії країн Європи, яка має на меті підвищити загальнонаціональну ефективність економіки, що 
вимірюється не звичними кількісними показниками, а якісними індикаторами, перш за все рівнем якості життя 
населення. У розвинених західних країнах намагаються не просто покращувати технічний стан чи 
експлуатаційні показники транспорту, а зробити його пріоритетним у житті суспільства в різних сферах життя. 
Через це з’явилися нові форми організацій ринкових відносин, такі як логістика, а транспорт є основним та 
незамінним учасником товарного та пасажироруху і вносить свій вклад у економічний та соціальний стан. 
Транспорт у Європейському Союзі є спільною компетенцією Союзу та його держав-членів. Європейська 
комісія включає в себе комісар з питань транспорту. З 2012 року, Комісія також включає в себе Генеральний 
директорат з мобільності і транспорту, який розвиває політику ЄС у транспортному секторі і управляє 
фінансуванням транс'європейських мереж і технологічного розвитку та інновацій, на суму € 850 млн щорічно 
протягом періоду 2000-2006 років. 

З метою зниження транспортної інфраструктури і нейтралізації пов’язаних з нею негативних соціально-
екологічно-економічних наслідків, єдина Європейська транспортна політика передбачає вирішення таких 
основних задач: 

– розвиток взаємодії між різними видами транспорту; 
– розвиток магістральної транспортної мережі та удосконалення управління рухом на ній; 
– фінансування розвитку транспортної інфраструктури; 
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– реалізація комплексу заходів з підвищенням безпеки транспорту ( у першу чергу безпеки дорожнього 
руху та життя людей). 

На сьогоднішній день у світі відсутній єдиний підхід до вибору ефективної моделі управління міським 
громадським пасажирським транспортом. Також не існує єдина модель управління транспортних комплексів 
великих міст. Можна виділити 3 найпоширеніших підходи до організації управління міським громадським 
транспортом: 

1) жорстка централізація і регулювання процесу управління та організації руху ( державний контроль 
над транспортом); 

2) децентралізація управління, обмежене втручання органів управління в процес ( опора на приватних 
перевізників); 

3) роздержавлення пасажирського транспорту з мінімальним допуском експертів та громадських 
організацій. 

Таким чином, транспорт нашої держави вимагає якісного оновлення з метою підвищення якості 
транспортного обслуговування, досягнення максимальної економії палива, забезпечення безпечного руху та 
зменшення можливостей виникнення дорожньо-транспортних пригод, поліпшення екології та комфорту 
перевезень. Даний аналіз свідчить, що модернізація транспорту є складним масштабним проектом з великими 
інвестиціями і непростими організаційними рішеннями. Сьогодні транспортний сектор економіки України у 
цілому задовольняє лише базові потреби економіки та населення у перевезеннях. Рівень безпеки, показники 
якості та ефективності перевезень пасажирів і вантажів, енергоефективності, техногенного навантаження на 
довкілля не відповідають сучасним вимогам. Залишається низьким рівень сервісного обслуговування клієнтів, 
недостатньо використовується наявний транзитний потенціал і вигідне географічне положення країни. 
Спостерігається відставання в розвитку транспортної інфраструктури, транспортно-логістичних технологій, 
мультимодальних перевезень, рівня контейнеризації, що зумовлює високу частку транспортних витрат у 
собівартості продукції. 
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Одним із високомаржинальних сегментів ринку перевезень залізничного транспорту є перевезення 

вантажів у міжнародному сполученні. Залізнична мережа АТ «Укрзалізниця» має значний потенціал щодо 
розвитку транзитних міжнародних перевезень. Однак на даний час діюча система організації перевезень через 
транспортні коридори залізничної мережі України не дозволяє забезпечити точність та надійність слідування 
вантажних поїздопотоків. Приймаючи до уваги обов’язки України щодо імплементації залізничного 
законодавства Європейського Союзу та приєднання до європейської транспортної мережі TEN-T 
першочерговим є забезпечення рівноправного та недискримінаційного доступу до залізничної інфраструктури 
транспортних коридорів. Впровадження конкуренції дозволить підвищити якість міжнародних залізничних 
перевезень. За таких умов для АТ «Укрзалізниця», як управляючого залізничною інфраструктурою в 
найближчій перспективі, актуальним є розробити методи управління пропускною спроможністю залізничної 
інфраструктури транспортних коридорів за принципом “єдиного вікна” або One-Stop Shop (OSS). 

Транспортна галузь є однією з базових галузей економіки, має розгалужену залізничну мережу, добре 
розвинену мережу автомобільних шляхів, морські порти та річкові термінали, аеропорти та широку мережу 
авіаційних сполучень, вантажних митних терміналів, що створює необхідні передумови для задоволення потреб 
користувачів транспорту у наданні транспортних послуг та розвитку бізнесу[1]. 

Залізничний транспорт України відіграє значну роль в дорожньо-транспортному комплексі країни і 
забезпечує понад 80 % (без урахування трубопровідного) вантажообігу і 33,4 % (без урахування міського 
електричного транспорту) пасажирообігу. Експлуатаційна мережа залізниць України є однією з найбільших у 
Європі і складає 19 790,9 км (без урахування окупованих територій, мережа яких на сьогодні не 
експлуатується), з яких 9349,7 кілометра (понад 47,2 %) електрифіковані[2]. 

Українські залізниці безпосередньо межують і взаємодіють із залізницями Білорусі, Молдови, Польщі, 
Росії, Румунії, Словаччини, Угорщини й забезпечують роботу із сорока міжнародними залізничними 
переходами, а також обслуговують 13 українських морських портів Чорноморсько-Азовського басейну. 
Територією України проходять 4 Пан'європейських транспортних коридори [2]: 

- № 3 Брюссель – Ахен – Кельн – Дрезден/Берлін – Вроцлав – Катовіце – Краків – Львів – Київ; 
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- № 5 Венеція – Трієст/Копер – Любляна – Марибор – Будапешт – Ужгород – Львів – Київ; 
- № 7 Дунайський (водний); (Австрія, Угорщина, Югославія, Болгарія, Румунія, Молдова, Україна); 
- № 9 Гельсінкі – Виборг – Санкт-Петербург – Псков – Москва – Калінінград– Київ – 

Любашівка/Роздільна – Кишинів – Бухарест – Дімітровград– Александруполіс. 
Для реалізації розподілу пропускної спроможності між міжнародними та внутрішньодержавними 

маршрутами слідування поїздів за принципом ONE-STOP-SHOP необхідно провести деталізацію процедури 
замовлення нитки графіка руху в межах міжнародного залізничного коридору.  

Для цього необхідно запровадити дворівневий підхід до розрахунку нитки у графіку руху поїздів, що 
дозволить провести ув’язку по всьому шляху прямування. 

На даний час графік руху поїздів складається на календарний рік одночасно для усіх регіональних 
філій на зимовий період з можливістю корегування на літній період [5, 6]. Розклад пасажирських поїздів, як 
правило, розробляється на два-три роки. Крім того, повинні складатися варіанти графіка на період значних змін 
розмірів пасажирського і вантажного руху, планових перерв у русі поїздів [7]. 

Порядок та терміни розробки графіка руху поїздів оголошуються АТ “Укрзалізниця”. Причетні 
Департаменти управління АТ “Укрзалізниця” розглядають і затверджують представлені регіональними філіями 
матеріали для складання графіка руху поїздів: відомість допустимих швидкостей руху поїздів по перегонам і 
станціям; схеми розміщення локомотивного парку, дільниць роботи локомотивних бригад і гарантійних пліч 
обслуговування рухомого складу; завдання за розмірами пасажирського і вантажного руху; норми ваги і 
довжини поїздів; норми технічної і дільничної швидкості, середньодобового пробігу локомотивів. Графік руху 
на залізничному напрямку складається по окремим дільницям [8]. Процедура складання графіка руху поїздів на 
залізничному напрямку передбачає децентралізований порядок розробки з ув’язкою розкладів руху поїздів між 
різними дільницями та залізничними підрозділами (регіональні філії). Зазвичай інженер-технолог зі складання 
графіка має навики та практичний досвід розробки ГРП на закріпленій за ним дільниці. За таких умов навіть в 
межах регіональної філії розробка ГРП проводиться послідовно по дільницям з узгодженням наскрізних ниток.  

Прокладання поїздів на графіку відбувається в порядку черговості відповідно до їх категорії. Так, 
першими на графіку будуть прокладені пасажирські поїзди (швидкісні, швидкі, дальні пасажирські постійного 
обертання, літні пасажирські, пасажирські разового призначення та далі поїзди більш низьких пріорітетів) 
згідно до схем їх обігу на даному напрямку. Після цього – вантажні прискорені поїзди, потім – місцеві, та решта 
вантажних поїздів дільничного потоку.  

Порядок розробки графіка руху пасажирських поїздів має ряд відмінностей від розробки графіка 
вантажних поїздів. Зокрема, великої значущості набуває час відправлення поїздів у період доби, що відповідає 
попиту пасажирів, що призводить до нерівномірного розподілу ниток графіка на дільниці, врахування 
сезонного фактору курсування поїздів, наявність поїздів, що змінюють напрямок руху, та розрахунок 
необхідного резерву часу на вирішення конфліктних ситуацій, що виникають між пасажирськими та 
вантажними поїздами. Цей резерв розраховується за визначеною методикою [9]. 

Для створення умов стійкого виконання графіка руху на двоколійних лініях після пропуску 8 – 10 % 
добової кількості поїздів треба передбачати збільшений на 6 – 8 хвилин інтервал. Наявність такого інтервалу 
дозволяє скоротити вплив відхилень перегінних часів руху від нормативів на дільничну швидкість вантажних 
поїздів.  

Незважаючи на виділення резервів часу в графіку руху поїздів, попередній аналіз показав значну 
кількість затриманих поїздів, одними з причин яких є недостатньо оптимальне складання ГРП та взаємовплив 
поїздів. 

На даний час на залізницях України використовується застарілий програмний комплекс АРМ інженера-
графіста, який дозволяє лише частково автоматизувати процес побудови графіка руху поїздів на дільниці, що 
фактично обмежується функціями зберігання даних про заздалегідь розроблені вручну ГРП та друк 
нормативних ГРП згідно встановлених форм. Недоліком даної програми є відсутність функцій автоматичної 
побудови ГРП на дільниці, так само неможливим є автоматично прокласти наскрізні нитки графіка для 
залізничного напрямку в межах України, та неможливо прокласти нитку в межах міжнародного коридору. 

Враховуючи наведене вище, можна зробити висновки, що такий експертний підхід до розробки ГРП 
має ряд недоліків: не здійснюється прив’язка заявки на перевезення до розкладу відправлення поїздів зі станції 
формування, нормативний графік руху поїздів розробляється без урахування вимог вантажовідправників та 
вантажоодержувачів, недостатня гнучкість процесу зміни діючого нормативного ГРП, розробка та аналіз ГРП 
здійснюється без урахування ув’язки маршрутів слідування поїздів на великі відстані.  

Для усунення цих недоліків та можливості прокладання нитки графіка руху в межах міжнародних 
транспортних коридорів в роботі запропоновано запровадити розробку на макрорівні моделі автоматизованого 
розрахунку графіку руху поїздів на всьому полігоні залізничної мережі з наявністю часового коридору для 
поїзда на всьому шляху слідування та розробку на мікрорівні моделі автоматизованого розрахунку графіка руху 
поїздів на визначеній дільниці з деталізованим прокладанням маршруту слідування та виключенням конфліктів 
між поїздами. Для вирішення вищенаведених питань запропоновано застосувати задачу планування гнучкого 
розкладу для  побудови макрорівневого ГРП та один з методів оптимізації – генетичний для побудови 
мікрорівневого ГРП. 
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Для підвищення оперативності та точності розробки графіку руху поїздів в межах залізничного 
коридору була розроблена процедура для автоматизації розробки ГРП. В основі процедури було покладено 
евристичні методи, що виявлені при аналізі процесу побудови ГРП графістом. 

Враховуючи відсутність в практичних умовах задачі побудови максимального графіку руху поїздів, 
алгоритм автоматизованої розробки ГРП реалізує задачу побудови ГРП відповідно до заданих обсягів 
перевезень на розрахунковій дільниці. Це обумовлено тим, що існує дуже багато маршрутів поїздів, для яких 
розрахункова дільниця є транзитною, крім того, на сітьовому рівні система перевезень має високий ступінь 
взаємозалежності, прокладка ниток поїздів на декількох дільницях обмежується складністю здійснення 
схрещень або обгонів, що призводить до неможливості довільної прокладки ниток. За таких умов одна дільниця 
не може розглядатися як повністю незалежна частина від всієї залізничної мережі. Як наслідок, час 
відправлення або прибуття поїздів  на розрахунковій дільниці не може бути визначений без урахування 
розкладу слідування транзитних поїздів на інтерферуючих дільницях [17].  В роботі  розроблено схему 
стикування коридорів на кожній дільниці для можливості прокладання залізничного коридору у 
внутрішньодержавному сполученні. 

Приймаючи до уваги вищенаведене, запропоновано здійснювати прокладання ниток графіку 
відповідно до заздалегідь встановлених точок відправлення або прибуття поїздів різних категорій на станціях 
дільниці. 

Для пошуку кращого варіанту прокладання нитки графіка в межах внутрішньодержавного та 
міжнародного залізничного транспортного коридору можуть бути застосовані різні схеми стикування дільниць 
на залізничному напрямку. 
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Світовий ринок транспорту споживає близько 30% усієї вироблюваної в світі енергії і відповідальний 

за вироблення чверті всього вуглекислого газу на планеті і значну частину шкідливих викидів, при цьому 
частка участі відновлюваної енергетики в цьому секторі дуже мала. 

До 2030 року щорічне зростання енергоспоживання транспортного сектору в світі становитиме близько 
1%. У 2013 році в секторі транспорту відновлювальна енергетика була представлена використанням 1,4% 
транспортних засобів, що працюють на етанолі, 0,8%- на дизелі, 0,01%- біометані (біогазі), 0,3%- на інших 
видах рідкого біопалива. 

Нові транспортні технології все глибше проникають в сегменти легкого, середнього і вантажного 
транспорту. Перехід світового громадського транспорту на електричну мобільність вже відбувається. Також 
ряд компаній розвиває використання в пасажирському транспорті водневих технологій. 

Водневий транспорт – це різні транспортні засоби, які використовують в кості палива водень. Це 
можуть бути транспортні засоби як з двигунами внутрішнього згорання, з газотурбінними двигунами, так і з 
водневими паливними елементами. 

Використання водню як енергоносія дозволить як істотно скоротити споживання викопних 
вуглеводневих палив, так і значно просунутися у вирішенні екологічної проблеми забруднення атмосфери міст 
шкідливими для здоров’я людини складовими вихлопних газів автомобілів і тепловозів. 

Водень вважається більш ефективним вибором для вантажних транспортних засобів, які проїжджають 
великі відстані , тому в даний час особлива увага приділяється розробці міських автобусів на основі цієї 
технології. 

Основними перевагами водневого елемента в порівнянні з літій-іонною батареєю є порівняно невелика 
вага, більш висока екологічність ( при виробництві і при утилізації акумуляторів використовують токсичні 
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речовини ) і широка доступність палива ( водень – найпоширеніший елемент у Всесвіті, його можна витягати з 
маси різноманітних джерел). 

Недоліки водневого транспорту:  
1. відсутність водневої інфраструктури;  
2. недосконалість технології зберігання водню;  
3. відсутність стандартів безпеки, зберігання, транспортування та застосування;  
4. поширені сучасні способи безпечного зберігання водню вимагають більшого обсягу паливних 

баків, ніж для бензину. 
Для заправних станцій, що заправляють автомобілі рідким воднем, вартість обладнання вище, ніж для 

заправних станцій, що заправляються автомобілі рідким паливом. 
Виходячи з нинішніх тенденцій, прорив у сфері водневого транспорту може статися через 

популяризацію водневих автобусів або вантажівок, які виробляють набагато більше викидів, ніж легкові 
автомобілі. 

Водневі автобуси мають багато переваг перед акумуляторними електроавтобусами:  
1. Вони дешеві в обслуговуванні. 
2. Мають меншу вагу. 
3. Долають більшу відстань після заправки і при цьому не витрачають багато часу на зарядку від 

мережі 
Китай збирається робити ставку не на акумуляторні електромобілі, а на автомобілі на паливних 

елементах. Технологію водневих паливних елементів буде розвивати в Піднебесній японська компанія Toyota. 
Автомобіль на водневому паливному елементі Toyota Mirai – перший автомобіль такого типу, 

запущений компанією Toyota Motor Corporation в масове виробництво в кінці 2014 року. 
Цей чотирьохдверний седан сімейного типу може проїхати на однай заправці близько 650 км. 

Паливний резервуар Toyota Mirai повністю заправляється протягом 3 хвилин. 
Водне́вий двигун − різновид двигуна, де використовується для отримання енергії водень як пальне. 

Двигун складається з двох основних частин - це паливний елемент, як первинний генератор енергії 
та електродвигун, який її використовує для зміни її типу. 

Автомобілі на водневому паливі умовно можна розділити на три класи: 
1. Перший − це машини зі звичайним двигуном внутрішнього згоряння, який працює на водні або 

водневій суміші. Такі моделі можуть працювати на чистому водні або 5-10 % водню додають до основного 
палива. В обох випадках ККД двигуна збільшується (у другому випадку приблизно на 20 %) і вихлоп стає 
набагато чистішим (вміст чадного газу (CO) і вуглеводнів (CnHm) зменшується в півтора рази, оксидів нітрогену 
(NnOm) — до п'яти разів). 

2. Другий  − це машини з двома електроносіями, так звані гібридні, їх колеса рухає 
електропривод, енергію якому постачає акумулятор, що у свою чергу заряджається від високо-економічного 
двигуна внутрішнього згоряння, що працює на водні або суміші водню з бензином. Це дуже вигідно, адже ККД 
електродвигуна сягає 90-95 % на відміну від бензинового (35 %) або дизельного (50 %). Таким чином, 
загальний ККД підвищується до 30 %, відповідно знижується витрата палива.  

3. Третій  − справжній водневий автомобіль − це машина з електродвигуном, який працює 
від паливного елемента, що знаходиться в автомобілі. Теоретично ККД паливного елемента, що працює на 
суміші водень − повітря, може перевищувати 85 %. Зараз вже вдалося одержати двигуни з ККД близько 75 % − 
це більш ніж удвічі вище відповідного покажчика найкращих двигунів внутрішнього згоряння. В умовах міста 
такі машини одержать п'яти-шестиразову перевагу над звичайними автомобілями. 

Паливний елемент, що працює на водні, − по суті і є водневим двигуном. Паливний елемент (інакше − 
електрохімічний генератор) − це пристрій для перетворення хімічної енергії на електричну. Те ж відбувається й 
у звичайних електричних акумуляторах, але в паливних елементах є дві важливі відмінності: по-перше, вони 
працюють доти, поки надходить паливо; по-друге, паливний елемент не потрібно перезаряджати. 

Потрібен якийсь аналог паливного бака. Це на сьогодні складає найбільші технічні труднощі. 
Найперспективнішим учені вважають збереження водню в балонах високого тиску — більше 350 атм. (аспектне 
число до 18 % при тиску вище 500 атм.) або отримання його прямо на борті з іншого палива (метанолу чи 
рідких вуглеводнів: бензину, дизельного палива та ін.), у спеціальних каталітичних реакторах (аспектне число 
близько 10 %). 
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Розвиток світової економіки характеризується процесами глобалізації та регіоналізації. Глобалізація 
визначається як формування всеохоплюючої системи взаємозв’язків між елементами світового господарства, в 
першу чергу транснаціональними корпораціями (ТНК), внаслідок часткової втрати державними кордонами 
бар’єрної функції.  

У контексті глобалізації ринку транспортних послуг, глобалізацію визначають як створення єдиної 
загальносвітової транспортної системи, що спроможна задовольняти потреби в перевезенні вантажів та 
пасажирів з будь-якої точки світу в будь-яку іншу без скільки-небудь суттєвого впливу на цей процес 
національних кордонів. В умовах глобалізації зростає взаємозалежність національних економік, розвивається та 
поширюється міжнародна торгівля, зростає кількість міжнародних виробничих компаній, розширюється 
міжнародний потік капіталу у вигляді прямих інвестицій, збільшується кількість придбань та злиття 
підприємств, розвиваються глобальні системи транспорту і комунікацій. Окремі держави не в змозі самостійно 
забезпечити умови найбільш ефективного виробництва товарів і послуг. Ці завдання вирішуються міжнародним 
співробітництвом в ході виробництва й придбання товарів і послуг, яких не вистачає. Закордонні ТНК 
створюють умови, за яких вітчизняні товаровиробники не в змозі конкурувати з ними на європейському та 
світовому ринку товарів та послуг. Тому вже сьогодні необхідно приділяти увагу розвитку та підтримці 
вітчизняного виробника, розвитку транспортної системи країни і регіонів, транспортної інфраструктури та 
інтегруванню промислових підприємств з європейським ринком товарів та послуг.  

Україна повинна прагнути до створення високорозвинутої транспортної системи, як базису 
ефективного функціонування країни у європейському просторі. Державна транспортна політика України має 
забезпечити умови розвитку транспорту на рівні, який дасть змогу задовольняти потреби економіки та 
населення в перевезеннях та забезпечить їх конкурентоспроможність на внутрішньому й зовнішньому ринках 
транспортних послуг. Під транспортною політикою розуміємо комплекс заходів, які спрямовані на: розвиток 
транспортної системи країн регіону, забезпечення належних умов для формування міжнародних транспортних 
коридорів; розвиток транзитного потенціалу країн-членів та створення нормативно-правових документів, які 
сприяють розвитку усіх видів транспорту. 

Одним з результатів розвитку міжнародної співпраці та поглиблення виробничої кооперації стала 
розробка і реалізація концепції формування міжнародних транспортних коридорів (МТК), як сукупності 
магістральних транспортних комунікацій з відповідним облаштуванням різних видів транспорту, які погоджено 
функціонують в певному напрямі та відповідають стандартам міжнародного рівня. Організація МТК є одним з 
елементів процесу глобалізації торгових й транспортних ринків, що розглядається з позицій відповідності 
організації вантажопотоків даним процесам.  

На даний час в світі сформувалося три центри економічного розвитку, які визначають основні напрями 
руху товару - Західна Європа, Східна Азія і Північна Америка. Геополітичне положення України між двома 
світовими центрами ділової активності, що динамічно розвиваються, - Європою і Азією - зумовлює її особливу, 
ключову роль в забезпеченні євроазіатських зв'язків. Але ж могутній транзитний потенціал України 
використовується слабо. Разом з тим, керівництво ряду держав, що об'єдналися до міжнародних альянсів при 
підтримці ЄС і міжнародних організацій, стали ініціювати ряд крупних міжнародних проектів, що 
передбачають транспортування вантажів євразійської торгівлі в обхід території України. Реалізація таких 
проектів може завдати збитку економіці нашої країни і її політичним інтересам. В цих умовах однією з 
ключових ланок розвитку української економіки стає вдосконалення транспортної системи країни і реалізація її 
могутнього транзитного потенціалу.  

Світовий досвід застосовування логістичних технологій показує, що для забезпечення якості 
перевезень між національними і міжнародними економічними центрами з меншими термінами й 
транспортними витратами в місцях (районах) стику різних МТК і різних видів транспорту, на базі 
загальнотранспортних вузлів, необхідне створення транспортних консолідуючих центрів (ТКЦ) з відповідним 
облаштуванням і Вісник економіки транспорту і промисловості № 27, 2009 3 Міжнародні транспортні коридори 
вантажопереробною інфраструктурою, включаючи рухомі транспортні засоби, станції, порти, термінали, 
логістичні центри.  

Система міжнародних транспортних коридорів на території України повинна формуватися відповідно 
до географії і структури існуючих і перспективних міжнародних транспортних зв'язків. Основною метою 
формування і розвитку міжнародних транспортних коридорів на території України є: створення сприятливих 
умов для залучення на національні транспортні комунікації міжнародних транзитних потоків і поліпшення 
транспортного сполучення всередині країни для більш повного та ефективного задоволення потреб економіки в 
послугах транспорту, а також розширення зовнішньоторговельних зв'язків, підвищення 
конкурентоспроможності українських товаровиробників і транспортних підприємств на світових товарних і 
фрахтових ринках.  
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До основних задач формування і розвитку міжнародних транспортних коридорів на території України 
відносяться:  

− злагоджений розвиток транспортної інфраструктури і, перш за все, залізничного транспорту з метою 
інтеграції євроазіатських транспортних систем для безперешкодного пересування через національні кордони 
пасажирів і вантажів;  

− раціоналізація взаємодії між різними видами транспорту інтермодальної транспортної мережі, що 
базується на логістичних принципах і вдосконаленні інформаційного забезпечення  

− оптимізація транспортного процесу з метою підвищення якості перевезень і зниження транспортних 
витрат в кінцевій вартості товарів;  

− створення умов для зниження тарифів на перевезення пасажирів і вантажів у внутрішньому 
сполученні за допомогою підвищення завантаження вітчизняної транспортної системи і кращого 
застосовування наявних резервів;  

− сприяння освоєнню нових територій і розвитку прикордонної співпраці, освоєнню нових внутрішніх і 
міжнародних ринків, підвищення мобільності населення та поліпшення транспортної доступності регіонів, 
перемикання транзитних і українських зовнішньоторговельних вантажопотоків з портів інших країн на 
вітчизняні морські порти.  

Вирішальне значення для розбудови транспортного і промислового комплексу України має МТК 
Європа-Азія, який сполучає регіони з розвинутою промисловістю та сільським господарством, через 
регіональні промислово-економічні вузли. Територія тяжіння коридору Європа-Азія в Україні знаходиться на 
шляху найважливіших транзитних сполучень, які забезпечують основні транспортні зв’язки України та інших 
країн з країнами Західної Європи, які розглядаються як важливе джерело: експорту товарів та послуг, валютних 
надходжень до бюджету, створення додаткових робочих місць.  

З розбудовою МТК Європа-Азія пов’язано економічне зростання та розвиток промисловості, ремонтної 
бази, нових виробництв, сервісної інфраструктури та загалом стабільному розвитку. 
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Актуальність роботи є в тому, що в  споживанні електроенергії гірнича промисловість складає більш 
25%. Тому питання економії енергоресурсів при збагаченні залізних руд мають важливе державне значення.  

На всіх гірничорудних підприємствах Криворізького басейну постійно проводиться робота з економії 
енергоресурсів, здійснюються заходи щодо раціонального використання електроенергії, газу, води. 

Проводяться теоретичні і експериментальні дослідження по раціональному енергоспоживанню, 
керуванню процесами збагачення, здрібнювання і класифікаціям.  

При будівництві нових підприємств і реконструкції існуючих на основі техніко-економічних 
розрахунків повинні впроваджуватися інноваційні технології з електропостачання. 

Тому, розробка і дослідження раціональних схем енергоспоживання підприємств, є актуальною 
науково-технічною проблемою. 

Метою роботи є проведення порівняльного аналізу споживання електроенергії різними за конструкцією 
млинами та агрегатами гірничих виробництв.  

В якості об’єкта досліджень є млини та агрегати гірничих виробництв.  
Для досягнення поставленої мети ми вирішували такі завдання: 
- Досліджували технологічну лінію збагачення, як об’єкт енергоспоживання. 
- Виділили параметри, які визначають процес енергоспоживання. 
- Досліджували динаміку енергоспоживання дробарок, барабанних млинів, класифікуючих апаратів 

(класифікаторів), насосних агрегатів, магнітних сепараторів. 
- Побудувати моделі енергоспоживання окремими енергоємними технологічними апаратами, стадіями, 

лініями і дробильними і збагачувальними фабриками. 
- Дослідили методи прогнозування витрат електроенергії.  
У роботі для аналізу енергоспоживання дробильною і збагачувальною фабриками і відшукуванні 

лінійної ститичної моделі використанні експерементально-статистичні методи дослідження процесу, які 
основані на математичній обробці даних, зібраних безпосередньо у діючому об’єкті. 

Порівнювальний аналіз способів ідентифікації показів, що для знаходження математичної моделі 
енергоспоживання процесів дроблення  та збагачення руд найбільш ефективним методом є кореляційний 
аналіз, а для визначення моделей взаємозв’язку керуючих впливів з параметрами енергоспоживання методи 
ідентифікації за Калманом.  

Дослідження показують, що споживання електроенергії окремими технологічними об’єктами ГЗК дуже 
нерівномірно і неоднорідно і залежить від великої кількості факторів. Тому аналіз енергоспоживання 
проводиться для кожного ГЗК окремо. Дані різні, але по відносній величині характерні для всіх ГЗК. Найбільш 
енергоємним є РЗФ, споживання електроенергії складає 40-50%. 

Дослідженнями, проведеними інститутом Механобрчермет разом з Інгулецьким ГЗК привід млина 
ММС 70х23 був визнаний технічно й економічно недоцільним. Був зроблений вибір, обґрунтування та 
випробування нового приводу млина ММС 70х23 на базі тихохідного (125 хв.-1) синхронного двигуна, що 
виключає застосування редуктора (рис. 8). Експерименти показали, що новий привід дозволяє знизити 
споживану потужність, при проектному ступені заповнення млина, на 80 кВт, порівняно з аналогічними 
млинами, обладнаними редукторними приводами. Річна економія електроенергії по одному млині ММС 70х23 з 
безредукторним приводом складає близько 0,5 млн. кВт.год, а загальний економічний ефект складає 110,8 тис. 
грн. на один млин. 

Таким чином, використання безредукторного приводу млина. впровадження в технологію 
рудопідготовки заходів щодо попереднього магнітного збагачення сильномагнітних руд, сортування руд, 
усереднення, впровадження радіометричних методів збагачення, збагачення, випробування руд у забої, 
багатозв’язне керування процесами здрібнювання, дроблення та їхня інтенсифікація супервибухом дозволяє не 
тільки знизити енергоємність процесу на 16-20%, але і значно підвищити їхню продуктивність, не знижуючи 
якості концентратів. 

Важливе місце в системах керування економією електроенергії займають АСК ТП збагачувальних 
фабрик, що дозволяють підвищити продуктивність на 5-8%, знизити втрати загального заліза в хвостах на 2-3% 
і стабілізувати вміст загального заліза в концентраті. 
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Автотранспорт є одним з основних секторів економіки, який відіграє важливу роль в задоволенні 
потреб населення у перевезеннях. Але на фоні наявних переваг розгалуженої транспортної мережі виявляється 
багаторазове перевищення нормативів граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у повітрі. 
Постійно зростає кількість викидів від автотранспорту. Їх шкідливі, в тому числі й канцерогенні речовини, 
створюють небезпечні концентрації на рівні дихання людини і через слабке розсіювання негативно впливають 
на стан здоров’я людини.  

Канцерогенні речовини чинять значний негативний вплив на здоров’я, оскільки не мають порогу 
шкідливої дії, і незначна кількість молекул канцерогенної речовини може призвести до порушення стану 
здоров’я людини. 

Підвищенню рівня забруднення атмосферного повітря сприяють низькі експлуатаційні показники 
автомобілів та низька якість палива, низький показник щільності автомобільних доріг та їхня мала пропускна 
здатність, що призводить до зниження швидкості руху,створення заторів та до збільшення об’ємів викидів 
забруднювальних речовин. 

Незважаючи на існуючі негативні аспекти автомобілізації, такі як: соціальні і економічні втрати від 
дорожньо-транспортних пригод, забруднення довкілля, руйнування покриття доріг, галузь має об’єктивні 
переваги: доступність відкриття бізнесу, швидкість пересування пасажирів та вантажів, висока маневреність, 
забезпечення перевезень «від дверей до дверей» та на «останньому кілометрі», цінова доступність для 
споживачів, розвинуті логістичні системи. 

Кількість вантажних і пасажирських автомобілів, наявна мережа автобусних маршрутів дозволяють в 
основному задовольнити потреби населення в перевезеннях, але із-за недостачі коштів парк автобусів і 
вантажних автомобілів тривалий час не оновлювався й технічний стан автотранспорту не відповідає сучасним 
вимогам. Частина автоперевізників надають послуги без ліцензій. На недостатньому рівні державне 
регулювання маршрутних і легкових таксомоторних перевезень. 

Метою дослідження було оцінити ризик для здоров’я населення від забруднення атмосферного 
повітря шкідливими речовинами автотранспорту. У відповідності до поставленої мети, дослідження було 
спрямовано на вирішення наступних завдань: розрахувати та оцінити неканцерогенні ризики за коефіцієнтами 
та індексами небезпеки (HQ, HI), індивідуальні канцерогенні ризики та індивідуальні ризики смерті (IRM) для 
здоров’я експонованого населення, що зазнає впливу від забруднення атмосферного повітря викидами 
автотранспорту. 

Дослідження проводилися відповідно до міжнародної методології оцінки ризику для здоров'я 
населення від забруднювачів навколишнього середовища. Повна або базова схема оцінки ризику передбачає 
проведення чотирьох взаємопов’язаних етапів, а саме: ідентифікацію небезпеки; оцінку експозиції; 
характеристику небезпеки (оцінку залежності «доза-відповідь»); характеристику ризику. 

Об’єктом дослідження була обрана територія міста Запоріжжя, бо основними забруднювачами 
атмосферного повітря у Запоріжжі є пересувні джерела, серед яких за обсягами викидів перше місце займає 
автотранспорт. Транспортна система Запорізької області представлена різними видами транспорту: аеропортом, 
морським та річковим портами, Запорізькою дирекцією залізничних перевезень Придніпровської залізниці, 
електротранспортом (м. Запоріжжя), суб’єктами господарювання, на балансі яких є автомобільний транспорт. 
Значна роль належить саме автомобільному транспорту. 

Для м. Запоріжжя були підготовлені карти вулично-дорожньої мережі на досліджуваній території та 
вибрані найбільш завантажені автотранспортом магістралі. Було обрано 9 перехресть, що вивчалися:  

1. б. Вінтера – вул. Гребельна; 
2. пр. Соборний (Леніна) – пр.Металургів; 
3. вул. Перемоги – вул. Тюленіна; 
4. вул. Перемоги – вул. Патріотична; 
5. пр. Соборний (Леніна) – вул. Українска; 
6. вул. Дніпровська (Леппіка) – Набережна; 
7. пр. Соборний – вул. Святого Миколая (Артема); 
8. вул. Радгоспний провулок  – вул. Культурна; 
9. вул. Василя Сергієнка (Задніпровска) – вул. Новгородська. 
Одними з основних забруднювачів атмосферного повітря у Запоріжжі є пересувні джерела, серед яких 

за обсягами викидів перше місце займає автотранспорт. Автомобільний транспорт у процесі своєї діяльності 
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щомиті викидає в атмосферу оксид вуглецю (CO), оксиди азоту (NOx), діоксид сірки (SO2), вуглеводні, а також 
дрібнодисперсні тверді частинки. В таблиці 1.1 представлена динаміка викидів автотранспорту в атмосферне 
повітря м. Запоріжжя пересувними джерелами з 2016 по 2019 роки. Щороку в атмосферне повітря потрапляє 
близько 80 тис. тон шкідливих речовин. 

Таблиця 1 – Динаміка викидів в атмосферне повітря пересувними джерелами, тис. т 

Рік Викиди в атмосферу, тис. тон 
Щільність викидів у розрахунку 1 км2, 

тон 
Обсяги викидів у розрахунку на 1 особу, 

кг 

2016 76,071 2,8 43,6 

2017 80,189 2,95 46,3 

2018 77,345 2,85 45,1 

2019 79,278 2,9 46,7 

На основі розрахованих рівнів експозиції були встановлені характеристики ризику від забруднення 
атмосферного повітря викидами автотранспорту в контрольних перехрестях, які включали: 

- розрахунки індивідуальних канцерогенних ризиків для здоров'я населення; 
- розрахунки неканцерогенних ризиків у вигляді коефіцієнтів та індексів небезпеки для окремих 

речовин; 
- розрахунки додаткових випадків смерті від викидів пилу з діаметром часток менше 10 мкм. 
На перехресті пр. Соборний - вул. Святого Миколая (Артема) спостерігається найвищий рівень ризику, 

що свідчить про необхідний динамічний контроль за впливом викидів і поглиблене вивчення джерел і 
можливих наслідків шкідливих впливів. 

На контрольних перехрестях значення коефіцієнтів небезпеки для пріоритетних забруднюючих 
речовин при довічному інгаляційному впливі перевищують допустимий рівень (HQ ≥ 1) та знаходяться на 
середньому рівні, окрім перехрестя вул. Дніпровська-Набережна, де ризик для здоров'я експонованого 
населення – мінімальний. 

При середньому рівні існує ризик розвитку шкідливих ефектів у особливо чутливих підгруп населення 
(неприпустимий для населення, допустимий для виробничих умов). 

Результати розрахунків індексів небезпеки свідчать про наявність перевищень безпечних рівнів впливу 
(HI > 1) сукупності пріоритетних забруднюючих речовин при довічному інгаляційному впливі на органи 
дихання, кровоносну систему, імунну систему, центральну нервову систему, вроджені дефекти розвитку, 
серцево-судину систему. 

Аналізуючи вищевикладене, на підставі проведених досліджень з оцінки ризику для здоров'я населення 
від впливу викидів автотранспорту, необхідно проведення природоохоронних заходів з мінімізації викидів 
оксиду вуглецю та вуглеводнів від вихлопів автотранспорту. Для зменшення негативного впливу 
автотранспорту на здоров’я людини необхідно розробляти новітні технології для зниження токсичності 
відпрацьованих газів; удосконалювати двигуни; використовувати пальне вищої якості; дотримуватись вимог 
екологічного законодавства;  впроваджувати систему транспортно-екологічного моніторингу. 
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В наш час сучасність вносить свої корективи в усі сфери діяльності та функціонування кожної з 

держав. Але до сих пір залишається невирішеним питання щодо збереження планети Земля від глобального 
екологічного колапсу, який невдовзі може настати. Ця проблема з кожним роком набуває все більш складний 
характер, і тому вважаємо, що вона не має ігноруватися й надалі, адже наслідки для всього людства будуть 
дуже жахливі, які навіть важко уявити. 

Що безпосередньо стосується України, то заходи щодо забезпечення екологічної безпеки, що нині 
вживаються нашою державою, є досить некоординованими та фактично нефінансованими, тому що втілення 
екологічних законів та інших нормативно-правових актів не мають поширеної практичної реалізації у 
суспільстві. Норми екологічного законодавства порушуються дедалі частіше усіма суб’єктами екологічного 
права і не тільки в Україні, а й в усьому світі. Для підтвердження зазначеного, наведемо один із прикладів, що 
показує важливість дотримання встановлених екологічних правил та норм. 

Згідно зі статистичним звітом World Air Quality Report-2020, який складений на найбільшій у світі базі 
даних стосовно забруднення атмосферного повітря дрібнодисперсними частинками PM2.5., регіони Південної 
та Східної Азії наразі очолюють рейтинг найзабрудненіших, на відміну від інших регіонів та країн. Для 
загального відома, PM2.5. – це повітряний забруднювач, до складу якого входять тверді мікрочастинки та 
дрібні краплини рідини. Головним джерелом для виділення таких часток є транспорт, ерозія дорожнього 
покриття, стирання гальмівних колодок і шин. 

У Європі в 2020 році близько половини міст перевищили показник ВООЗ щодо щорічного забруднення 
PM2,5. Найвищий рівень забруднення PM2,5 був виявлений у Східній і Південній Європі, де лідирують Боснія і 
Герцеговина, Північна Македонія і Болгарія[1]. 

Враховуючи ту ситуацію, яка склалася на сьогодні із COVID-19, варто відмітити й позитивний факт – у 
2020 році якість повітря покращилося у 65% міст в усьому світі. Але навіть зважаючи на це, без екстремальних 
забруднень повітря не обійшлося через лісові пожежі, шторми, що виникають внаслідок з підвищенням 
глобальної температури, а також діяльності сільського господарства. 

З приводу показників України, то необхідно зауважити, що вони погіршилися. Зокрема у 2019 році 
наша країна займала 60 позицію в світовому рейтингу, а от уже в 2020 - рівень забруднення підвищився, що і 
зумовило Україну зміститися на 43 місце. Якщо брати рейтинг серед країн Європи - то Україна була на 13-ій 
сходинці, а стала – на 8-ій [1].  

Беручи до уваги показники стану атмосферного повітря серед столиць світу, то маємо зазначити, що 
Київ у 2019 році був на 49 місці у рейтингу, а у 2020 році – перейшов на 39-й щабель [1]. 

Але в Україні існують проблеми, які пов’язані не лише зі шкідливими викидами у повітря. Згідно зі 
статистичними даними, що містяться у звіті про стратегічну екологічну оцінку Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2027 року, 57% території України зазнали ураження внаслідок водних та 
вітрових ерозій, понад 12% - підтоплені, 20% земель є забрудненими. Кожного року відбувається не менше 23 
тисяч випадків зсувів, 60% узбережжя Чорного й Азовського руйнуються внаслідок абразії. Більше ніж 150 
тисяч гектарів землі зруйновані внаслідок гірничодобувної та інших видів діяльності, а також близько 27 тисяч 
становлять підземні та поверхневі карстопрояви. 

Неможливо не оминути увагою і ті екологічні проблеми Донбасу, що спричинені військовими діями, а 
також внаслідок руйнації інфраструктури та наявності екологічно небезпечних підприємств. Затоплення шахт, 
вихід отруєних шахтних вод на поверхню або проникнення у підземні води; припинення роботи очисних 
споруд; пошкодження територій природно-заповідного фонду; забруднення атмосферного повітря та ґрунтів 
хімічними продуктами в результаті вибухів боєприпасів; знищення ландшафтів та рослинності у зв’язку із 
використанням військової техніки та будівництвом оборонних споруд; масове винищення значних територій 
лісів, що спричинені пожежами та неконтрольованими вирубуваннями дерев – є  жахливими наслідками 
порушення екологічної рівноваги та усього навколишнього природного середовища на Донбасі, що завдали 
шкоди здоров’ю та безпеці життєдіяльності більше, ніж 5 млн населення.  Тому наразі є актуальним питанням 
проведення екологічного моніторингу стану територій Донецької та Луганської областей для здійснення 
оцінювання екологічної ситуації. 

Вважаємо за необхідним зауважити, що 23 березня 2021 року був винесений указ Президента України 
№111/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики 
і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації» [2]. В 
зазначеному рішенні РНБО є низка пропозицій щодо зміни функціональних обов’язків та завдань, покладених 
на Кабінет міністрів України та органи місцевого самоврядування, для підвищення рівня екологічної безпеки в 
нашій державі. 
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На підставі вищевикладеного, можна зробити висновок, що з кожним роком екологічна ситуація у світі 
змінюється не в кращий бік і всьому людству необхідно об’єднати свої зусилля для збереження природи, без 
якої неможливе життя на Землі.  
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Проблема раціонального використання природних та вторинних ресурсів, за своєю актуальністю та 
складністю займає одне з провідних місць у наукових і практичних дослідженнях. На теперішній час в Україні 
відбувається інтенсивне накопичення відходів. Щорічно за даними міністерства загальний обсяг побутових 
відходів збільшується на 50 млн. кубометрів або 14 млн. т (300-450 кг на рік на 1 людину) [1]. В Україні існує 
нормативно-правове забезпечення щодо поводження з відходами: визначено ліміти на утворення й розміщення 
відходів, їх державний облік й паспортизація; реєстри об'єктів утворення та утилізації, міста видалення; 
трансграничне перевезення; ліцензування діяльності поводження; перелік їх видів як вторинної сировини. 
Нажаль, практичне втілення законодавства щодо утворення відходів здійснюється не завжди. При 
ідентифікації, класифікації, нормуванні утворення відходів, обліку й паспортизації,  зберіганні на  
підприємствах, проблемами у сфері поводження з відходами пластикових матеріалів (ВПМ) є: велика кількість 
їх утворення завдяки сировинної орієнтації економіки та використання несучасних технологій у виробництві; 
негативний вплив на навколишнє середовище і здоров’я суспільства; нерозвинена інфраструктура їх утилізації; 
неналагоджений облік ВПМ; недосконале законодавство та нормативно-методична база щодо поводження з 
ВПМ; відсутній механізм акумуляції грошей для фінансування інфраструктури поводження з ВПМ; недостатні 
економічні важелі залучення відходів у господарський обіг; відсутня мотивація щодо залучення у цю сферу 
приватного капіталу.  

У сучасних умовах важливим є рециклінг ВПМ і тільки за відсутністю економічно доцільних рішень 
необхідно їх захоронення або знищення. Під економічно доцільним рішенням розуміємо такі рішення, які 
враховують не лише ринкову ціну відходів, а й економічну оцінку всього циклу виробництва: від видобутку 
сировини до виробництва продукції й утилізації. Враховуючи важливість визначеної проблеми, в країні 
необхідно розробити та впровадити систему поводження з ВПМ, основною метою якої є визначення і 
створення умов, які забезпечують запобігання їх утворенню, екологічно безпечне видалення, використання як 
вторинної сировини. Ця система має враховувати з європейську послідовність пріоритетів: запобігання 
утворенню або мінімізації утворення ВПМ; технічно та економічно доцільне їх використання як вторинної 
сировини; екологічно безпечне захоронення. Для реалізації визначених пріоритетів необхідно впроваджувати 
дієві інструменти і механізми регулювання утворення й контролю життєвого циклу відходів, а також підвищити 
суспільну активність щодо поводження з ними. Таким чином, проблема виокремлення ВПМ із загального 
потоку ТПВ та їх переробка і утилізації є актуальною екологічною і соціально-економічною проблемою. 

Метою роботи є еколого-економічне обґрунтування можливостей виокремлення ВПМ із загального 
потоку ТПВ з наступною переробкою (на прикладі  регіонів Північно-Західного Причорномор’я).  

Основним способом поводження з ТПВ є вивезення та захоронення на полігонах і сміттєзвалищах, тому 
передбачається: зменшення загального обсягу їх захоронення з 95% до 30%; налагодження обліку відомостей 
про номенклатуру та обсяги на стадіях виникнення, переробка та утилізація. Сферами споживання пластикових 
матеріалів в Україні є: будівництво (27%), тара і упаковка (27%), автомобілебудування (8%), виробництво меблі 
(8%), електроніка  (7%), товари широкого вжитку (4%), агропромисловість (2%), інші галузі (17%) [1]. 
Переробкою ВПМ зайнято 39 підприємств України з виробничою потужністю 260 тис. т при  завантаженості 
170 тис. т (в т. ч. 53,4 за рахунок імпорту ВПМ). Крім того, 19 підприємств потужністю 77 тис. т при 
завантаженості 50 тис. т складають підприємства по переробці пляшок із поліетилентерафталату. Підприємства 
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з переробки ВПМ недовантажені на 35 % і працюють частково на імпортній сировині, в той час, як щорічно на 
звалищах ТПВ України розміщується їх велика кількість [1].  

Щорічні обсяги збирання ТПВ у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, протягом 2015-
2019 рр., становили 1,82 млн т, та були захороненні на звалищах ТПВ. Системою збирання ТПВ охоплено 
2/3 населених міст Одеської, а в інших двох областях 90%, обсяги утворення ТПВ лише в Одеський області 
можуть досягати 1,8 млн т/рік. Дослідження 2019 р. щодо обсягів збирання ТПВ доводять, що [2]: в Одеський 
області обсяги збирання складали 846741 т, заготівельні пункти вторинної сировини прийняли 1696 т (0,2% від 
кількості зібраних), відповідно в Миколаївській області 219 751 т та 37351 т (17% від кількості зібраних), в 
Херсонський області – 177 316 т та 3,05 т (0,002% від кількості зібраних). Від зібраних обсягів ТПВ, в Одеській 
області жодних ВПМ не було спрямовано на переробку та/або утилізацію [2]. Якщо вважати, що частка ВПМ у 
потоці ТПВ складає 12,9% [3], то на території Одеської, Миколаївської і Херсонської областей щороку у складі 
зібраних ТПВ протягом 2019 р. видалено на звалища («полігони») майже 160 тис. т ВПМ, а з урахуванням 
неповного охоплення системою збирання ТПВ населених пунктів території дослідження і наявності 
несанкціонованих звалищ, щорічні обсяги утворення ВПМ можуть досягати приблизно 200 тис. т.  

З урахуванням середнього вмісту полівінілхлориду (14%) і ін. не перероблених ВПВ (17%), загальна їх 
кількість, що придані для переробки складає близько 140 тис. т, що можна порівняти з завантаженістю діючих 
підприємств по переробці ВПМ в Україні [1], їх вартість дорівнює 600 тис. гривень (із рахунку 1 кг ВПМ – 
3 грн.). Кількість ВПМ у вигляді використаних одноразових  захисних масок і рукавичок, флаконів 
дезінфікуючих рідин, упаковок для продуктів харчування під час епідемії COVID-19 істотно збільшилася, що 
ускладняє  поводження з ними у складі ТПВ. Недосконалістю системи поводження з ТПВ, зокрема, з їх 
пластикової складової в прибережній зоні Північно-Західного Причорномор’я є важливим фактором 
формування морського сміття в акваторії Чорному морі, морфологічний склад якого на 83% представлений 
відходами пластикових матеріалів [4]. 

Нами були досліджені такі основні способи поводження з ВПМ:  захоронення на звалищах (полігонах), 
вторинна переробка. Кожен зі способів має екологічні та економічні характеристики, які потрібно враховувати 
при виборі кращого способу поводження з відходами. У цьому розділі наводяться можлива кількісна оцінка 
збитків або прибутків в результаті застосування одного зі способів. Протягом 2019 р. на звалища («полігони») 
видалено біля 160 тис. т ВПМ. Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються 
платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та 
коригуючих коефіцієнтів. Можливі збитки за розміщення ВПМ протягом 2019 р. складають 1440 тис. грн. При 
захороненні відходів ВПМ наряду з виведенням значних територій з господарського обороту, забрудненням 
складових довкілля, має місце і економічний збиток, який сплачується за розміщення відходів. Переробка 
передбачає використання ВПМ як основної чи допоміжної сировини для випуску нової продукції, тобто як 
вторинних матеріальних ресурсів.  

Нагадаємо, що усереднений морфологічний склад ВПМ України представлений таким чином [1]: 
поліетилен – 31%; поліетилентерафталат – 20%; полівінілхлорид – 14%; поліпропілен – 10%; полістирол – 4%; 
інші полімерні відходи – 21%. Відповідно у складі ВПМ, які біли спрямовані   на звалища («полігони») було: 
поліетилену – 49,6 тис. т; поліетилентерафталату – 32 тис. т; полівінілхлориду – 22,4 тис. т; поліпропілену – 
16,0 тис. т; полістиролу – 6,4 тис. т; інших  полімерних  відходів – 33,6 тис. т. Максимально можливий 
прибуток від продажу вторинної сировини, одержаної з ВМП, що були зібрані 2019 р. (за умови, що при 
переробці 1 кг  відходів одержується 0,8 кг вторинної сировини) складає: поліетилен – 496 тис. грн.; 
поліетилентерафталат – 192 тис. грн.; полівінілхлорид – 224 тис. грн.; поліпропілен – 128 тис. грн.; полістирол – 
51,2 тис. грн.; інші полімерні відходи – 336 тис. грн.; всього – 1427,2 тис. грн. З іншого боку, обумовити попит 
на переробку ВПМ може економія при придбанні компаніями вторинної сировини, одержаної з полімерних 
відходів замість покупки первинної сировини, дорожчої у 2-3 рази. У даному випадку  розмір економії за 
рахунок вторинної сировини складає 1235,6 тис. грн. Таким чином, при розміщенні ВПМ на звалищах 
(полігонах) збитки довкіллю складають  1440 тис. грн., а прибутки при  вторинної  переробці ВПМ – 1427,2 
тис. грн. 

Продаж ВПМ для подальшої утилізації іншим підприємством – це найефективніший з усіх методів 
поводження з ними. Представляється доцільним  організацію ліній з переробки ВПМ у вторинну сировину на 
території підприємств, де вони безпосередньо утворилися, що  дозволило  б зменшити витрати на процес їх 
переробки, транспорт та покупку. 

Висновки. Аналіз проведеного дослідження дає можливість зробити висновок, що розміщення та 
спалювання ВПМ являються неефективними методами поводження з відходами в Україні, які призводять до 
значного навантаження на оточуюче середовище та супроводжуються економічними збитками за розміщення 
відходів та викиди продуктів їх спалювання. Майже 80% ВПМ не здатна до біодеградації, а  їх спалювання є 
екологічно небезпечним процесом, а тому мінімізація утворення і переробка ВПМ є найбільш ефективними  
способами поводження з ними.  
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПОВІТРЯНИЙ БАСЕЙН              
ПІВНІЧНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Тимошенко Д.С., магістрант 
Науковий керівник Чугай А.В. 
Одеський державний екологічний університет 
 
 Стан повітряного басейну в регіонах України залежить від впливу численних факторів і. в першу чергу, 
стаціонарних і пересувних джерел забруднення. Слід відзначити, що в багатьох регіонах суттєвий внесок у 
формування загального рівня забруднення атмосферного повітря дають пересувні джерела (іноді до 80 % і 
більше).  
 Метою даної роботи є порівняльна оцінка техногенного навантаження на повітряний басейн північних 
регіонів України. Нами розглянуто Житомирську, Сумську і Чернігівську області.  
 У Житомирській області до основних джерел забруднення атмосфери належать теплове та енергетичне 
устаткування, промисловість, добувна та обробна галузі господарства, а також всі види транспорту [1]. 
Переважним забруднювачем атмосферного повітря є пересувні джерела (станом на 2019 р. більше 80 % викидів 
забруднюючих речовин (ЗР)). По окремих ЗР найбільшу частку становлять викиди речовин у вигляді твердих 
суспендованих частинок і метану. Значний обсяг також складають викиди оксиду вуглецю, сполук азоту і сірки 
[1]. 
 У Сумській області серед стаціонарних джерел більшість викидів ЗР надходить від на екологічно 
небезпечних виробництв, а саме: добувна промисловість і розроблення кар’єрів, переробна промисловість, 
постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря тощо [2]. Але переважними джерелами 
забруднення також є пересувні. 
 Аналогічна ситуація по переважних джерелах забруднення атмосферного повітря відзначається і в 
Чернігівській області. Серед стаціонарних джерел найбільші обсяги викидів ЗР відзначаються для підприємств 
енергетичної галузі, сільського господарства і нафтопереробної галузі [3]. 
 Нами проаналізовано динаміку викидів ЗР від стаціонарних і пересувних джерел у досліджуваних 
регіонах за 2015 – 2019 рр. (рис. 1). Слід відзначити, що дані про обсяги викидів від пересувних джерел у 
Сумській і Чернігівській області з 2016 р. відсутні. Тому з урахуванням відомостей про обсяги викидів у 
попередні роки ці дані були нами проінтерпольовані.  
 

 
Рисунок 1 – Викиди ЗР в атмосферне повітря північних регіонів України [3]  
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 Аналіз представленого рисунку показує, що у Житомирській і Сумській областях показники загального 
обсягу викидів є майже порівняними за період дослідження. У Чернігівській області у 2015 – 2016 рр. загальний 
обсяг викидів був максимальним, з 2017 р. відзначається зменшення показників. Внесок пересувних джерел 
забруднення серед трьох регіонів максимальним є у Житомирській області, мінімальним – у Чернігівській.  
 Для оцінки техногенного навантаження застосований модуль техногенного навантаження на 
повітряний басейн МПБ, який визначається як обсяг викидів ЗР (тис. т) за 1 рік, віднесений до площі 
адміністративного району або області. Результати оцінки наведено на рис. 2. Як видно, рівень техногенного 
навантаження є максимальним у Сумській області. Хоча, як зазначено вище, обсяги викидів у Сумській і 
Житомирській областях майже однакові. Також, при максимальних значеннях викидів ЗР у 2015 – 2016 рр. у 
Чернігівській області рівень техногенного навантаження є нижчим порівняно із Сумською областю.  
 

 
Рисунок 2 – Значення МПБ північних регіонів України у 2015 – 2019 рр. 

 
Отримані результати є частиною загального дослідження, присвяченого порівняльній оцінці 

техногенного навантаження на повітряний басейн північно-східних регіонів України.  
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 
 

В даний час в Україні спостерігається зростання міжтериторіальної конкуренції: регіони знаходяться в 
полі конкуренції один з одним за іноземні та внутрішні інвестиції, увагу і лояльність влади, залучення 
кваліфікованої робочої сили та інші ресурси розвитку. В таких умовах зростає роль позиціонування, що 
дозволяє території залучати і нарощувати ресурси для свого розвитку. Метою територіального позиціонування 
є виділення ключових характеристик регіону, а в деяких випадках і створення чітких орієнтирів, що вказують 
на територіальну особливість регіону. Іншими словами, необхідно виявити головні цінності і пріоритети, які 
відрізняють одну територію від інших, позначити її конкурентні переваги, визначитися з її перспективними 
брендами, і в підсумку сформувати бренд міста. Конкурентоспроможність міста визначається ступенем його 
«брендованості», а бренд міста є активною категорією ринкової економіки в цілому. 

Сьогодні вивчення брендингу території пов'язано зі спробами всебічного осмислення процесів, що 
відбуваються в суспільстві і світі в цілому з урахуванням історичного контексту. На нашу думку, сутність 
бренду укладена в його динамічному розвитку. В першу чергу, процес брендингу полягає в його стратегічному 
плануванні і в його постійних змінах, що враховують споживчі переваги.  

При створенні бренду території варто приділити увагу «внутрішньому впливу» бренду, спрямованому 
на розвиток цивілізованих соціально-економічних відносин серед жителів території, почуття єдності, 
відповідальності, патріотизму щодо «малої батьківщини». Зважаючи на це бренд території повинен бути 
відображенням кращих рис ментальності і традицій населення території, виконувати своєрідну культурно-
ідеологічну функцію, об'єднуючи населення території для виконання спільних завдань. 

Існує чотири цілі, які слід враховувати, просуваючи бренд території: 
 підтримка просування товарів (у тому числі товарів на експорт), вироблених в регіоні; 
 залучення інвестицій; 
 підтримка туризму, перетворення регіону в привабливу для відвідувань територію; 
 залучення кваліфікованої робочої сили. 
Слід виділити основні етапи створення бренду (схема 1): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1− Етапи розробки бренду 
 
 

Етап 1. Дослідження міста. На цьому етапі слід виконати наступні кроки: 
1. Добровільне опитування. 
Одне з перших досліджень – опитування жителів міста, метою якого є виявлення основ ідентичності 

міста, тобто розуміння того, що жителі думають про своє місто, як вони його бачать і відчувають. 
2. Філологічний аналіз назви міста. 
Зіткнувшись з брендом міста, людина буде сприймати його через призму сприйняття нової для неї 

назви міста, тому важливо розуміти, як позиціонування міста буде співвідноситися з конотаціями його назви. 
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3. Глибинні інтерв'ю з лідерами міських спільнот. 
В ході інтерв'ю респондентам пропонується у вільній формі поміркувати про місто, його сутність, 

характер і його майбутнє. 
4. Модель ідентичності. 
Якщо розглядати ідентичність міста як сукупність усіх факторів, які фіксують самоідентифікацію його 

мешканців, то важливо розуміти загальні джерела такої самоідентифікації. Тобто необхідно виділити кластери, 
що об'єднують ряд ключових для ідентичності місця факторів, використовуючи які, можна було б переходити 
до концептуального створення бренду міста (схема 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 − Модель ідентичності міста 

 
 

Етап 2. Розробка концепції. 
Процес розробки концепції бренду складно описати технологічно, так як він пов'язаний з акумуляцією 

великого обсягу різноманітної інформації про місто з подальшим виникненням варіантів позиціонування в 
процесі людського мислення. Важливо відзначити, що при розробці варіантів концепцій позиціонування 
необхідно врахувати всі побажання (варіанти) залучених в процес розробки городян. 

Етап 3. Візуалізація бренду (втілення концепції). 
На основі обраної концепції і з урахуванням всіх проведених досліджень, дизайнер ставить перед 

собою завдання візуалізувати ідею, строго прописану в технічному завданні, і при цьому врахувати риси 
характеру та інші особливості міста, які були виявлені в ході дослідження ідентичності міста. 

Етап 4. Підтримка бренду міста. 
Існують три основні стратегії просування бренду міста: 
1. Залучення інвестицій. 
Інвестиції, які відіграють велику роль у розвитку міста дозволяють створити нові робочі місця, 

стимулюють розвиток промисловості та інфраструктури міста в цілому. Крім того, інвестиції несуть побічні 
вигоди. Економічне зростання міста сприяє його соціальному розвитку, що підвищує якість життя (від 
доступності якісного медичного обслуговування та освіти до індустрії розваг). 

2. Залучення туристів. 
Для багатьох міст туристи є основним джерелом зростання ВВП. Залежно від мети, існує безліч видів 

туризму і в багатьох, навіть непримітних містах,  можна знайти те, що буде цікаво туристам. 
3. Залучення талантів. 
Вигідною моделлю просування є залучення талантів. Для цього необхідно, щоб в місті були всі 

необхідні ресурси для комфортного життя залучених людей і реалізації їх талантів. З точки зору 
довгострокових перспектив, ця модель є найбільш вигідною. Реалізація інноваційних ідей і технологічна 
цінність міста допоможе з часом залучити інвестиції і навіть туристів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що брендинг міст – це, в деякому сенсі, вимога часу, що 
визначається конкуренцією, що посилюється в умовах глобалізації. Створення брендів важливо не тільки для 
мегаполісів, а й для обласних центрів. Цілями таких міст є просування продукції місцевих виробників на 
зовнішній ринок, розвиток туризму, залучення інвестицій, утримання та залучення кваліфікованих кадрів.  

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Стась А. Нова геральдика. Як країни, регіони та міста створюють та розвивають свої бренди. М.: 
ООО «Група ІДТ», 2009.   

2. Біловодська О.А. Теоретико-методичні засади створення бренда міста / О.А. Біловодська,             
Н.В. Гайдабрус // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012.  №1. С. 35-43. 

Природа 
 

Вода 
Ліс 

Земля 

Історія 
 

Заводи 
Люди 
Війни 

Культура 
 

Інтелігенція 
Колективи 

Спорт 

 
Ім’я 

 



86 
 

УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ 
ЇХ ПОДОЛАННЯ  

 
Сербін Р.А., аспірант, Чумакова А.Г., аспірант 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 
 

У період пандемії COVID-19,  медичні заклади України стали об'єктами підвищеної уваги. Саме тому, 
на даний момент головним пріоритетом державної політики нашої держави є покращення системи управління 
медичним закладом, що дасть змогу зберегти і зміцнити здоров'я населення.  

Менеджмент у медичній сфері передбачає управління фінансовими, трудовими і матеріальними 
ресурсами охорони здоров'я. Основною метою даного виду менеджменту є зниження втрат українських 
громадян від захворюваності, інвалідності та смертності. В умовах економічної кризи та поширення 
коронавірусної інфекції особливого значення набуває необхідність підвищення ефективності діяльності 
закладів охорони здоров'я. Для цього потрібно впровадити нові форми, методи і моделі управління всіма 
ланками медичної установи як системи (рис. 1). В умовах дефіциту фінансових коштів економічна складова 
медичного обслуговування стає все більш значущою. Адміністрації установ охорони здоров'я прагнуть 
мінімізації витрат, виявлення фінансових резервів, підвищення доходу від платних медичних послуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 − Елементи механізму управління сучасною медичною установою 
 

До основних засобів досягнення вищевказаних цілей відносяться вдосконалення методів організації та 
управління медичними організаціями, всебічний статистичний і фінансовий контроль медичних організацій, 
оптимізація лікувального процесу. Успішний розвиток медицини високих технологій передбачає необхідність 
створення механізмів управління, спрямованих на підвищення якості та ефективності, як медичних установ 
первинної ланки, так і високотехнологічних медичних центрів. Якість медичної допомоги залежить, з одного 
боку, від рівня розвитку первинної медико-санітарної служби, з іншого – від оснащеності медичних установ 
високотехнологічним обладнанням і матеріалами. І та, і інша область вимагають залучення кваліфікованих 
кадрів, здатних приймати раціональні рішення, грунтуючись на науковому підході та ефективних менеджерів 
медичних установ, здатних забезпечити економічну та клінічну ефективність сучасних методів лікування. 

Основною проблемою закладів охорони здоров'я є відсутність достатнього фінансування. Враховуючи 
інноваційний характер сучасних медичних послуг, для підвищення конкурентоспроможності та забезпечення 
безперервного розвитку медичних закладів потрібні значні інвестиції (дорогі високотехнологічні медичні 
послуги, придбання інноваційного обладнання приміщень, навчання медичного персоналу і т.д.). Окрім цього, 
проблеми недофінансування обумовлені зростанням витрат на витратні матеріали імпортного виробництва, 
необхідні для лікувального процесу та підвищенням заробітної плати медичних працівників. 

Окрім економічних проблем, в даний час гостро постають проблеми довіри громадянського суспільства 
до інституту охорони здоров'я і міжособистісної довіри пацієнта до лікаря. Однією з умов досягнення основної 
мети діяльності медичних закладів є формування довірчих відносин між лікарями та пацієнтами, а основна мета 
їх діяльності – зміцнення здоров'я суспільства шляхом зниження смертності, інвалідності та захворюваності. 

Фактори, що ускладнюють управління організаціями охорони здоров'я, можна умовно розділити на дві 
групи за способом виникнення: фактори зовнішнього середовища і фактори внутрішнього середовища [1]. 

До факторів зовнішнього середовища прийнято відносити: 
-   з боку держави: завищені ліцензійні вимоги;  
- високі вимоги до медичних приміщень; застарілі стандарти оснащення медичних кабінетів; 

демпінгові ціни на платні послуги, що встановлюються державними медичними установами; 
-   з боку постачальників: завищена вартість медичних матеріалів та обладнання; 
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-  з боку споживачів: високий рівень недовіри до медицини, упередження населення проти платних 
медичних послуг; 

-   інші фактори: брак приміщень. 
До факторів внутрішнього середовища відносяться: 
-   низький рівень діагностичних послуг; 
-   відсутність реклами та маркетингу (або їх низька якість); 
-   невисока управлінська кваліфікація менеджерів установ; 
-   дефіцит кваліфікованих медичних кадрів; 
-   дефіцит фінансових ресурсів та недофінансування. 
У сукупності, ці фактори призводять до гальмування розвитку сучасної медицини. 
Вирішення проблем, що виникають у процесі функціонування організацій охорони здоров'я, має 

призвести до підвищення якості та доступності медичних послуг. Для цього необхідно створити Уніфіковані 
системи управління закладами охорони здоров'я, які сприятимуть підвищенню якості медичної допомоги. 

Сучасні економічні умови диктують необхідність розгляду питань управління якістю медичної 
допомоги в наступних аспектах: підвищення технологічності всіх процесів, стандартизація та оптимізація 
вибору медичних технологій, використання передових форм і методів інформатизації та організації (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 − Модернізація системи охорони здоров’я 
 
 
Розглянемо основні напрямки поліпшення роботи медичних установ [2]: 
1.  Підвищення зацікавленості менеджерів вищої ланки медичного закладу в поліпшенні його роботи.  
2. Усвідомлення необхідності колегіального прийняття рішень. Для реалізації принципу колегіального 

прийняття рішень необхідно створити громадську (опікунську) раду або комісію з поліпшення діяльності. 
3. Залучення в процес поліпшення всього складу керівництва.  
4. Участь лікарів та іншого персоналу в процесі впровадження заходів щодо поліпшення діяльності.  
5. Заохочення індивідуальної участі.  
6. Формування групи з удосконалення системи управління процесами.  
7. Залучення постачальників.  
8. Забезпечення якості функціонування систем управління медичної організації.  
9. Розробка стратегії і тактики поліпшення діяльності.  
10. Створення системи заохочення і визнання заслуг. В процесі поліпшення діяльності має відбутися 

кардинальна зміна ставлення до помилок. В даний час проведення необхідних змін можливе двома шляхами: 
- застосовувати заходи стягнення до кожного, хто допустив помилки в ході виконання своїх обов'язків. 
- заохочувати окремих співробітників і (або) колектив у разі виконання ними поставлених завдань. 
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Так, что же такое глобализация и с чего все началось? Глобализация – это процесс взаимодействия и 

интеграции между людьми, компаниями и правительствами разных стран, процесс, который управляется 
международной торговлей и инвестициями и поддерживается информационными технологиями [1].  Этот 
процесс оказывает влияние на окружающую среду, культуру, политические системы, экономическое развитие и 
процветание, а также на физическое благополучие людей в обществах по всему миру. То есть множество стран 
объединяются для выполнения общих целей. 

Однако глобализация не нова. В течение тысячелетий люди, а затем и корпорации, покупали и 
продавали друг другу земли на больших расстояниях, например, через знаменитый Шелковый путь через 
Центральную Азию, который в средние века соединял Китай и Европу. Точно так же на протяжении веков 
люди и корпорации вкладывали средства в предприятия других стран. Фактически, многие черты нынешней 
волны глобализации аналогичны тем, которые преобладали до начала Первой мировой войны в 1914 году. 

Но политические и технологические разработки последних нескольких десятилетий привели к такому 
увеличению трансграничной торговли, инвестиций и миграции, что многие считают, что мир вступил в 
качественно новую фазу своего экономического развития.  Например, с 1950 года объем мировой торговли 
увеличился в 20 раз, и только с 1997 по 1999 года потоки иностранных инвестиций почти удвоились, с 468 до 
827 млрд долларов.  Отличая нынешнюю волну глобализации от предыдущих, автор Томас Фридман сказал, 
что сегодня глобализация «дальше, быстрее, дешевле и глубже» [2]. 

Эта текущая волна глобализации была вызвана политикой, которая открыла экономику внутри страны 
и на международном уровне.  В годы, прошедшие после Второй мировой войны, и особенно в течение 
последних двух десятилетий, многие правительства приняли экономические системы свободного рынка, 
значительно увеличив свой производственный потенциал и создавая множество новых возможностей для 
международной торговли и инвестиций. Правительства также договорились о резком сокращении барьеров в 
торговле и заключили международные соглашения для стимулирования торговли товарами, услугами и 
инвестициями.  Пользуясь новыми возможностями на зарубежных рынках, корпорации строят иностранные 
заводы и договариваются о сотрудничестве с зарубежными партнерами.  Таким образом, определяющей чертой 
глобализации является международная структура промышленного и финансового бизнеса. 

Технология была другим основным двигателем глобализации.  В частности, достижения в области 
информационных технологий кардинально изменили экономическую жизнь.  Информационные технологии 
дали всевозможным отдельным субъектам экономической деятельности − потребителям, инвесторам, 
предприятиям − ценные новые инструменты для выявления и реализации экономических возможностей, 
включая более быстрый и более информированный анализ экономических тенденций в мире, простую передачу 
активов и сотрудничество с множеством партнеров. 

По мере развития технологий, особенно благодаря международной торговле и средствам передачи 
информации, глобализация начала развиваться с невероятной скоростью. 

Один из важных шагов глобализация сделала благодаря изобретению предпринимателя Малкома 
Перселла Маклина. Во времена великой депрессии 1930 годов, когда миллионы американцев потеряли свою 
работу, на ум Маклину пришла идея заменить устаревшие мешки, бочки, тюки и ящики на «контейнер». 

В те времена, когда он был обычным водителем грузовика, ожидая своей очереди в порту и наблюдая 
за тем как долго загружается и разгружается товар на корабль, ему в голову приходит интересная мысль «А 
если поднять грузовик полностью на судно, а не разгружать отдельные ящики?». Ему понадобилось много 
времени, чтобы накопить средства для реализации своей идеи. После разработанного дизайна стальных 
контейнеров и палуб кораблей, в свет вышел первый в мире контейнеровоз «Ideal X», с этого времени и 
началась эра контейнерных перевозок [2]. 

Идея не только сэкономила много времени, денег и сил, но и стала причиной расцвета международной 
торговли, которая предлагает нам сегодня множество товаров.  Благодаря морским перевозкам цены на товар и 
время на его доставку гораздо меньше, нежели раньше.  Невероятная идея смогла изменить мир и дала толчок 
глобализации по всему миру. 

Для того чтобы не отставать от современных тенденций, контейнеры подверглись множества 
изменений как в размерах так и в видах.  Это позволило не только перевозить больше товаров, но и ускорить 
грузоперевозки по всему миру. Согласно Международной организации стандартизации (ISO) первый контейнер 
получил стандарт длиной в 20 футов (чуть более 6 м).  Вторым стандартом стал контейнер длиной в 40 футов, 
который на сегодняшний день является наиболее распространенным [3]. 

Логистика морских перевозок строится на идее интермодальности − в данном контексте 
подразумевается возможность смены режима (mode) транспортировки (суда, ж/д транспорт и автотранспорт) 
без необходимости осуществлять разгрузку/погрузку содержимого контейнера. То есть, по прибытию груза в 
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порт его снимают краном и сразу ставят на поезд или грузовик, а не распаковывают и не разгружают его.  
Контейнеры ставятся на грузовики, закрепляются специальными креплениями и отправляются в магазины. 
Благодаря этой системе товары отправляется от заводов, далее на корабли и порты, затем наконец в магазины, 
не тратя лишнего времени на разгрузку и загрузку, что позволило сделать этот механизм почти 
автоматическим.  Таким образом, обмен технологиями, инновациями и товарами стал намного быстрее и 
дешевле  по сравнению с другими видами перевозок [4]. 

Узнать где именно находится твой товар можно благодаря современным технологиям. Для этого на 
специальных платформах в Интернете размещается информация обо всех этапах движения груза. На борту 
контейнера размещают уникальный код и специальные устройства считывают его. В коде зашифровываются 
владелец, категории модуля, серийный номер изделия и контрольное число.  Таким образом, любой человек 
зная свой уникальный код в пару кликов может узнать всю информацию о своем товаре где бы он ни 
находился. Также у заказчиков товаров есть возможность выбрать оптимальный для них маршрут доставки, 
выбирая из множества вариантов. 

Логистика морских грузоперевозок заменила много ненужных действий и тяжелый труд на отточенные 
роботизированные алгоритмы действий доставки товаров по всему миру. 

Доступность товаров сильно повлияла на мировую культуру.  Благодаря морской доставке наследие 
многих стран стало доступным всем. Люди по всему миру начали слушать одинаковую музыку, есть 
идентичную пищу и одеваться в похожую одежду. Глобализация стерла границы. 

Каждый может зайти в Интернет, открыть социальную сеть или онлайн-магазины и заказать 
необходимый товар.  Товары доставляются контейнерами, поэтому большое количество людей, в разных 
уголках мира может получить товар, который произведен на другом континенте или в другой стране. Все 
можно объяснить тем, что доступность и цены на массовые товары по всей планете стали одинаковыми.  
Компании производят товары там, где им лучше, а люди получают необходимый товар где бы они ни 
находились. 
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Безумовно, рік 2020 для старту бізнесу – варіант не найкращий. Пандемія коронавірусу боляче вдарила 

по багатьох традиційних галузях, вибір сфер для започаткування бізнесу помітно обмежився, а ризики 
прогоріти істотно зросли. Проте, як не дивно, але карантинні обмеження та нова реальність, створили 
можливості для бізнесу, передовсім в області інформаційних і нових виробничих технологій, особливо в таких 
секторах як охорона здоров’я, туризм і логістика. 

Але, щоб чітко зрозуміти, в яких сферах бізнесу в кризу можна очікувати віддачі, варто, в першу чергу, 
виходити з поведінки людей в саме період карантину та кризи. Що турбує людей у ці нелегкі часи? З якими 
потребами вони все одно залишаються, а які з них виходять на перші ролі? На наш погляд, сьогодні актуальні: 

− базові потреби людини, наприклад у їжі та воді;  
− потреби, пов’язані зі здоров’ям і безпекою; Прагнення заощадити, знизити витрати на розкіш та речі 

не першої необхідності;  
− потреба автономності, незалежності від послуг посередників та не універсальних товарів, готовність 

до тривалих обмежень та скорочення споживання; 
− сепарація, неможливість чи небажання людей фізично контактувати з іншими людьми, потреба 

отримувати послуги чи товари з доставкою додому;  
− колаборація онлайн: протилежна тенденція, яка полягає в необхідності людей об’єднуватися і 

кооперуватися у важкі часи для вирішення спільних завдань;  
− потреба в додатковій освіті та підвищенні своєї кваліфікації;  
− потреба в подоланні страхів і невизначеності щодо майбутнього. 
Харчове виробництво завжди затребуване. Якщо на нього і вплинула криза корнонавірусу, то в меншій 

мірі, і зі зрозумілих на те причин. Людям потрібно їсти, пити, задовольняти ці свої базові потреби незалежно 
від криз, пандемій або кон’юнктури на ринку.  В період кризи та пандемії, тут потрібно правильно визначити 
нішу та цінову політику, створити конкурентоспроможний продукт і грамотно його просувати. Рентабельні 
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бізнес ідеї пов’язані з їжею: напівфабрикати, заморозка; копчені м’ясо, риба та ковбаси; фаст фуд (швидке 
харчування); макаронні вироби; кондитерський цех; натуральні та питні йогурти, морозиво; виробництво піци, 
доставка піци та інших готових продуктів і напівфабрикатів (з опцією доставки відразу на кілька вечорів). 
Прибутковість харчового бізнесу, при його правильній організації, проглядається навіть в умовах конкуренції. 
Людям щодня потрібна їжа, вони прагнуть урізноманітнити свій раціон та відкриті для нових продуктів. Як 
приклад – у зв’язку із закриттям більшості ресторанів і кафе, стала більш актуальною продаж вуличної їжі. 
Також, поки все ще закриті деякі ресторани та кафе, чи робота їх обмежена, актуальним може бути 
вендинговий бізнес, зокрема, продаж кави через автомати. 

У періоди нестабільності та епідемій людина відчуває загрозу своїй безпеці: як у фінансово-
матеріальному плані, так і в плані фізичному та психологічному. Такі настрої зрозумілі: погіршується адже не 
тільки епідеміологічна ситуація, а й матеріальний стан людей, що неминуче веде до зростання злочинності. У 
плані захисту матеріального майна, задоволення таких потреб може виражатися у встановленні охоронного 
обладнання, систем відеоспостереження, продажу зброї та засобів індивідуального захисту, а й навіть у наданні 
фінансових консультацій. Також під час карантинних обмежень та самоізоляції, коли жителі міст прагнуть 
покинути свої квартири, а виїзд за кордон заборонений, популярним напрямком може виглядати оренда дач і 
заміських котеджів, де сім’я зможе відчути себе в безпеці. Також варто звернути увагу і на такий психологічний 
аспект: в кризові періоди сильні настрої «майбутнього кінця», тому можуть бути затребувані психологічні 
онлайн-курси, курси виживання, уроки самодопомоги, медитативні практики, бізнес-ідеї в сфері йоги та інше. 

Якщо вам доведеться займатися сільським господарством, це зовсім не обов’язково означає, що 
потрібно рівнятися на «бабусь з ринку». На дворі 21 століття, а в мережі можна відшукати приклади, як молоді 
екофермери заробляють на послугах з доставки свіжих овочів, фруктів, сирів, та навіть м’яса. В якості прикладу 
можна навести один із популярних форматів – організація послуг з сезонної передплати на фермерські овочі та 
фрукти з передпродажем абонементів. Іноді про вміст таких «зелених коробок» покупці дізнаються не відразу і 
для них це стає сюрпризом. Зрозуміло, передплатниками стають зазвичай жителі великих міст, що стежать за 
правильним харчуванням. 

У 2020 році багато фірм зі сфери послуг припинили свою діяльність на невизначений термін. Але 
потреба в цих послугах нікуди не поділася. Не секрет, що багато перукарів, майстрів манікюру, масажистів та 
інші працівники сфери краси та здоров’я стали працювати з виїздом додому, бо альтернативи отримувати гроші 
іншим способом і годувати сім’ю держава їм не запропонувала. В таких умовах багато фахівців починають 
розуміти, що працювати так, формуючи свою базу клієнтів їм вигідніше, ніж чекати поліпшення обстановки та 
сидіти склавши руки на урізану зарплату з мінімальними окладами, а то і зовсім без них. Формат такого навіть 
не бізнесу, а самозайнятості, коли у вас є якийсь необхідний навик, а людей є потреба у вашій послузі, 
зустрічається в дуже багатьох сферах, наприклад, в побутових послугах «чоловік на годину», ремонті побутової 
техніки, в бізнесі на будівництві та ремонті житла, тощо. Як правило, послуги фахівців пропонуються 
майстрами через локальні групи у соціальних мережах, ОЛХ та інших подібних сервісах. 

Можливість доставки додому в періоди епідемій важлива як ніколи. У нинішній смутний час люди 
побоюються ходити по магазинах. А в багатьох країнах в принципі вихід з дому обмежений, чи й навіть зовсім 
був забороненим. І тут служба з доставки продуктів додому буде як ніколи доречною. Заклади громадського 
харчування розуміють, що на одній продажі на винос не заробити та підключають системи безконтактної 
доставки. Але доставляти додому можна не тільки їжу, але і багато іншого, наприклад, корми для тварин, ліки, 
друкарську та сувенірну продукцію, тощо. 

Онлайн-бізнес – це мабуть перше, на що звертають увагу люди, які опинилися в чотирьох стінах, або 
втратили роботу в традиційних галузях. Сьогодні способи заробітку в онлайн змушені шукати екскурсоводи, 
які проводять онлайн-екскурсії, вчителі та фітнес-тренери, які намагаються заробити приватними онлайн-
уроками та курсами, кухарі, які намагаються запустити кулінарні школи онлайн і так далі. Оскільки люди стали 
набагато більше проводити часу в онлайн, в період ковід добре себе почувають онлайн-кінотеатри, стрімінгові 
сервіси, також це вдалий час для запуску блогів. В якості ж найбільш перспективних професій можна назвати 
програмістів чат-ботів, програмістів нейромереж і data-science, фахівців з SEO та SMM. 

Хоча бізнес на освіті зазнав величезних труднощів, потреба в освіті та перенавчанні нікуди не поділася. 
Більше того, все більше людей сьогодні розуміють, що потребують нових знань та нових професій. Навіть 
найконсервативніші представники оффлайн розуміють, що без інтернету вже не прожити, потрібно відкривати 
онлайн-школу або онлайн-курси. 

Ще одна бізнес-ідея, яка за всіма прогнозами поб’є свої ж рекорди за кількістю клієнтів – це 
репетиторство онлайн. Їздити в громадському транспорті до репетиторів зараз мало хто захоче. І нарешті, 
настане золотий час для вчителів, які викладають онлайн. Каналів заробітку в кризу онлайн сьогодні безліч: 
репетитори можуть проводити свої заняття в режимі відеоконференцій онлайн через Zoom, Skype, Viber, тощо. 
Бізнес-тренери та коучі – можуть використовувати нові можливості взаємодії з аудиторією через сервіси 
соціальних мереж. 

Незважаючи на популярність таких слів як «самоізоляція» та «карантин», у важкі часи люди 
відчувають потребу в об’єднанні. Сьогодні, на відміну від криз попередніх, така співпраця найбільш 
перспективна в режимі онлайн. Це можуть бути сайти та сервіси спільних покупок, бізнес-клуби, в яких можна 
знаходити партнерів для стартапів і розділяти ризики. 
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Можна витратити мільйон на розв'язання задачі стандартним способом, а можна трошки довше 
подумати, подивитися на проблему з іншого боку та вигадати рішення, що коштуватиме разів у десять 
дешевше, а працюватиме у сто разів краще. Саме такі рішення зараз дуже потрібні в Україні. 
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На сучасному світовому ринку освітніх послуг глобальні рейтинги вищих навчальних закладів 

набувають все більш важливого значення. Участь у світових рейтингах для українських вишів стала «справою 
престижу». Дана тенденція сприяє об’єднанню національної системи освіти і науки з європейським простором 
забезпечення якості освіти та усунення наявних перешкод на шляху до мобільності студентів, викладачів, 
дослідників і управлінців вищої школи. Метою даного дослідження є аналіз існуючих національних та 
зарубіжних рейтингів оцінки конкурентоспроможності ЗВО та розкриття їх сутності. 

У прагненні забезпечити конкурентоспроможність ЗВО щодо відповідності вимогам світових 
стандартів держава здійснює рейтингову оцінку ЗВО. Практика виявлення найбільш конкурентоспроможних 
ЗВО шляхом складання рейтингової оцінки застосовується зарубіжними країнами ще з 80-х років XX століття. 
На даний час до складання рейтингів ЗВО залучені не тільки засоби масової інформації, а й спеціальні 
лабораторії. Європейський Центр з питань Вищої освіти (ЮНЕСКО-СЕПЕС, Бухарест) та Інститут Політики 
Вищої Освіти (IHEP, Вашингтон) здійснили збір, провели аналіз і систематизували різні рейтинги, які 
застосовують для виявлення найбільш конкурентоспроможних ЗВО. 

Серед основних типів рейтингів ЗВО виділено: 
1. Рейтинги, що дозволяють ранжувати заклади вищої освіти за величиною підсумкової оцінки. В 

рамках такого типу рейтингу кожному ЗВО нараховується підсумковий бал, який визначається сумою основних 
показників, взятих з урахуванням вагових коефіцієнтів. Подібний підхід є найпоширенішим. 

2. Рейтинги, що дозволяють ранжувати програми навчання, що застосовуються у ЗВО. При цьому 
оцінюються не тільки програми бакалаврського та магістерського рівня освіти, а й програми аспірантури, 
додаткової професійної освіти та ін. 

 3. Комбіновані рейтинги включають в себе риси вищезазначених  типів.  
До відомих зарубіжних рейтингів віднесені: 
- The Academic Ranking of World Universities (Китай) 
- America's Best Colleges (США) 
- The Top American Research Universities (США) 
- CHE Hochschulranking 08/09 (Німеччина) 
- Good University Guide 2009 (Великобританія) 
  - Рейтинг польських університетів Perspektywy і ін. 
З огляду на зарубіжну практику можна  відзначити, що рейтинги ЗВО формуються засобами масової 

інформації. Найбільш поширеною є модель незалежної оцінки закладів вищої освіти, яка здійснюється 
спеціальної некомерційною організацією. Отримані результати оцінки конкурентоспроможності ЗВО 
надаються  засобами масової інформації. 

У дослідженні проаналізовано міжнародні рейтинги, в яких беруть участь вітчизняні заклади вищої 
освіти: 

1. Рейтинг університетів за версією SciVerse Scopus (Результати рейтингу ЗВО базуються на 
показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які 
публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. Ранжування університетів 
проводиться за індексом Хірша - показнику, який ґрунтується на кількості наукових публікацій і кількості їх 
цитування) 

2. Рейтинг університетів світу за версією Webometrics (Складається Cybermetrics Lab двічі на рік. 
Оцінює присутність вузів у віртуальному інформаційному просторі, вимірює наукову активність їх вчених і 
вплив їх публікацій, спираючись на університетські сайти та репозиторії (електронні архіви), ураховуючи 
кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вузу, зовнішні посилання на нього, 
цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів. Рейтинг "Вебометрикс" публікується двічі 
на рік. 

3. Рейтинг Top Universites by Google Scholar Citations (Webometrics) (Складає Cybermetrics Lab двічі на 
рік та формується за результатами підрахунку кількості цитувань праць топ 10 представників закладу у Google 
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Академії (перший, найбільш цитований, профіль виключається з підрахунку). Данні цього рейтингу є одним з 
критеріїв формування Ranking Web університетів світу  - рейтинг Webometrics) 

4. Рейтинг університетів за популярністю в Інтернеті - World universities web ranking (З 2005 року 
складає австралійська компанія 4ICU. В рейтингу використовуються показники цитованості та відвідуваності 
офіційних веб-представництв ВНЗ світу. Джерелами інформації виступають бази даних міжнародного Інтернет-
гіганту Google, американської компанії Alexa Internet (дочірня компанія Amazon) та британської компанії 
Majestic -12) 

5. Рейтинг університетів світу THE (Times Higher Education) (з 2004 року складає британське видання 
Times Higher Education. Він входить до трійки найбільш авторитетних світових рейтингів університетів. Дає 
прогнозовану позицію вузів на наступний рік. Рейтинг складається на основі 13 показників, серед яких 
міжнародна студентська та викладацька мобільність, кількість міжнародних стипендіальних програм, рівень 
наукових досліджень, внесок в інновації, цитованість наукових статей, рівень освітніх послуг та ін.) 

6. Рейтинг транспарентності інституційних репозитаріїв університетів та інших науково-освітніх 
установ (Transparent Ranking of Repositories) Рейтинг сформовано на основі підрахунку кількості наукових 
робіт, розміщених у репозитарії і проіндексованих базою Google Scholar.  

Серед відомих національних рейтингів можна виділити наступні: 
1. Консолідований рейтинг ЗВО України (У якості вихідних даних використані найбільш авторитетні 

серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вузів України: «Топ-200 
Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих 
навчальних закладів) 

2. Топ-200 Україна (Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою 
експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, складає академічні рейтинги закладів вищої 
освіти України "Топ-200 Україна" відповідно до Берлінських принципів ранжирування вищих навчальних 
закладів.) 

3. Бібліометрика української науки (Система призначена для надання суспільству цілісної картини 
стану вітчизняного наукового середовища. Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом опрацювання 
створених науковцями особистих бібліометричних профілів на платформі Google Scholar та бібліометричних 
показників систем Scopus і Web of Science) 

Конкурентоспроможність ЗВО повинна бути зумовлена не тільки перевагою освітніх послуг та інших 
характеристик, зарахованих до розряду кількісних показників, але й у значній мірі перевагою за якісними 
критеріями порівняно з аналогічними ЗВО на конкретних сегментах ринку за певний період часу. При цьому 
важливо створювати і розвивати цю перевагу в майбутньому.  
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В Україні, як і в інших країнах, досі діють карантинні обмеження через пандемію COVID-19, через це, 

люди повинні були пристосовуватися до нових умов життя. Значно зросла купівля товарів через онлайн 
магазини, різні бізнеси як великі так і малі отримали великі збитки, а деякі і зовсім припинили своє існування, 
адже ніхто не був до такого готовий. Тому доцільно дослідити питання, наскільки ж сильно пандемія вплинула 
на ринок побутової техніки та електроніки в Україні? В який бік вони пішли, в гірший та кращий? 

С початком  карантину ситуація на ринку почала кардинально змінюватися. Через обмеження 
пов’язанні з пандемією і панічним настроєм серед споживачів, майже у всіх категоріях техніки, продажі 
скоротилися. Щоб комфортніше було порівнювати зміни на ринку, доцільно виокремити декілька періодів. 

На початку карантину с 16 березня по 19 квітня 2020 р. більше всіх втрат зазнав ринок смартфонів, і 
мобільних телефонів з падінням продажів на рівні 43% в порівнянні з аналогічним періодом в 2019 р. Різкому 
падінню також піддалися ключові категорії габаритної побутової техніки: мікрохвильові печі (-31%), 
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холодильники (-35%), плитки та духовки (-35%). Єдиною групою товарів які зросли, були ноутбуки с 
показником приросту в 22%.  

Ринок побутової техніки і електроніки с 20 по 17 травня 2020р. відновлювався с показником зросту в 
8% в порівнянні с аналогічним періодом минулого року. Лідером ринку по темпам росту продажу виступала 
категорія ноутбуків (+63%). В цей час ріст також показували пилососи (+49%), електробритви (+33%) та 
телевізори (+39%). 

Після 17 травня  карантинні обмеження послабили, відкрилися офлайн магазини, тож більш доцільно 
далі відмовитися від розбивки на періоди, і порівняти остаток року в цілому с аналогічним періодом минулого. 

Продажі побутової техніки та електроніки у 2020 р., виросли майже на 20%, в порівнянні з 2019-м, до 
106,5 млрд грн. Вище зростання продажів було тільки в 2018-му (+ 25%). Коли, за словами експертів, українці 
задовольнили відкладений попит, сформований в кризові 2014-16 рр. 

В цілому структура споживчого кошика не змінилася, Перша за популярністю – велика побутова 
техніка: її частка склала близько 22%. Ще 18% припало на комп’ютери, ноутбуки й аксесуари. Споживча 
електроніка, яка практично повністю складається з телевізорів, і дрібна побутова техніка зайняли 12% і 11% 
відповідно в порівнянні з попереднім роком [1]. 

Важлива відмінність полягає в тому, що в 2020 р. українці в цілому переключилися на більш дорогі 
категорії техніки, в той час як у 2019-му двигуном ринку була дрібна побутова техніка, а на другому місці по 
зростанню продажів виявилися телевізори. 

Популярність товарів сектора   ІТ, попит на які знижувався аж до початку весняного карантину, 
обумовлена необхідністю відпочивати та працювати вдома. У підсумку дана категорія додала в популярності 
майже 32%. 

Дрібна побутова техніка також додала в порівнянні з 2019-м, майже стільки ж, скільки і комп’ютери – 
30%. Серед нових тенденцій також є зростання попиту на індивідуальний електротранспорт, перш за все 
самокати. Також підвищеною увагою користуються товари, пов’язані з очищенням і зволоженням повітря. 
Робот – пилосос перестав бути дорогою іграшкою – нині багато хто сприймає його як необхідний засіб для 
прибирання в домі [2].  

Також зростає попит на телевізійні панелі (частіше зі збільшеною діагоналлю в 55 дюймів) – друге 
місце по продажах після смартфонів, хоча в 2018 році вони були на сьомому. В середньому по ринку споживча 
електроніка додала більше 20%. 

Серйозних збитків зазнав сегмент офісної техніки. Протягом першого півріччя для цієї групи товарів 
були характерні рекордно низькі показники, які не спостерігалися навіть протягом останніх 4 років. І навіть із 
відновленням звичного режиму роботи, під час пом’якшень карантинних обмежень, ця категорія не може 
продемонструвати повернення продажів рівня 2019 року. Варто зазначити, що в пост пандемічному 
майбутньому очікується скорочення офісного формату. Частка компаній, які працюють лише дистанційно, 
значно не збільшиться, але буде характерним для ринку поєднання офісної роботи з віддаленою, що буде 
залежати від організацій, відділів чи певних співробітників. 

Ринок побутової техніки та електроніки однозначно змінився, він став більш електронним, адже в 
умовах карантину споживачам довелося переглянути свої погляди на онлайн купівлю, якщо раніше велика 
частина покупців сумнівалась в чесності та в гарантії доставки якісного товару з онлайн магазину, і багатьом 
було спокійніше, якщо вони купують товар на який вони можуть подивитися, помацати його, то зараз їм 
довелося в якійсь мірі зруйнувати свої устої. Тож з цього виходить що зміни на ринку побутової техніки та 
електроніки пішли більше в кращий бік, ніж в гірший. 

Основним підсумком 2020 р. та початку 2021-го є розквіт онлайн продажів.  Суспільство адаптується 
до нових умов життя, облаштовує свої квартири для комфортної роботи вдома, адже багато людей попали під 
скорочення, інші знайшли більш вигідні та зручніші  умови праці в Інтернеті, розквітає ІТ сфера, все більше 
людей відкриває свої Інтернет магазини. 
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На сьогоднішній день кількість активних користувачів соціальної мережі Instagram становить понад 1 

мільярд. Уміння користуватися і маневрувати коштами даної соціальної мережі може призвести до 
маркетингового успіху.  Ведення бізнесу в Instagram стало настільки актуальним, що розробникам даного 
додатка довелося створити для користувачів таку можливість, як ведення бізнес аккаунта. 
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За даними Pew Research Center, 17% від загальної кількості користувачів соціальних мереж старше 18 
років щодня перевіряють аккаунт в Instagram.  Ядро аудиторії цієї соціальної мережі представляють молоді 
люди у віці від 18 до 29 років.  У гендерному розрізі в Інстаграм домінують жінки.  Користувачі Instagram дуже 
активно використовують цю мережу, 57% власників перевіряють аккаунт як мінімум раз в день, а 35% роблять 
це кілька разів на день [1]. 

Можна помітити, що розробниками був врахований момент зв'язку аккаунта Instagram з іншими 
соціальними мережами, наприклад Facebook, що дає можливість налаштувати автоматичну інтеграцію 
фотографій, тим самим збільшуючи кількість лайків і репоста. 

Попитом просування в соціальних мережах, а особливо в мережі Instagram, є хештег.  Включаючи в 
хештег назви бренду і використовуючи його комбінуючи з іншими, які є актуальними серед цільової аудиторії 
вашого бізнесу, можна також досягти різкого зростання лайків і репоста, тобто  просування вашого облікового 
запису. 

Також маючи можливість моніторити використання хештег вашого бренду, ви маєте можливість 
отримувати зворотний зв'язок.  Їй теж можна користуватися як одним із способів просування. 

Мета кожного користувача Instagram  набрати певну кількість лайків і репоста, в даній ситуації можна 
використовувати взаємний піар.  Згадуючи користувача, від якого ви отримали зворотний зв'язок, в своєму 
акаунті, ви змушуєте його до повтору цієї дії знову і знову. 

Підписники є потенційними клієнтами, яких потрібно стимулювати і приділяти їм увагу. 
Прикладом прояву уваги по відношенню до підписників, можна взяти компанію Starbucks, яка раз у 

кілька місяців присвячує свій пост одному з фоловерів, розміщуючи його творчість, що зображує їх продукт.  
Або, використовуючи спосіб «ближче до народу», викладайте смішні фотографії або відеоролики «з-за 
лаштунків», відкрийте для споживачів завісу виробництва. 

Використовуйте краудсорсінг: попросіть користувачів опублікувати фотографії, яку роль в їхньому 
житті відіграє ваш бренд.  Це допоможе зрозуміти цільову аудиторію, а також стане в нагоді для проведення 
подальших досліджень, спрямованих на розвиток бізнесу.  Але для того, щоб залучити максимальну кількість 
користувачів, доведеться запустити фотоконкурс. 

Фотоконкурс в Instagram − це можливість отримати величезну кількість користувацького контенту і 
нових ідей, або просто привернути всю увагу до вашої компанії.  Необхідно лише задати тематику конкурсу та 
дати можливість клієнтам проявити свої творчі здібності. 

Можливе використання геотеггінгу - прив'язки фотографій до карти.  Додавайте до посту своє місце 
розташування, таким образам таргетіруйте локальних користувачів. 

Взаємодіючи з аудиторією через Instagram.  Ви зможете залучати клієнтів, якщо продаєте одяг, товари 
hand made, предмети декору, послуги, пов'язані з красою і доглядом за тілом і багато іншого.  Дана платформа 
дозволяє оптимізувати профіль, публікувати фото товарів, відзначати їх хештегом, проводити конкурси і 
пропонувати клієнтам знижки 
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Після десятиліть нереальних обіцянок та розчарувань, штучний інтелект нарешті починає приносити 

реальну вигоду компаніям, які першими почали його адаптацію. Рітейлери на передньому краї цифрових 
технологій покладають на роботів на основі штучного інтелекту управління складами, включаючи замовлення 
позицій, яких залишилося небагато. Енергетичні компанії прогнозують попит на електроенергію за  допомогою 
штучного інтелекту. Автовиробники використовують технологію для створення автономних автомобілів. Та чи 
є бізнес-кейси у штучного інтелекту у сфері маркетингу? 

Технологічні прориви завжди створювали нові можливості для сторітелінгу та маркетингу. Як свого 
часу розвиток телебачення почав епоху масової реклами, а інтернет та поява смартфонів підняли таргетинг та 
контексту рекламу на новий рівень, так і штучний інтелект змінить спосіб взаємодії людей з інформаційними 
технологіями, брендами та послугами. 

Такі компанії, як Google, Amazon та Microsoft, вже сьогодні пропонують своїх домашніх асистентів, які 
мають служити виконувачами функцій домашніх справ: через систему звукового контролю вони вміють 
вмикати світло, вентиляційну систему чи музику, а також скласти ваш розклад, повідомити про ситуацію із 
заторами, ввести в курс останніх світових новин або ж порадити найближчий ресторан на ваш смак. На Заході 
люди все більше купують таких домашніх асистентів, а із подальшим розвитком технології вони стануть не 
лише більш доступними та здатними виконувати складніші функції, але й зможуть знаходитися з користувачем 
на постійній основі. 
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Штучний інтелект підніме на новий рівень одну з основних цілей маркетингу – релевантність 
комунікацій. Але перед цим ми побачимо зміни у самому підході до бізнесу. 

Маркетологи вже використовуються силу штучного інтелекту для отримання цінних висновків про 
своїх клієнтів, автоматизації завдань та оптимізації робочого процесу. Трохи більше ніж половина маркетологів 
(51%) наразі використовують інструменти на основі штучного інтелекту, а ще 27% інтегрують ці інструменти у 
2019-му році, згідно з даними Salesforce. Штучний інтелект випереджає за цим показником інтернет речей та 
маркетингову автоматизацію. А зі зростанням кількості даних, яку генерують споживачі, комп’ютерні 
технології на основі штучного інтелекту – машинне навчання, «глибинне» навчання та обробка повсякденної 
мови – стануть ще важливішими для прийняття рішень на основі даних [1]. 

Штучний інтелект використовується в маркетингу, перш за все, для підвищення ефективності 
маркетингових комунікацій. Однак, аналіз, контроль і управління − це тільки одна сторона маркетингу; 
креативність так само важлива, як єдиний спосіб для брендів диференціюватися один від одного. Розглянемо 
детальніше на прикладах сучасних технік які допомагають в повсякденому житті 

Штучний інтелект вже сьогодні почав потрапляти в лікарські кабінети, а отже, це лише питання часу, 
коли він стане там звичайним явищем, переконані експерти. «Від потужних діагностичних алгоритмів до точно 
налаштованих хірургічних роботів ця технологія робить свою присутність надзвичайно видимою у всіх 
медичних сферах», – йдеться в публікації Futurism. Наразі штучний інтелект досить добре справляється з 
діагностикою хвороб: дослідники в шпиталі імені Джона Редкліффа в Оксфорді розробили таку систему 
діагностики, яка у 80% випадків краще за медиків виявляє хворобу серця, а в Гарвардському університеті вчені 
навчили «розумний мікроскоп» бачити небезпечні інфекції в крові. В минулорічному дослідженні штучному 
інтелекту вдалося швидше діагностувати метастатичний рак молочної залози, ніж радіологам, йдеться у статті. 
Штучний інтелект також проявив здатність визначати ризик розвитку захворювань, пов’язаних із віком, таких 
як рак і серцеві захворювання, повідомляє The Daily Mail [2]. 

Як бачимо, індустрія штучного інтелекту все ще знаходиться на ранній стадій свого розвитку. 
Попередні дослідження показують, що нам ще тільки належить побачити реальні бізнес-кейси використання 
штучного інтелекту. Розмови на тему заміни маркетологів штучним інтелектом не мають під собою жодного 
підґрунтя. Штучний інтелект допоможе створювати контент, але потреба у маркетологу-людині нікуди не 
зникне. Машини допоможуть знизити ресурси потрібні на виконання задач, але людська креативність все ще 
незамінна [3]. 

Маркетологи використовуватимуть штучний інтелект щоб поєднувати правильні зображення та 
повідомлення з правильним часом та місцем доставки. Найбільш перспективні сфери використання – 
сегментація, відслідковування та визначення ключових слів. Тобто, як і було зазначено на початку, штучний 
інтелект підніме релевантність маркетингу на принципово новий рівень. 
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Підтримка та стимулювання інноваційної активності на високому рівні є важливою передумовою 
економічного розвитку, що може стати каталізатором подальших змін. Якщо взяти у якості ілюстративного 
прикладу попит на продукцію добувної галузі, то він традиційно високий, через що робота даних підприємств 
має значні перспективи розвитку. 

 Гірничодобувне підприємство, впроваджуючи інновації, стає не лише окремим об’єктом господарської 
діяльності в межах концепції сталого розвитку, а й суб’єктом сталого розвитку суспільства, оскільки діяльність 
гірничодобувних компаній порушує екологію середовища, у межах якого функціонує, та, у разі недотримання 
принципів сталого/стійкого розвитку, може бути причиною низького рівня соціальних стандартів життя 
населення на території функціонування. 

Поступовий перехід до принципів сталого господарювання проявляється у всіх галузях, у тому числі 
гірничодобувній промисловості, оскільки гірничо-металургійний комплекс (ГМК) залишається одним із 
базових елементів економіки багатьох держав, у тому числі України. Зарубіжний досвід показує, що компанії з 
ефективними операційними моделями швидше домагаються зростання операційних доходів та, порівняно з 
тими, чиї операційні моделі менш продумані, отримують більшу дохідність [1].  

Крім того, експотенційний розвиток сучасних технологій обумовив новий етап розвитку 
гірничодобувного бізнесу. Сьогодні ті добувні компанії, які змінюють сировинний цикл, повинні оптимізувати 
втрати. Цифрові технології створюють потенціал для оптимізації бізнес-процесів, підвищення ефективності 
виробництва та створення додаткової вартості. Таким чином, на стійкий розвиток гірничодобувної компанії 
впливають її стратегічні пріоритети та цифрова революція. 

Також маємо можливість виокремити такі чинники впливу як соціокультурний: для підвищення 
продуктивності добувним компаніям слід піклуватися про створення сприятливого робочого середовища для 
своїх співробітників. Ще два важливі чинники макросередовища щодо впливу на інноваційний розвиток – 
екологічна стійкість та енергоспоживання і інтегрований підхід до звітності. 

Не можна не зазначити, що гірничодобувний бізнес побудований на відкритих розробках, які 
потребують меншої кількості працівників. Однак, оскільки вугілля залягає у швах кори, то аби досягти 
вугільного прошарку вирубуються ліси та знімаються верхні шари ґрунту, що становить значну екологічну 
небезпеку, а внаслідок промивання добутого вугілля навколишнє середовище забруднюється за рахунок шламу, 
що містить токсичні елементи та важкі метали.  

Такі заходи як зменшення викидів, зниження обсягів споживання обмежених ресурсів (наприклад, води 
і електроенергії) надає гірничодобувним компаніям набагато більше переваг, ніж просто скорочення витрат [2]. 
Знижуючи масштаб наслідків своєї діяльності для навколишнього середовища, легше повернути довіру 
суспільства. 

Тиск на гірничодобувні компанії здійснюють не лише місцеві спільноти, а й регулятори, що проявляється 
у вимогах розкриття широкого спектру інформації щодо впливу на навколишнє середовище. Оприлюднення 
такої інформації вимагають Глобальна ініціатива зі звітності (GRI), Ініціатива щодо забезпечення прозорості у 
добувних галузях (EITI) та ін. У відповідності до тренду ресурсного націоналізму, коли контроль за участю 
іноземних компаній у розробці природних ресурсів посилюється та в окремих випадках може призвести до 
націоналізації шахт та свердловин, збільшилася кількість контролюючих органів, які вимагають прозорого 
звітування від компаній добувної галузі. 

Отже, серед ключових чинників впливу на стійкий розвиток підприємства можна виділити: підвищення 
акціонерної вартості, стимулювання виробничої продуктивності, необхідність функціонування в умовах 
взаємозалежності, цифрова революція, екологічна стійкість та енергоспоживання, слідування стратегічним 
пріоритетам, соціокультурні аспекти та інтегровані підходи до звітності. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 

Писаренко Н.Ю., Маслак О.І., д.е.н., проф.,  Гришко Н.Є., к.е.н., доц.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Сучасний розвиток економіки будь-якої держави залежить від рівня впровадження інновацій в 

діяльність підприємств. Інноваційні технології є підґрунтям для збільшення конкурентоспроможності продукції 
на світовому ринку, а також – активізації потужності промислових підприємств України. Реалізація 
результативного функціонування промислових підприємств вимагає постійного збільшення якості товарів та 
послуг, що досягається підвищенням інноваційної активності та впровадженням інновацій на промислові 
підприємства [1]. Важливим також є управління людським капіталом та подальше управління інноваційним 
розвитком [3-4]. 

За даними Держкомстату [2] на 2019 рік кількість суб’єктів господарювання промислового сектора 
становила 12,5% від загальної кількості суб’єктів господарювання. Таким чином, промисловість займає третє 
місце за величиною суб’єктів господарювання, а тому впровадження інвестиції саме у цей сектор є доцільним 
та важливим для якісного розвитку економіки держави. Розглянемо частку кількості промислових підприємств, 
що впроваджували інновації, на рисунку 1. 

Рисунок 1 – Частка кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації (продукцію та/або 
технологічні процеси), в загальній кількості промислових підприємств, % [2] 

Таким чином, ми маємо змогу спостерігати мінливу динаміку у впровадженні інновацій за розглянутий 
період. У 2016 році українська промисловість досягла піку за часткою кількості підприємств, що 
впроваджували інновації, однак зберегти таку динаміку не вдалось. Окрім цього за даними держкомстату [2] 
можна спостерігати суттєве збільшення витрат на інновації у 2016 році, порівняно з 2015 (на 9415,8 млн.грн). 
Розглянемо джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в табл. 1. 

 
Таблиця 1− Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств у відсотках до 

загального обсягу витрат на інновації [2] 
 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.
Власні кошти 
підприємства 

52,9 63,9 72,9 85 97,2 94,9 84,5 88,2 87,7 

Кошти державного 
бюджету 

1 2 0,3 4,5 0,4 0,8 2,5 5,2 3,9 

Кошти інвесторів-
нерезидентів 

0,4 8,7 13,1 1,8 0,4 0,1 1,2 0,9 0,3 

Кошти інших джерел 45,6 25,5 13,7 8,7 2 4,3 11,8 5,7 8,1
 
З даної таблиці можна зробити висновок про низьку зацікавленість держави у фінансуванні 

інноваційної діяльності промислових підприємств протягом розглянутого періоду. Кошти інвесторів-
нерезидентів, а також інших джерел демонструють динаміку до зменшення, порівняно з власними коштами 
підприємства, що становлять основну частку фінансування. 

Таким чином, можна зробити висновок про існування низки проблем в інноваційній діяльності 
промислових підприємств України. Зокрема серед них: брак коштів на дослідження і розробку новітніх 
технологій; високі процентні ставки за кредитами та великі ризики, що гальмують процес інвестування; низька 
мотивація підприємств у здійсненні інноваційної діяльності; низька зацікавленість держави у фінансуванні 
інноваційної діяльності. 
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СВІДОМІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ЯК ЗАПОРУКА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
 

Маслак О.І., д.е.н., проф., Данилко В.К., д.е.н., проф., Гришко Н.Є., к.е.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Хоча в Україні суспільство не характеризується високим рівнем енергоощадливості та 
енергоефективної свідомості, останнім часом спостерігається усе більше число екологічних акцій та ініціатив 
на підтримку відповідального енергоспоживання. Необхідність формування енергоефективної свідомості 
суспільства актуальна, оскільки сьогодні найбільший обсяг споживання енергії (70% вітчизняного 
енергобалансу) припадає на житлово-комунальне господарство та промисловість, у той час як у ЄС сукупне 
споживання енергії за даними секторами не перевищує 50% (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Сукупне споживання енергоресурсів за галузями станом на 2020 рік [1] 
 
 Корисним для України щодо впровадження заходів з енергозбереження може стати досвід країн ЄС, де 
енергогенерація з використанням біопалива, енергії сонця та вітру отримала широку підтримку населення [2]. 
Найяскравішим прикладом високого рівня енергоефективної свідомості суспільства слугує Німеччина, де 
великий бізнес має у чотири рази менше потужностей з виробітку альтернативної енергетики, ніж приватні 
споживачі та малі підприємства. Сьогодні близько 230 тисяч приватних будинків у Німеччині забезпечені 
електроенергією за рахунок відновлювальних джерел енергії (ВДЕ). Така розвинена екологічна свідомість 
громадян пришвидшила трансформацію енергетики та покращила стан довкілля [3].  
         У Польщі відходи виробництва на фабриці картопляних продуктів концерну «Farm Frites» переробляють 
на біогаз. Примітно, що проект такої переробки став наслідком дороговизни утилізації відходів. Встановлення 
біогазової установки на третину скоротило видатки на утилізацію та дозволило зменшити закупівлю 
енергоресурсів для фабрики на 15 %. Німеччина, Італія, Швейцарія, Франція та Чехія – лідери серед країн ЄС за 
кількістю біогазових станцій. У Чехії, де налічується 500 таких станцій, щорічно із силосу кукурудзи та 
сировини приватних господарств виробляють 3 млн куб. м біогазу. 
           Ще одним лідером з інноваційних підходів до енергоспоживання є Японія, оскільки у країні, бідній на 
природні ресурси, фермери ведуть безвідходне господарство, перероблюючи стебла рису одночасно на 
біопаливо та корм для тварин, використовуючи методи твердофазної ферментації. У питаннях розробки 
біопалива ще далі просунулися США, де нині тривають дослідження з видобутку палива з використанням 
мікробіологічних водоростей. Як стверджують дослідники, з одного акру можна добути 2500 галонів біопалива 
на рік, що у 50 разів більше за кукурудзу. На відміну від зернових культур, вирощування водоростей можливе 
на територіях, непридатних для сільського господарства.  
 Нині спостерігаються певні зрушення у питаннях розвитку відновлювальних джерел енергії. 
Позитивним кроком можна вважати наміри уряду підвищити рівень використання альтернативного палива, щоб 
заохотити підприємства встановлювати генератори, що працюють на альтернативному паливі. Ще один варіант 
вирішення проблеми альтернативної енергетики для України – створення енергосервісних кооперативів за 
західним зразком, які займатимуться розвитком відновлювальних джерел енергії на певних територіях. Таким 
чином, Україна має вибудувати свою модель енергоефективної свідомості суспільства, виходячи з 
національних особливостей та з урахуванням міжнародного досвіду. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВ В 
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ 

Колісник А.О., студ., Маслак О.І., д.е.н., проф., Яковенко Я.Ю., PhD 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Cьогодні бізнес-середовище продовжує швидко розвиватися, а його функціонування вимагає від 
підприємств нових інноваційних підходів, які б враховували новітні технології та постійно мінливі споживчі 
структури. Довгостроковий успіх напряму залежить від того, наскільки інноваційною є обрана бізнес-модель та 
конкурентна стратегія. В умовах загострення конкуренції між підприємствами складно обмежтися лише 
інноваційним процесом або продуктом, враховуючи той факт, що вони швидко застарівають та 
характеризуються меншим потенціалом успіху, аніж інноваційна бізнес-модель [2]. Відповідно, існує потреба у 
постійному перегляді бізнес-моделей на предмет їх відповідності сучасним вимогам та інноваційності. На 
даному етапі менеджмент підприємства може стикатися з рядом проблем, зокрема: 1) складність виходу за межі 
бізнес-сфери; 2) недостатня  кількість системних інструментів; 3) необхідність диверсифікації стратегічних 
підходів. 

Розглянемо практичні приклади, що ілюструють особливості подолання перелічених труднощів у 
імплементації інноваційних бізнес-моделей [1]. Першим обмеженням є складність розуміння і опанування ідей 
поза межами бізнес-логіки сфери діяльності об’єкта господарювання. Зміна звичного способу мислення та 
вихід із зони комфорту може сприяти кращому розумінню необхідності зміни бізнес-моделі. Так, наприклад, 
компанія Kodak збанкрутіла попри те, що першою у світі запустила випуск цифрових фотоапаратів у 1975 році, 
однак більше не продукувала нові ідеї. Варто зазначити, що сучасні умови господарювання зумовлюють 
необхідність мислити категоріями бізнес-моделей, а не технологій і продуктів. 

Звідси випливає наступна проблема – нестача системних інструментів. Існує міф, що створення 
інновацій – це хаотичний процес. Однак, якщо у менеджера є необхідні інструменти для інноваційного 
перетворення своєї бізнес-моделі, то стимулювання і реалізація інноваційного процесу – це першочергове 
завдання будь-якого керівника. Так, наприклад, компанія Mаrklin, виробник іграшок, не витримала конкуренції 
з китайськими товарами, у результаті чого зазнала значних збитків. Ситуацію можна було виправити шляхом 
удосконалення асортиментної, цінової та розподільчої політик, однак не вдалося встановити більш низькі ціни і 
посилити свої позиції на конкурентному ринку. Ще одним прикладом слугує компанія Rosenthal, виробник 
порцелянового посуду, яка теж не витримала конкуренції з китайською продукцією. Не проведена вчасно 
переорієнтація на роботу в нішах спричинила цінову неконкурентоспроможність. Невідповідність і протиріччя 
маркетингової та виробничої стратегій – ще один різновид проблем під час впровадження інноваційних бізнес-
моделей потребує диверсифікації стратегічних підходів.  

Прикладом загрози для трансформаційних перетворень в умовах загостреної конкуренції є рішення 
підприємства Lowe’s вийти на ринки Канади, Мексики, Австралії та розширити свою присутність на ринку 
крамниць товарів для дому та ремонту у США. Однак дана стратегія себе не виправдала, оскільки таке 
розширення не мало успіху і замість ринкової експансії менеджмент підприємства вимушено звільнив частину 
персоналу та скоротив усі додаткові статті витрат. При цьому підприємство залишалося прибутковим, хоча 
подальше розширення бізнесу поставили під сумнів, а трансформації сприймалися інвесторами як занадто 
ризикована діяльність і замість проактивної стратегічної позиції за мету ставили оптимізацію досягнень 
минулого. Такий ретроспективний підхід не сприяє ширшому мисленню, якого вимагають сучасні бізнес-
умови. Ситуація змінилася, починаючи з 2015 року, відколи стратегічним орієнтиром діяльності підприємства 
було обрано акцент на інноваційному розвитку. Створені науково-дослідні підрозділи підприємства у 
майбутньому були також залучені до спільних розробок екзоскелетів (пристрої, які частково або повністю 
повторюють біомеханіку людини та можуть значно допомогти у питаннях перенесення важких вантажів на 
значні відстані) та до розробки технологій з доповненою реальністю спільно з такими потужними корпораціями 
як Google та Lenovo. 

Звісно, впровадження трансформаційних заходів супроводжується складнощами та проблемами через 
спротив змінам, стратегічні та технологічні виклики тощо. Водночас нині у інформатиці з’явилися гнучкі 
методології без послідовного планування, методологія бережливого стартапу, зосереджена на швидких 
експериментах та мінімально життєздатних продуктах тощо.  Таким чином, підходи до інновацій бізнес-моделі 
і стратегій трансформації набули популярності та висвітлюють можливості створення цінності за допомогою 
нових стратегічних орієнтирів та конкурентних стратегій. Бізнесу, який хоче змінитися, варто навчитися 
справлятися з невідомістю, зробити трансформацію максимально відчутною. 

 
 
 



100 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Антикризові інструменти управління підприємством: практичні аспекти реалізації / О.О. Хандій // 

Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012.  № 4.  С. 186-192. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2012_4_24 
2. Маслак, О.І. Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства / О.І. Маслак,        

Л.А. Квятковська// Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць. Луцький 
національний технічний університет.  2012.  Вип. 9 (34).  Ч. 1. С. 201–210.  

 
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Писаренко Н.Ю., Одінцов М.М., д.е.н., проф., Іщенко С.В., старш. викладач 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Сучасні умови господарювання вимагають від підприємств достатньої гнучкості для їх інтеграції в 
мінливе ринкове середовище. Для того, щоб залишатися конкурентоспроможним та досягати максимальних 
фінансових результатів, підприємство повинно не лише зайняти свою нішу, а й мати стратегічно орієнтоване та 
креативне керівництво, мотивовану команду працівників [4].  

Саме тому доцільно використовувати інноваційний підхід, який може стати основою гнучкої системи 
управління персоналом, а також сформувати нову команду кадрів, зорієнтованих на розробку та впровадження 
інновацій в роботу підприємства [1].  

Для впровадження такого підходу на підприємстві має бути створено інноваційно-стимулююче 
внутрішнє середовище, що включає в себе взаємозалежні складові (рис. 1). 

 

  

 

 

 

 
 
Рисунок 1 – Система складових інноваційно-стимулюючого внутрішнього середовища підприємства 
 
Найбільш сприятливі до інновацій методи управління кадрами можна об’єднати у певні блоки, серед 

яких [2, 3]: 
- підсистема планування персоналу, в основі якої лежить попереднє формування сукупної системи 

інноваційної діяльності. Необхідно провести якісний та докорінний аналіз вже існуючого на підприємстві 
колективу і виявити їх кадровий потенціал у розрізі інноваційної спрямованості; 

- підсистема розвитку персоналу, що включає в себе освітню підготовку працівників в межах та за 
межами підприємства. Така підсистема має бути спрямована на розвиток у співробітників професійних навичок 
та вмінь, а також знань про те, які дії вони мають чинити, щоб інновації успішно реалізувалася в організації; 

-  підсистема мотивації і стимулювання персоналу в своїй основі має створення позитивного 
інноваційного клімату. У рамках даної підсистеми вітається застосування креативних підходів для створення 
якісної системи стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві; 

- підсистема організації інноваційної діяльності персоналу встановлює відповідні взаємозв’язки та 
займається розподілом функцій між працівниками, що залучені до інноваційної діяльності, а також надає права 
та проводить аналіз фактичних і запланованих результатів інноваційної діяльності підприємства. 

Таким чином, інноваційне управління персоналом полягає не лише у впровадженні інновацій в 
діяльність організації, а й у формуванні інноваційної поведінки працівників всіх рівнів для їх налагодженої 
роботи. 
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АСПЕКТ ПЛАНУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖЕРА В НОВІТНІХ УМОВАХ  
 

Савєлова А.Д., студ., Cкрипнюк К.О., к.е.н., доц., Пирогов Д.Л., к.т.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Світова економічна криза, спричинена пандемією вірусу COVID-19, викликала зміни у роботі і змусила 
коригувати план діяльності багатьох українських підприємств: деякі впровадили нові види діяльності; інші – 
перейшли на виробництво продукції у інших галузях; багато фірм взагалі були змушені зупинити свою роботу.  

В інноваційній діяльності Україна у 2020 році посіла 45 місце за результатами глобального індексу 
інновацій, значення якого зменшилося до рівня показника за 2014 рік (табл. 1).  

 
Таблиця 1 – Динаміка глобального індексу інновацій України протягом 2013 – 2020 рр. на основі [4] 

Рік 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Значення індексу 35,78 36,26 36,5 35,72 37,62 38,5 37,4 36,3
Темп приросту, % - 1,34 0,66 -2,14 5,32 2,34 -2,86 -2,94 

 
Тому постає питання про визначення рекомендацій інноваційним менеджерам щодо визначення і 

планування актуальних напрямків інноваційної діяльності для відновлення стану справ і ефективного 
функціонування вітчизняних компаній. Інноваційні менеджери мають вирішувати комплекс завдань, від 
визначення цілей стратегічного управління і розвитку фірми до мінімізації впливу ризиків на фінансовий стан 
фірми. При цьому інноваційний менеджер має справу з прогнозами, розрахунками, очікуваними показниками, 
які залежать від специфіки інноваційної діяльності [1]. Таким чином, у сучасній кризовій ситуації, що склалася, 
інноваційна діяльність підприємств має базуватися на таких основних принципах [1-3]: 

1. Тактичне планування діяльності. Період 2020 – початку 2021 року спричинив динамічне коливання 
усіх існуючих ринків, покупці і підприємства змушені були змінити співвідношення своїх «споживчих 
кошиків». Наразі підприємству необхідно планувати свою інноваційну діяльність на відносно короткий 
проміжок часу, звертаючи увагу на останні тенденції і вимоги споживачів.  

2. Періодичне проведення комплексу ринкових досліджень, який є базисом для планування і розробки 
інновацій і має включати дослідження за своїм характером і цілями; характером інформацією, яка збирається; 
охопленням цільової аудиторії; періодом; дослідження відносно замовника; місця проведення; напряму; типу 
ринку. Повнота цього комплексу може диференціювати в залежності від тенденцій розвитку зовнішнього 
середовища (суспільства і державної політики) і внутрішнього середовища (IT-технології і глобалізація) 
організації. 

3. Досягти планування і проведення ефективної діяльності, а також, повного і якісного дослідження 
ринку і його інфраструктури неможливо лише за роботи менеджера з інновацій. Підприємство мають 
обслуговувати кваліфіковані кадри на всіх етапах виробничо-інноваційного процесу: керівники, фахівці, 
службовці, робітники – усі повинні бути зацікавленими у не лише у «виході» своєї роботи, а й у кінцевому 
результаті діяльності працівників і підрозділів загалом. Важливою є робота обслуговуючого персоналу, що 
забезпечує комфортні умови праці і допомагає кваліфікованим кадрам. 

4. Для проведення робіт над створенням інноваційного продукту працівникам необхідне сучасне 
обладнання і експериментальні лабораторії, які будуть спрощувати і автоматизувати деякі складні 
розрахункові процеси, допоможуть відтворити моделі майбутніх продуктів і процесів їх функціонування; 
створять комфортні і безпечні умови праці робітників. 

5. Звернення за консультацією до експертів та освітніх інститутів, які зможуть надати власні 
прогнози щодо розвитку економіки і галузі діяльності, а також, за необхідності надати послуги коучингу як для 
керівництва, так і для інших робітників підприємства.  

Сформована система чинників має на меті в першу чергу допомогти керівництву підприємства вжити 
заходів і розробити план щодо відновлення функціонування підприємства у всіх видах своєї діяльності і 
забезпечити ефективну діяльність на випадок продовження пандемії. Слід зазначити, шо наразі ці умови є 
вирішальними при створенні позитивного іміджу будь-якої компанії і знаходження своєї конкурентної ринкової 
позиції. 
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СЕКЦІЯ № ІХ 
ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 
Заїка К.О., аспірант, Синєгіна Н.В., аспірант 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Діяльність будь-якого підприємства ґрунтується на формуванні та управлінні ресурсним потенціалом, 
який є основою його економічного зростання. Сучасні умови господарювання вимагають прийняття 
ефективних управлінських рішень щодо забезпечення виробництва матеріальними та іншими видами ресурсів з 
урахуванням їх оптимального співвідношення. Визначення ресурсного потенціалу полягає у взаємодії його 
складових елементів. Однак, і на сьогодні не вироблено ні категорійного апарату, який би однозначно трактував 
як сам ресурсний потенціал, так і його складові [1, с. 197]. Це є можливим шляхом систематизації теоретичних 
положень, які відображають сутність ресурсного потенціалу, що обумовлює актуальність обраної теми. 

В економічній літературі пропонуються різні тлумачення поняття «ресурсний потенціал підприємства», 
при цьому, найбільш поширено трактування через такі ключові елементи (характеристики) як «сукупність 
ресурсів», «можливості» [2, с. 127]. Термін «ресурсний потенціал» у наукових дослідженнях використовується 
в основному відносно регіонів, великих економічних районів і країни в цілому. Тому в теоретичному й 
практичному аспектах категорія ресурсного потенціалу на рівні підприємства вивчена недостатньо, хоча в 
науковій літературі на макрорівні обговорюється досить широко. Для визначення сутності об’єкту дослідження 
необхідним є аналіз теоретичних підходів (табл. 1).  

 
Таблиця 1 – Теоретичні підходи щодо визначення ресурсного потенціалу підприємства 

Автор Трактування поняття «ресурсний потенціал» 

Гладій М.В. 
Сукупна інтегральна продуктивність промислових і природних засобів виробництва,  
а також трудових ресурсів, які відображаються показниками виходу валової та 
товарної продукції на одиницю земельної площі.

Сосенко Л.С. 
Категорія, яка згадується лише тоді, коли мова йде про діючий потенціал, а результат 
його використання характеризується досягнутим рівнем економічного потенціалу. 

Окоркова Л.Г. Сукупність ресурсів, якими володіє підприємство, що забезпечують можливість 
отримання максимального економічного ефекту в заданий момент часу. 

Шаталова Т.Н. 
Чебикіна М.В. 

Матеріальна основа виробництва, але в статиці – до моменту залучення ресурсів у 
виробничий процес. 

Смагін Б.І. 
Це сукупність трудових природних і матеріальних витрат, які визначають кількістю, 
якістю і внутрішньою структурою кожного ресурсу. 

Мочалова Б.М. 

Сукупність можливостей факторів (ресурсів), що реалізуються в процесі виробництва 
матеріальних благ, а також невикористаних можливостей, більш ефективного 
використання виробничих, природних і науково-технічних ресурсів, необхідних 
суспільству для забезпечення економічного зростання і більш повного задоволення 
суспільних потреб. 

Азріліян А.Н. 
Здатність наявних трудових і матеріальних ресурсів країни забезпечувати 
максимально можливий рівень виробництва продукції і послуг. 

Ігнатовський П.А. 
Категорія більш об’ємна, ніж продуктивні сили, і включає до її складу ще кількість і 
якість трудових ресурсів, можливості, природні ресурси. 

 
Згідно проведеного аналізу у роботах більшості авторів ресурсний потенціал представлений усіма 

видами ресурсів, використовуваними в суспільному виробництві на тій чи іншій стадії розвитку продуктивних 
сил. Однак розглядати його лише як конгломерат ресурсів недоцільно, оскільки він містить ряд якісних 
економічних характеристик. У результаті проведеної систематизації наукових поглядів, можна прийти до 
висновку, що під ресурсним потенціалом підприємства слід розуміти сукупність наявних видів ресурсів, 
пов’язаних між собою, використання яких дозволяє досягти економічного ефекту.  

Ресурсний потенціал підприємства є категорією, що розкриває не тільки граничні обсяги використання 
ресурсів для виробництва тієї чи іншої продукції, а й визначає ефект від спільної дії основних видів ресурсів: 
інформаційних, виробничих, кадрових і фінансових, який виражається через здатність підприємства 
адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища за рахунок постійного моніторингу попиту на товари 
чи послуги. Проаналізовані теоретичні положення є підґрунтям для подальшого їх застосування при 
формуванні планів ефективного використання ресурсного потенціалу підприємств у процесі розробки ними 
стратегічних програм розвитку. 
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Для забезпечення розвитку та поширення корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в Україні 
необхідно не лише узагальнити міжнародний досвід даної концепції, а й визначити можливість використання із 
врахуванням національних особливостей та практики ведення господарської діяльності підприємств. Сучасні 
вимоги ринкової економіки сформували вирішальну роль та зумовили необхідність інтегрування соціального 
складника бізнесу та зацікавлених сторін у стимулюванні запровадження принципів корпоративної соціальної 
відповідальності на вітчизняних підприємствах різної форми власності, адже таке вкладання коштів на 
соціальні потреби, нині є формою стратегічного інвестування. 

Запровадження стратегії корпоративної соціальної відповідальності підприємства формується на 
принципах добровільності, прозорості, підзвітності, відповідності загальній місії, інтегрованості в стратегію 
розвитку, відповідності суспільним етично-правовим нормам та нормативам, відповідальності за результати 
діяльності підприємства не тільки в економічній, але й у соціальній та екологічній сферах, узгодженості із 
цілями сталого розвитку суспільства.  

Інструментарій стратегії КСВ у стратегічному наборі вітчизняних організацій залежить від 
актуальності та реалій господарювання. Концепція соціальної відповідальності значно розширює традиційне 
розуміння відповідальності бізнесу, адже доповнює значимість його функцій у суспільному розвитку, та сприяє 
підвищенню конкурентоспроможності, вартості бізнесу, виражає інтереси підприємств у сфері взаємодії зі 
стейкхолдерами, у розвитку місцевих громад щодо реалізації соціальної політики. 

Дослідження окремих показників дозволило визначити критичні точки запровадження концепції КСВ, 
що характеризує відносини з працівниками, підтримку соціальної інфраструктури, реалізацію 
природоохоронних заходів та інформаційну відкритість підприємств Кременчуцького промислового району. 
Запропоновано механізм оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності підприємства (рис.1). 
Показниками КСВ обрано коефіцієнти податкового навантаження, якості продукції, окупності витрат на збут, 
втрат від поставки неякісної продукції, рівня благодійної діяльності підприємства, працевлаштування осіб з 
обмеженими можливостями, фінансування соціальної інфраструктури, рівня інформаційної відкритості.  

 

Рисунок 1 – Механізм оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності підприємства 

1. Загальна характеристика дотримання принципів КСВ  

2. Оцінка загального рівня КСВ підприємства 

3. Діагностика переваг та недоліків  підприємства у сфері КСВ 

Визначення рівня відповідальності підприємства перед основними 
стейкхолдерами: 

екологічна і суспільна складова, 
перед акціонерами, керівництвом підприємства  

та його трудовим коллективом 

Порівняння основних показників розвитку КСВ підприємства із загально-
галузевими тенденціями 

Розробка та планування заходів, спрямованих на підвищення ефективності КСВ підприємства
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Практична реалізація запропонованого механізму дозволить: визначити та оцінити проблеми у сфері 
КСВ підприємства; сформувати ресурсну базу підприємства, що може бути використана у цій діяльності; 
запропонувати дієві заходи, щодо покращання існуючої ситуації; розробити дієву систему управління КСВ. 

 

УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА МІСЦЕМ ВИНИКНЕННЯ 
 

Зімниця А.В., магістрант, Водолазська О.І., студ. 
Науковий керівник Хоменко Л.М., к.е.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
На підприємствах нафтопереробної промисловості в країнах з розвинутою економікою, що 

забезпечують дизельним пальним агропромислові фірми, при калькулюванні собівартості продукції постійні 
витрати не розподіляються між носіями, тобто застосовується так званий «метод величини покриття». За такого 
методу тільки змінні витрати залежать від завантаженості потужностей, а тому відносяться при калькулюванні 
на носії витрат. Західна практика застосування управлінського обліку включає врахування постійних витрат в 
собівартості носія. Постійні витрати покриваються маржинальним прибутком, який отримується від продажу 
продуктів нафтопереробки. За умов застосування «методу величини покриття» максимальний розмір, якого 
можуть досягнути постійні витрати, співвідноситься з величиною маржинального прибутку по підприємству. 
Використання такого варіанту калькулювання дозволяє отримати необхідну в умовах ринку інформацію щодо 
поведінки витрат в умовах зміни завантаженості або обсягу випуску продуктів нафтопереробки на відповідних 
установках. Таким чином, при застосуванні цього методу постійні витрати не розподіляються між носіями 
витрат, а плануються і враховуються в цілому по підприємству. Удосконалення системи управлінського обліку 
стосується планування постійних витрат безпосередньо за місцями їх виникнення. 

Для умов роботи транснаціональної компанії, яка забезпечує дизельним пальним агропромислові 
фірми, з нашою участю здійснюється удосконалення системи планування постійних витрат за місцем 
виникнення. Так, в головному підприємстві ПАТ «Укртатнафта» виокремили виробничі елементи різного 
ступеня деталізації, де здійснюється планування, облік, контроль і аналіз постійних витрат. За такого 
виокремлення місця виникнення витрат співпадають з центрами відповідальності за затратами. Ступінь 
деталізації місць виникнення витрат визначалася економічною доцільністю та потребами управління на 
головному, спільних та дочірніх підприємствах транснаціональної компанії. Основними умовами для 
виокремлення виробничих елементів щодо цільового групування постійних витрат за місцями їх виникнення 
послужили: територіальна відокремленість в єдиному комплексі нафтопереробного процесу в межах певної 
території підприємства та його підрозділів; функціональна однорідність за використання однотипного 
обладнання з приблизно рівними витратами на одиницю відпрацьованого часу; можливість встановлення 
персональної відповідальності за рівень витрат стосовно конкретного місця виникнення постійних затрат. 

Для підприємств нафтопереробної промисловості характерна велика різноманітність місць виникнення 
постійних витрат. Так, для транснаціональної компанії за нашою участю виконана систематизація та 
обґрунтовано взаємозв’язок із існуючою схемою планування, обліку та калькулювання собівартості продукції. 
Сферу відповідальності за постійними витратами визначили у відповідності до організаційної схеми 
адміністративного та виробничого управління з врахуванням функціональної належності витрат до певної 
сфери діяльності. У відповідності з існуючою схемою виробничого кругообігу акцентували увагу на основних 
джерелах виникнення витрат: постачання сировини, матеріалів, палива та енергії; виробництво продукції та 
послуг; реалізація продукції та послуг; управління підприємством. Об’єктом віднесення відповідних витрат, 
наприклад, в постачанні є об’єм сировини, матеріалів, палива, малоцінних та швидкозношуваних предметів. В 
постійні витрати сфери постачання доцільно включати витрати не тільки відділу матеріально-технічного 
забезпечення, комплектації обладнання, маркетингової служби, лабораторії з перевірки якості нафти та 
матеріалів, але і витати на утримання загальнозаводських товарно-сировинних складів. У витрати сфери 
реалізації продукції та послуг можна включити і затрати на утримання служб збуту та відвантаження готової 
продукції, реклами тощо. 

Витрати на утримання товарно-сировинних складів відносяться на загальновиробничі. В результаті 
технічного прогресу в нафтопереробній галузі зростає оснащеність товарно-сировинних складів, оптимізується 
їх місткість та кількість. Здійснюється відокремлення складських витрат в самостійне місце виникнення затрат. 
Сучасний товарно-сировинний склад - специфічний виробничий підрозділ з великим обсягом роботи по 
заповненню і вивільненню місткостей, де ведеться облік та контроль сировинних запасів нафти різних родовищ 
за якісним складом. Складські споруди на підприємствах територіально відокремлені, операції з прийомки, 
зберігання і видачі сировини функціонально однорідні. Витрати на утримання загальнозаводських складів 
можна відносити на собівартість продукції нафтопереробки за єдиною розрахунковою основою. Персональну 
відповідальність за величину витрат на утримання складських місткостей доцільно відносити на завідуючих 
складів. На більш високому рівні таку відповідальність доцільно покласти на керівництво товарно-сировинних 
цехів та відділів матеріально-технічного забезпечення, яким підпорядковуються склади на нафтопереробних 
підприємствах. Така господарська одиниця як склад підприємства задовольняє усім характерним умовам 
утворення місць виникнення постійних витрат. Відокремлення витрат матеріально-технічного постачання та 
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збуту продуктів нафтопереробки в єдині комплекси в транснаціональній компанії посилило контроль за 
економічністю розрахункової діяльності цих важливих підрозділів. Постійно впроваджуються управлінські 
рішення по зниженню витрат з постачання та збуту, раціоналізації запасів особливо сирої нафти, розробки 
різних варіантів організації постачання сировини з застосуванням автоматизації товарно-сировинного 
господарства. 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ 

 
Іщенко М.Є., магістрант 
Науковий керівник Хоменко М.М., д.е.н., проф. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Інновації на промислових підприємствах нафтопереробної галузі в основному стосуються освоєння 

виробництва нових видів продукції і меншою мірою – створення та впровадження нових або суттєвого 
удосконалення існуючих виробничих процесів. Основною причиною такого становища є низький рівень 
інноваційного потенціалу більшості підприємств галузі. У відповідності із стратегією економічного розвитку 
нашої країни домінуючим повинен стати шлях розвитку, що ґрунтується на застосуванні стратегії 
інноваційного потенціалу з ефективним використанням інвестицій на заздалегідь визначених державою 
пріоритетних напрямках науково-технічного прогресу. Найбільш мобільний ресурс – фінансові кошти, стає 
дефіцитним, а інвестиційна діяльність промислових підприємств – найбільш значимою для реалізації цілей 
суб’єктів господарювання. Можна виділити високу значимість результатів інвестування для підприємства: 
ефективна інвестиція суттєво підвищує конкурентну позицію суб’єкта господарювання, а невдала – може 
привести до фатальних результатів, навіть до банкрутства.  

При прийняті рішень в науково-виробничому підприємстві «Присадки» стосовно довгострокових 
інвестицій в освоєння нової продукції для виходу на зовнішні ринки виникла потреба в прогнозуванні їх 
ефективності. Для цього здійснили довгостроковий аналіз доходів та витрат, на основі яких розрахували 
наступні показники: строк окупності інвестицій; індекс рентабельності інвестицій (IR); чистий приведений 
ефект або чиста поточна вартість (NPV); внутрішня норма дохідності (IRR); середньо виважений строк 
життєвого циклу інвестиційного проекту, тобто дюрація (D). Розрахунок показників виконали шляхом 
порівняння обсягів інвестицій і майбутніх надходжень коштів. Метод оцінки ефективності інвестиційних 
проектів найбільш простий і полягає у визначені строку окупності інвестицій. Перший проект передбачає 
розробку нової напівсинтетичної марки моторної оливи типу Славол ОМС 5/4090 Універсал Люкс (Пн) для 
нових моделей автомашин, в тому числі спортивних і гоночних. Другий проект пов’язаний з розробкою 
трансмісійної оливи на рослинній основі з використанням ріпакової олії (Пт) типу Славол ОР-2-18 та 
реалізацією більшої частини цієї нової продукції на зовнішньому ринку. Перший і другий проекти потребують 
при впроваджені приблизно однакових інвестицій по 0,5 млн. грн. кожний. В перші два роки проект з випуску 
напівсинтетичної марки моторної оливи забезпечує більш високий прибуток відповідно 250 та 150 тис. грн., 
після чого доходи знижуються (третій рік 100 тис. грн., а четвертий та п’ятий – по 50 тис. грн.). Проект з 
виробництва трансмісійної оливи на рослинній основі забезпечить щорічно прибуток в сумі 125 тис. грн. на 
протязі шести років. Із наведених даних виходить, що інвестиції в проект з виробництва напівсинтетичної 
марки моторної оливи (Пн) окупляться за три роки, а в проект з випуску трансмісійної оливи на рослинній 
основі (Пт) – за чотири роки. Таким чином, на основі розрахунку строку окупності перший проект більш 
вигідний в порівняні з другим. 

За нерівномірного надходження доходів (перший проект) строк окупності визначають прямим 
підрахунком числа років, в продовж яких доходи повертають інвестиційні витрати в проект, тобто доходи 
зрівнюються з витратами. Метод оцінки ефективності інвестиційних проектів не враховує різниці в доходах, що 
будуть отримані після періоду окупності проектів. Так, проект з випуску трансмісійної оливи на рослинній 
основі забезпечує значно більшу суму прибутку. При оцінці ефективності інвестицій доцільно брати до уваги 
як строк їх окупності, так і дохід на вкладений капітал. Спеціалістами з проблем ефективності інвестицій 
запропоновано розраховувати індекс рентабельності (IR) і рівень рентабельності інвестицій (R): IR = ОСД / 
ОСІ; R = ОСП / ОСІ; де ОСД, ОСІ – відповідно сума доходів та інвестицій, що очікуються; ОСП – сума 
прибутку, що очікується. Індекс рентабельності для проекту з виробництва напівсинтетичної марки моторної 
оливи IRн = 600 / 500 х 100% = 120%, а з випуску трансмісійної оливи на рослинній основі IRт = 750 / 500 х 
100% = 150%. Таким чином, за показником індексу рентабельності кошти доцільно вкладати в проект з 
організації випуску оливи на рослинній основі. 

Наведені показники, що розраховані на основі визначення величини доходів, не враховують розподіл 
притоку та відтоку коштів по роках. В наведеній методиці, наприклад, кошти, що надходять в четвертому році 
мають таку ж вагу, що й отримані в першому році. Керівництво підприємства, як правило, надає перевагу більш 
високим грошовим доходам в перші роки. З більшим науковим обґрунтуванням оцінка ефективності інвестицій 
здійснюється на основі методів визначення чистої (приведеної) поточної вартості проектів, рівня їх 
рентабельності та внутрішньої норми дохідності. Метод чистої поточної вартості (NPV) включає розрахунок 
трьох основних складових. По-перше, визначається поточна вартість витрат (I0). Керівництво підприємства 
отримує інформацію, яку суму інвестицій потрібно зарезервувати для проекту. По-друге, розраховується 
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поточна вартість майбутніх грошових надходжень від проекту (PV), тобто початкова сума інвестицій. При 
цьому доходи за кожний рік (CF) приводяться до поточної дати. По-третє, поточна вартість витрат (I0) 
порівнюється з поточною вартістю доходів (PV). Різниця між ними складає чисту поточну вартість проекту 
(NPV). Показник NPV характеризує чисті доходи або збитки інвестора при вкладені коштів в проект в порівняні 
із зберіганням грошей в банківській установі. За умови NPV > 0 проект принесе більший дохід ніж за 
альтернативного розміщення капіталу. 

 

ПРОТИДІЯ СУЧАСНИМ КРИЗОВИМ ЯВИЩАМ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
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Унаслідок кризи 2014-2015 років, спричиненою низкою факторів, зокрема відтоком 
висококваліфікованої робочої сили за кордон, військовими діями на Заході України, а також зменшенням та 
заміною каналів та ринків збуту продукції, більшість вітчизняних виробничих підприємств зазнала величезних 
втрат, значна кількість опинилася в кризовому стані, а деякі зовсім перестали існувати внаслідок тривалого 
банкрутства. Про це свідчать дані Держкомстату України стосовно загальної прибутковості та збитковості 
вітчизняних машинобудівних підприємств за останні роки. Згідно зі статистичними даними, станом на останній 
досліджуваний період, 2019 рік, спостерігається позитивна динаміка до зменшення загальної суми збитків, але 
вона пояснюється доволі просто – це пов’язано зі збільшенням частки великих підприємств, а оскільки 
прибуток від їх економічної діяльності складає 75% від загальної суми прибутку, то найменша зміна структури 
на їх користь неминуче призводить до невідповідності показників реальному стану справ, що є доволі 
незадовільним, оскільки загальна кількість машинобудівних підприємств, що мали збитковий результат 
діяльності у 2019 році, збільшилась. Це відбулося за рахунок середніх та малих підприємств, частка від збитків 
яких майже не відчувається у загальній статистиці (їх загальне сальдо на 2019 рік становить лише 4,6 млрд. від 
майже 20 млрд. грн. загалом) [1].  

Крім того, варто також відмітити, що поряд зі зростанням кількості машинобудівних підприємств 
спостерігається низка наявних проблем: поява тенденції до загального зменшення чисельності персоналу як 
серед машинобудівних підприємств, так і серед промислового сектору в цілому; застарілість обладнання та 
високий рівень зносу основних засобів (понад 60%) на машинобудівних підприємствах України; нестабільна, 
скачкоподібна динаміка фінансових показників підприємств, що унеможливлює будь-які спроби більш-менш 
точного прогнозування як щодо галузі в цілому, так і щодо її окремих частин – підприємств [2]. 

Заходи, спрямовані на подолання кризових явищ, не можуть мати безсистемний або хаотичний 
характер і повинні бути чітко спланованими, упорядкованими, скоординованими та організованими, оскільки 
тільки таким чином можливо забезпечити хоч і не цілковиту відсутність, але якомога меншу вірогідність їх 
повторення. Для планування, організації та координації заходів, спрямованих на боротьбу з існуючими 
кризовими явищами та їх майбутніми повторними виникненнями вкрай важливим є створення на 
підприємствах відділу антикризового менеджменту. Ще одним особливим чинником, що сприяє виконанню 
завдань антикризового управління, є корпоративність – не тільки новостворений відділ антикризового 
управління, а й весь склад персоналу має працювати як злагоджений механізм, сприяючи поліпшенню 
економічної ситуації на підприємстві і на всіх рівнях оперативно реагувати на виникнення проблем, що можуть 
в перспективі призвести до кризових явищ та приймати доцільні та зважені рішення щодо їх усунення. 
Складова маркетингового управління в системі антикризового управління підприємством має створити гідну 
стратегію його позиціонування на ринку, а успішно реалізована інноваційна складова антикризового 
управління має забезпечити постійний зв'язок між усіма етапами здійснення інновацій і погодити дії служб 
підприємства, які безпосередньо беруть участь в інноваційному процесі. Складова антикризового управління, 
спрямована на управління персоналом в кризових умовах, першочергово має на меті протидіяти опору змінам з 
боку персоналу в рамках створення кризових явищ на підприємстві. Отже, в передкризовий період вкрай 
важливим є забезпечення надійного рівня мотиваційної та координаційної складової роботи з персоналом, 
оскільки в цей складний для підприємства період його функціонування управлінський склад підприємства має 
забезпечувати стійкий взаємозв’язок з його штатом.  

Протидією кризовим заходів стане розробка підприємством конкретного плану адаптації системи до 
змін, діагностика факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, оцінка умов адекватності прийнятих 
управлінських рішень, застосування нестандартних прийомів аналізу та управління, формування діючої 
системи мотивації персоналу та використання механізмів інтеграції. 
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Інтеграція України в євроатлантичний простір та необхідність забезпечення конкурентоспроможності 

нашої країни передбачає серйозні зміни у розумінні поняття безперервної освіти і самоосвіти. І це в першу 
чергу стосується перспектив переосмислення можливостей сприяння максимальному саморозкриттю 
потенціалу лідерів в усіх сферах людської життєдіяльності: адміністративному управлінні, політичному 
менеджменті, бізнесі, освіті, мистецтві та ін. Відповідно і механізм застосування мотиваційних важелів 
управління, постійно змінюється залежно від умов проведення ринкових реформ в країні. Внаслідок цього, 
підприємства змушені реорганізувати та удосконалити систему управління персоналом, що не можливе без 
змін в системі важелів та методів мотивації працівників. 

Сучасна суперечливість і проблемність формування мотиваційного механізму саморозвитку 
ускладнена факторами, що діють на даному етапі розвитку економіки України: значною втратою інтересу 
працівників до суспільно-корисної праці; непослідовністю проведення реформ у народному господарстві; 
недосконалістю механізму регулювання трудових відносин в умовах багатоукладної економіки; нестабільною 
політичною ситуацією в державі. 

Одним із найважливіших завдань є створення механізму приведення в дію всіх ланок організаційної 
структури організації, який би забезпечував координацію діяльності працівників і заохочував їх до ефективного 
виконання заданих функцій згідно з визначеними цілями і завданнями. Ми вважаємо, що таким механізмом є 
обґрунтована система спонукання та мотивації побудована на принципах командної роботи та розвитку. 

Оскільки ефективний менеджмент ґрунтується на поєднанні реальних цілей, життєвих цінностей і 
установок, очікувань і потреб працівника з цілями організації, менеджер, використовуючи методи мотивації, 
повинен забезпечити розвиток позитивних мотивів у співробітників, створити ситуаційне поле, яке 
спонукатиме кожного робити те, що від нього очікують.  

Тому актуальність впровадження концептуальних засад коучінгу, що за останні роки зарекомендував 
себе як новітній результативний підхід до оптимізації потенціалу лідерів, зокрема, в країнах Південної 
Америки, Західної Європи і Південно-Східної Азії, може бути розглянута як закономірне і органічне 
продовження вітчизняних ідей психології розвитку та акмеології (А. Деркач, В. Зазикін, О. Сітніков) – 
професійної та особистісної самореалізації й самоактуалізації. 

Коучінг як професія зараз знаходиться на підйомі. Останні дослідження показали, що все більше 
число керівників і менеджерів компаній користуються коучінгом, щоб краще зрозуміти себе, вести більш 
збалансоване життя, краще зрозуміти свої цілі [2]. 

Отже, якщо виходити з положення, що коучінг як новітня парадигма практичної психології сьогодні 
вже завершує своє формування як окрема дисципліна, то професійна підготовка коучів стала невід’ємною 
складовою академічної освіти: як класичної університетської, так і курсів МВА. Історично так склалися, що 
коучінг зазвичай фокусувався не стільки  на досягненні покращення в здійсненні якогось конкретного 
результату, скількі на створенні умов, за яких клієнт відкривав в собі нові ресурси та можливості. 

Аналіз підходів, методів та технологій коучінгу показує, що коучінг як концепція практичної 
психології, з одного боку, спирається на загальновідомі методи психологічної науки: спостереження, 
опитування, бесіда, тестування, моделювання тощо, а з іншого боку, має власні стандартизовані та апробовані 
процедури, моделі та технології самоактуалізації (SMATR, GROW та ін.). 

Коучинг як сучасна концепція практичної психології має суттєві відмінності від інших різновидів 
професійної психологічної практики та консультування. У коучінгу є свої конкретні контексті застосування та 
критерії компетентності коуч-фахівців, які поки що є стандартизованими лише в закордонній практиці. На своїх 
тренінгах всесвітньо відома ведуча навчальних програм з коучінгу, керівник International Ericson University, 
доктор психології Мерілін Аткінсон  часто наводити приклад, що коучінг як професійна психологічна практика 
стала найбільш затребуваною бізнес- послугою [1]. В свою чергу, застосування відповідного напряму 
спонукальних процесів сприятиме підвищенню ефективності функціонування і посилить 
конкурентоспроможність вітчизняних фахівців з менеджменту на ринку. 
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Раціональне використання трудових ресурсів підприємства значно впливає на результативність 
процесу виробництва, а також є одним з найважливіших завдань розвитку промислового сектора економіки. 
Роль трудових ресурсів зростає в період кризового стану підприємства, оскільки досягнення більшої 
ефективності діяльності за рахунок зростання ефективності використання персоналу вимагає значно менших 
витрат, ніж залучення для цих цілей інших видів ресурсів. Тому дослідження теоретичних аспектів оцінки 
стану трудових ресурсів є актуальним. Використання трудових ресурсів та робочого часу досить широко 
розглядається в науковій літературі [1, с. 345].  

Трудові ресурси включають кількість працівників зайнятих у певній сфері діяльності та потенційних 
працівників з урахуванням людського потенціалу. Формування трудового потенціалу залежить від 
інтенсивності та ефективності його оцінки [2, с. 35]. Серед показників оцінки виділяють коефіцієнти плинності 
кадрів, освітнього рівня, середньорічну продуктивність праці та прибуток на одного працівника. У таблиці 1 
наведені результати аналізу методів оцінки стану трудових ресурсів. 

 
Таблиця 1 – Результати теоретичного аналізу методів оцінки ефективності трудових ресурсів підприємства 

Автор  Показники оцінки Переваги або недоліки методу

Берднікова Т.Б.  

– середньооблікова чисельність кадрів; 
– плинність кадрів; 
– рівень зайнятості фізичною та розумовою 
працею; 
– інтенсивність праці; 
– приріст випуску продукції за рахунок 
додаткових робочих місць.

Система показників не враховує 
важливий блок показників використання 
робочого часу, що підлягають 
обов’язковому економічному аналізу на 
промисловому підприємстві.  

Харун О.А. 

Коефіцієнти: стану здоров’я; фізичної 
працездатності; кваліфікації робітників; 
оперативності виконання робіт, освіченості; 
фахового досвіду; підвищення кваліфікації;  
раціоналізаторської активності. 

Коефіцієнтний метод дозволяє 
встановити рівні потенціалу та 
запропонувати управлінські рішення 
щодо його розвитку. Методика може 
бути доповнена коефіцієнтом якості або 
своєчасності виконаних робіт. 

Галаз Л.В. 

– середньорічна кількість працівників; 
– освітні характеристики; 
– віковий склад; 
– рівень кваліфікації;  
– рівень інноваційної активності; 
– рівень оплати праці; 
– використання фонду робочого часу.

Система показників є основою для 
розрахунку інтегрального показника,  
який дасть змогу об’єднати кількісні та 
якісні компоненти з характеристиками 
умов реалізації трудового потенціалу. 

Романова Л.Є. 

– чисельність, склад і рух працівників;  
– продуктивність праці; 
– фонд оплати праці; 
– ефективність використання персоналу. 

Враховано практично всі показники,  
що характеризують стан і використання 
трудових ресурсів. Увагу приділено 
визначенню оцінки ступеня впливу  
змін одного показника на інший.

 
Порівнявши наведені у таблиці 1 методи, можна відзначити, що більшість авторів схожі у виборі 

показників оцінки. Досягнення більшої об’єктивності можливо через застосування комплексного підходу, який 
включає аналіз як кількісних, так і якісних характеристик. Розробка системи показників дозволить 
обґрунтувати практичне застосування даної економічної категорії в умовах виробничо-господарської діяльності 
та вивести її за рамки теоретичного значення. У діяльності системи управління трудовими ресурсами потрібно 
широко застосовувати досвід інших країн, які володіють чималою кількість ефективних тенденцій в управлінні 
трудовими ресурсами [3, с. 157]. Комплексна оцінка ефективності використання трудових ресурсів створює 
передумови для сталого економічного зростання промислового підприємства. 
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Сьогодні в теорії та практиці управління підприємством відомі наступні видів організаційних структур: 

лінійна, лінійно-штабна, лінійно-функціональна, дивізійна, матрична, проектна, мережева. Умовно ці 
організаційні структури управління можна представити у вигляді трьох типів, які мають принципові 
відмінності: вертикальний, горизонтальний, мережевий.  

Вертикальний тип є найвідомішим та орієнтованим на внутрішні ієрархічні процеси. Він превалює на  
багатьох українських підприємствах. Його побудовано відповідно до принципів управління, сформульованих 
ще на початку ХХ ст. М. Вебером та А. Файолем. До нього відносять: лінійну, лінійно-штабну, лінійно-
функціональну та  дивізійну організаційні структури управління підприємством. 

Наступним етапом еволюції організаційних структур управління підприємством стала поява 
горизонтального типу. Його називають органічним та адаптивним до зовнішнього середовища. Ці структури 
управління стали активно розвиватися у другій половині ХХ ст., в кінці 70-х рр. ХХ ст. Передумовами цього 
процесу стало створення міжнародного ринку продукції (товарів робіт, послуг), яке різко загострило 
конкуренцію серед підприємств та вимагало від них високої ефективності та швидкої реакції на зміни ринку. З 
іншого боку, стала очевидною неспроможність організаційних структур ієрархічного типу відповідати цим 
умовам. Основним принципом побудови горизонтального типу організаційних структур є поліпшення взаємодії 
окремих підрозділів в цілях реалізації певного проєкту або ефективного вирішення певної проблеми, для яких 
критичним є час як ресурс. Однією з найскладніших структур адаптивного типу є матрична структура, яка 
виникла як реакція на необхідність проведення швидких технологічних змін при максимально ефективному 
використанні висококваліфікованої робочої сили. Різновидом горизонтального типу є проєктні структури, в 
яких менеджер проекту наділяється всіма необхідними повноваженнями для постановки завдань за 
пріоритетами, використання ресурсів та управління роботою осіб, які працюють у проєкті. Мережевий тип 
організаційних структур є надгнучким щодо запитів зовнішнього середовища. Він з’явився в практичній 
діяльності підприємств наприкінці 90-х рр. ХХ ст. і тому є найменш дослідженим. Мережевий тип 
організаційної структури управління підприємством – це сукупність самостійних або спеціалізованих 
структурних одиниць підприємства, діяльність яких координується ринковими механізмами. Розрізняють 
стабільні, динамічні та внутрішні види мережевих організаційних структур управління підприємством [1].  

Можна виділити групи чинників, які впливають на вибір підприємством певного виду організаційної 
структури управління. Перша група чинників, має такі характеристики менеджменту підприємства, як 
складність, формалізація, централізація, норми керованості (сфера контролю). Другу групу чинників, які  
впливають на організаційну структуру управління підприємством, умовно називають загальними. Саме вони 
визначають початковий вибір організаційної структури. Це – стратегія підприємства, вид продукту або вид 
технології, зовнішнє середовище, розмір підприємства. До третьої групи чинників, які впливають на 
організаційну структуру управління підприємством, відносять: владу і контроль, автоматизацію інформаційних 
процесів. 

Практика господарювання та аналіз фінансово-економічної літератури свідчить, що між 
організаційною структурою управління підприємством та результатами його фінансово-господарської 
діяльності існує тісний взаємозв’язок. Так, відомий американський економіст, дослідник світової історії  
бізнесу А. Чендлер проаналізував залежність організаційної структури управління підприємством від її 
стратегії [2]. Між організаційною структурою управління підприємством та результатами його фінансово-
господарської діяльності існує тісний  взаємозв’язок. Враховуючи досягнення та недоліки реалізації стратегії  
розвитку, потрібно постійно удосконалювати вектор руху розвитку, який було визначено на початку 
функціонування підприємства. Якщо в кінці звітного періоду всі планові показники було досягнуто або не 
досягнуто, то враховуючи нові плани, цілі та завдання на новий період, можлива і реорганізація організаційної 
структури управління. 

Тобто, при зміні стратегії фінансово-господарської діяльності підприємства або при зміні чинників, що 
впливають на функціонування підприємства, його взаємодію із зовнішнім середовищем реорганізовують 
внутрішні процеси і запускають відповідні зміни в організаційних структурах управління підприємством. 
Одним із актуальних та найважливіших способів удосконалення організаційної структури  підприємства  є  
стандартизація процесів управління та взаємодії між підрозділами і працівниками у цих підрозділах. 
Запровадження стандартів ведення бізнесу на сьогодні є одним із узагальнюючих інструментів децентралізації 
управління і основою для  зосередження  на стратегічних  питаннях  розвитку. 
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На туристичному ринку України спостерігається тенденція, коли через вплив ряду факторів у 
туристичному бізнесі виникає ситуація, коли оффлайнові агентства майже не отримують доходів, а споживачі 
туристичних послуг хочуть максимально здешевити свій відпочинок. Тобто, нагальною проблемою оффлайн 
турагентства є еволюція туриста, його бажання самостійно, відповідно до своїх потреб, організовувати власну 
подорож. Зі швидким розвитком інформаційних технологій, в тому числі у туристичній галузі, споживач 
туристичних послуг швидко еволюціонував і усвідомив зручність та можливість здешевити свій відпочинок. 

У сучасних умовах інформатизації онлайн туризм набуває все більше попиту, адже за статистикою  
більше половини угод укладаються через мережу Internet. Інтернет-туризм – один з різновидів туризму, в якому 
Інтернет служить головним, або єдиним, засобом пересування туриста [1]. Нині до туристичних послуг в 
Internet можна віднести: замовлення квитків на транспорт, інформування про наявні тури, резервування, місць, 
інформування у будь-який час та у будь-якому місці, отримання знижок, бонусів, додаткових послуг, 
індивідуальне обслуговування тощо. У мережі Internet можна дізнатися про туристичні компанії, їх рейтинги 
серед конкуруючих фірм, а потім обрати ту, яка найбільше сподобалась. 

Схема управління надання туристичних послуг в мережі Internet має структуру зображену на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема управління туристичними online послугами 
 
Управління наданням туристичних послуг в мережі Internet системно та взаємопов’язано. 

Виокремлюється пряма залежність між використанням Інтернет ресурсів і маркетинговою складовою 
діяльності турфірм, яка виявляється у збільшенні кількості каналів реалізації продукції, ефективності реклами 
та зростанні попиту на товари і послуги підприємства. 

Internet надає багато переваг та можливостей для розвитку туристичного бізнесу: 
- оперативний пошук та розміщення інформації в мережі Internet про готелі, екскурсі, тури, знижки, 

квитки тощо; 
- економія коштів під час використання електронної пошти при співробітництві з іноземними 

туроператорами, готелями, транспортними компаніями, партнерами тощо; 
- реклама через мережу Internet має більшу ефективність ніж реклама offline, адже більшість людей 

контактують один з одним через Internet ресурси, соціальні мережі та мають змогу бачити рекламу 
в Internet частіше ніж на банерах. 

Сайти туроператорів являють собою багатомовні, інтерактивні ресурси, іноді навіть портали, які 
відрізняються яскравістю оформлення, складністю навігації та високою інформативністю.  

Сайти турагентств мають дещо іншу структуру і направленість, адже вони не створюють тури, а лише 
їх реалізують, тому акцентують увагу на контактній інформації,  можливості придбання або бронювання послуг 
у режимі онлайн. 

Головною перевагою мережі Internet у туристичній сфері є те, що клієнти мають змогу обмінюватися 
своїми емоціями, враженнями від своїх подорожей, інформацією на які екскурсії варто піти, які місця слід 
відвідати, в який сезон відвідувати ті чи інші місця тощо, ділитися фотографіями. Вони можуть знайти собі 
компанію і разом поїхати в той, чи інший тур,  або знайти людей на відпочинку, вже на самому турі. 

Раніше клієнти приходили і дивилися тури по каталогам, зараз усе це, та навіть більше, є у вільному 
доступі в  мережі Internet.  

Отже, туристичні послуги в мережі Іnternet є важливим каналом зв’язку між попитом і пропозицією в 
сучасному туризмі. За допомогою мережі  Іnternet є велика можливість обрати туроператорів, зв’язатися з ними 
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у будь-який час та по питанню яке вас наразі цікавить; дізнатися про виліт літаків, рух поїздів тощо; знайти тур 
який за всіма критеріями вам підходить; знайти готель який вам сподобається. На сьогоднішній день 
туристичні послуги в мережі Іnternet допомагають підприємствам в створенні унікальної ідентичності, 
підвищення ефективності, розвитку послуг і конкурентоспроможності в туризмі. 
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В умовах політичної та економічної кризи розвиток біоенергетики в Україні сприятиме значному 
зниженню використання природного газу та його часткової заміни у секторі постачання теплової та електричної 
енергії. Електроенергія з біогазу утворюється в процесі переробки відходів тваринного або рослинного 
походження, а також побутових відходів.  

Це допомагає одночасно вирішити дві проблеми: зменшити негативний вплив відходів на навколишнє 
середовище та скоротити обсяги утворених і видалених у спеціальні місця відходів.  

Напрями розвитку біогазових технологій в Україні представлені на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Напрями розвитку біогазових технологій в Україні 
 

Висока початкова вартість капіталовкладень та досить тривалий термін окупності (4-8 років) біогазових 
установок сприяють скороченню кількості фактичних та потенційних інвесторів у відновлювані джерела  
енергії (ВДЕ).  

Одним із рішень даної проблеми є створення енергетичного кооперативу – добровільного об’єднання 
фізичних та/або юридичних осіб на пайовій основі для ведення спільної господарської діяльності у сфері 
енергоефективності або ВДЕ. Для досягнення поставленої мети (використання біогазових установок у регіоні) 
вважаємо за доцільне об’єднати декілька ферм і домогосподарств Полтавської області Кременчуцького району 
в енергетичний кооператив (зокрема, приватне сільськогосподарське підприємство «Майбородівське», 
домогосподарства сел Майбородівка, Мирне, Писарщина, свиноферму у селі Майбородівка), що дозволить 
отримати необхідну кількість гною і оптимізувати виробництво біогазу. До цього проекту може бути залучено і 
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АТ «Ізумруд», яке інвестує частину коштів і отримуватиме також теплову та електроенергію від біогазової 
установки. 

Для розрахунку економічного ефекту знайдено мінімальний тариф на подачу 1 кВт / год електроенергії 
з біогазу в межах запропонованої енергетичної кооперації. Розрахований мінімальний зелений тариф з 
урахуванням коефіцієнта зеленого тарифу на виробництво електроенергії з біогазу складає: РЗТmin=0,0532 
євро/кВт*год ×2,07= 0,1101 Євро/ кВт год.  

Враховуючи той факт, що передбачувана річна кількість електроенергії, яку продаватиме 
запропонований енергетичний кооператив після покриття власних енергетичних потреб, становить 2,43 ГВт 
год., річний дохід від продажу електроенергії за зеленим тарифом складе: 2430000×0,1101=267543 Євро. На 
підставі вищезазначених даних, розрахунковий період окупності цього інвестиційного проекту становить То = 
(1290000-57300) / 267543 = 4,6 років, що є досить привабливим для інвесторів, оскільки може гарантувати 
швидке повернення початкових інвестицій. 

Окрім прибутку від продажу електроенергії за рахунок зеленого тарифу, члени енергетичного 
кооперативу можуть скористатися вигодами від споживання теплової енергії, яка виробляється без додаткового 
спалювання біогазу, при охолодженні електричного генератора. Теплова енергія може використовуватися для 
обігріву приміщень сільського господарства, парників, для сушіння насіння та центрального опалення в селі. 
Слід зазначити, що однією з переваг біогазових установок є виробництво органічних добрив у процесі 
анаеробного перетравлення біомаси на біогазовій установці.  
 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Геркo К.М., студ., Кареліна О.О., студ. 
Науковий керівник Мажаренко К.П., старш. викладач 
Крeмeнчyцький нaцioнaльний yнiвeрcитeт iмeнi Михaйлa Ocтрoгрaдcькoгo 
 

Процеси глобалізації світової економіки призвели до зростання конкуренції як на світових ринках, так і 
на внутрішньому ринку України, особливо гострою ця проблема постала для галузей машинобудівного 
комплексу. На сьогоднішній день проявляється нераціональна товарна структура та невизначеність зовнішньої 
стратегії вітчизняних машинобудівних підприємств. Інтеграція України до світової економічної системи 
вимагає розробки та впровадження стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю на 
підприємствах. 

Без зовнішньої торгівлі не може обійтися жодна країна світу. За допомогою зовнішньої торгівлі 
національна економіка взаємодіє з господарствами інших країн на основі різноманітних виробничих, 
економічних та політичних відносин, які реалізуються через зовнішню торгівлю, надання послуг, рух капіталу, 
обмін інформацією з наукових знань, обмін здобутками культури і через міграцію робочої сили. До того ж вона 
безпосередньо впливає на національне виробництво, диктуючи конкурентні техніко-економічні параметри 
виробництва, стандарти якості, рівень витрат, критерії ефективності тощо. Тому світове виробництво, як і 
виробництво окремих країн та регіонів, протягом останніх років стало дедалі більше залежати від зовнішньої 
торгівлі. 

Підсумки зовнішньої торгівлі України на протязі останніх років хоча ще і не досягли тих тенденцій 
розвитку, які нам би хотілося бачити, проте порівняно з попередніми показниками спостерігаються деякі 
позитивні зрушення. Значна кількість вітчизняних підприємств є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, 
що дозволяє їм знайти нові шляхи реалізації своєї продукції на міжнародному ринку [1]. Це дає надію на 
перехід економіки країни у середньостроковій перспективі на дещо вищий рівень. 

Плюси та мінуси зовнішньоекономічної сфери діяльності пов’язані з динамікою попиту та збуту, 
рентабельністю та рівнем конкуренції. Шанси підприємства на успіх залежать від можливості зрівнятися з 
конкурентами або перевершити їх за фінансовим, кадровим, виробничим та інноваційним потенціалами. 

Для визначення стратегії діяльності підприємства та умов її реалізації, у тому числі на зовнішніх 
ринках, доцільно використовувати матрицю Мак-Кінсі, яка розроблена консультаційною групою Мак-Кінсі 
спільно з корпорацією Дженерал Електрик і отримала назву «екран бізнесу» [2]. Її метою є виставлення 
пріоритетів серед бізнес-одиниць для їх інвестування. Вона включає дев'ять квадрантів і заснована на оцінці 
довгострокової привабливості галузі та конкурентоспроможності стратегічної одиниці бізнесу. 

Основою матриці є два фактори: 
1. Привабливість ринку (місткість ринку, темпи зростання ринку, рентабельність, рівень конкуренції, 

розмір необхідних інвестицій, ризик ринку, наявність і доступність матеріально-технічних ресурсів, державне 
регулювання ринку). 

2. Конкурентоспроможність стратегічного господарського підрозділу (якість товару, абсолютна 
ринкова частка, відносна ринкова частка, привабливість асортименту, ефективність каналів збуту, ефективність 
рекламної діяльності, рівень цін, фінансові ресурси, виробничі можливості). 

Цей метод є прийнятним в умовах діяльності будь-якого виробничого підприємства. Залежно від того, 
у який квадрант потрапляє конкретний вид продукту, матриця Мак-Кінсі дає змогу спрогнозувати його ринкову 
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позицію і обрати певну стратегію щодо подальшої роботи з товаром. На основі аналізу побудованої матриці 
Мак-Кінсі формується маркетингова стратегія підприємства щодо виходу на зовнішні ринки з урахуванням 
особливостей окремих груп товарів.  

Досвід розробки стратегій різних організацій свідчить про те, що їхнє керівництво рідко зупиняє свій 
вибір на якомусь одному варіанті. Як правило стратегія є комбінацією декількох стратегічних підходів.  

Недоліками матриці є необхідність збору і аналізу великої кількості показників. Побудова моделі 
залежить від значення коефіцієнта вагомості і рангу, які визначаються методом експертних оцінок, тому 
можлива різна оцінка стратегічно-господарських центрів з позицій різних спеціалістів. Іноді важко визначити 
стратегію для тих стратегічно-господарських центрів, які займають проміжне місце в моделі. 

Отже, з урахуванням того, що використання матриці Мак-Кінсі є досить непростим способом 
формування маркетингової стратегії підприємства, все ж проведенння дослідження портфелю товарних 
пропозицій зі цією методикою дозволяє сформувати ефективну стратегію підприємства щодо виходу на 
зовнішні ринки збуту.  
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People are the main value for IT companies, so the number of people employed in the industry is one of the 
main issues. Both official statistics and expert estimates confirm that the number of employees has increased 
significantly in recent years.  According to unofficial data, the market grew annually by an average of 19% and at the 
end of 2017 numbered 127 thousand people, while, according to official data - only 46 thousand. However, it would be 
logical to take into account the fact that most IT professionals work with companies  on the terms of FOP.  The number 
of registered natural persons-entrepreneurs at the end of 2017 was 94 thousand. However, among the registered also 
take into account FOP, liquidated during the existence of the register.  If we do not take into account such "dead souls", 
it will be about 80 thousand people. Accordingly, the total number of employed and self-employed will be extremely 
close to the expert assessment of the market. 

Ukraine is gaining an important place in the global arena as a center for technology development.  International 
giants such as Aricent, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens and Teleformance are just some of those who have 
chosen Ukraine as one of their R&D centers.  These companies work on innovative products in all well-known 
industries, such as e-commerce, software, cloud environment, security, healthcare, finance, transportation, retail, 
telecommunications and more. Other international companies, including Cisco, Hewlett-Packard, Microsoft, Google, do 
not have R&D centers in Ukraine, but they have long-term and long-term relationships with leading software 
developers in Ukraine. 

Geographical distribution can also be assessed by both informal and official data on private individuals.  
Assuming that the cities surveyed correspond to the oblasts according to official statistics, it can be seen that the 
percentage of FOPs registered usually exceeds the percentage of voting, except for most centers of the IT industry: 
Kyiv, Kharkiv, Lviv, Odessa. It should be noted that in the voting there is an option "Other city / remote", which gained 
a significant percentage. The level of qualification of employees involved in the IT industry, compared to other leading 
countries, is very high.  This is evidenced by the following facts.  87% of all employees in the industry have higher 
education, including 64% in programming or exact sciences (mathematics, physics), 10% in economics or management 
and 12% - in another field (design, applied linguistics, etc.). And only 3% have secondary or secondary special 
education. The country has a problem with the outflow of human capital in the IT sector.  In the IT industry, as in any 
other, there are about 85% of "ordinary" professionals and 15% of "stars", leading professionals who are the main 
locomotives of business.  Representatives of the second group often leave the country deliberately, that is, we lose the 
best, those who led the majority, were the basis of business. One of the factors contributing to the "brain drain" is the 
intensification of companies that do business in the supply of personnel for foreign R&D centers.  Such "intellectual 
robbery", unfortunately, is systemic today. 

Ukrainian specialists are really qualified: about 80% of employees have a master's degree (or specialist), more 
than 11% - a bachelor's degree.  Others are still receiving higher education, have completed specialized courses or are 
choosing self-education (Fig. 1). 
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Figure 1 – Educational level of employees of domestic IT-companies 

 
Today, the country's IT community faces a number of challenges.  The first is to maintain the current tax 

conditions for the industry.  We must also remember that the key competition of the 21st century is the struggle for 
human capital, and the opportunity to work not as a full-time employee but as a contractor is a very important part of 
how to make working conditions in countries competitive.  Already, market players need to take a proactive position, to 
begin work on a bill that could regulate relations with contractors working with the company under contract. Secondly, 
we must fight for the introduction of public-private partnerships between universities and business, the corporatization 
of universities. Together with the systemic reform of education, this is the key to success for us in the next ten years.  
These are strategically important issues, everything else in this area is just tactics. 

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Коваленко М.П., студ., Тонкошкур М.О., студ. 
Науковий керівник Вєдєніна Ю.Ю., к.е.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Ефективне управління персоналом на будь-якому підприємстві, організації або установі є основою 

успішного функціонування в ринковому середовищі. Саме тому, система дієвого управління персоналом 
неможлива без дотримання певних принципів, правил і норм (трудових, етичних, моральних тощо), які б могли 
забезпечити не тільки стабільну взаємодію роботодавця з найманим працівником у середині підприємства, але 
й сприяли поступовому зростанню продуктивності співпраці з іншими учасниками економічних відносин. 
Швидкість змін сьогодення потребує від учасників максимально скоординованих точних дій і гнучких рішень з 
метою оптимального використання часових, фінансових і людських ресурсів. З іншого боку набуває 
необхідності забезпечення дотримання та захисту прав усіх учасників соціально-трудових відносин незалежно 
від ступеня їх участі та вагомості. Тобто має зберігатися баланс інтересів як найманих працівників, так і 
роботодавців, а також інших залучених у трудові правовідносини осіб і держави.  

Проблемі управління людськими ресурсами на різних рівнях і чинниках, які впливають на ефективність 
даного процесу, присвячено наукові праці таких закордонних і вітчизняних учених, як: М. Армстронг, Г. 
Беккер, Т. Базаров, Л. Балабанова, В. Веснін, Т. Зайцева, А. Кібанов, Н. Корнеліус, Р. Майлз, Н. Маркова тощо. 
Однак, у той же час, інтенсивність змін, які відбуваються у різних сферах суспільного життя України (у тому 
числі й соціально-трудовій), потребує детального дослідження та аналізу нормативно-правової бази, яка 
встановлює ключові принципи та правила взаємодії між державою, роботодавцем і найманим працівником як 
учасниками соціально трудових відносин для підвищення їх якості та результативності. Отже, необхідно 
враховувати значний пласт проблем, які має вирішувати нормативно-правове забезпечення менеджменту 
персоналу в Україні.  

По-перше, це дотримання на всіх рівнях відносин не лише норм трудового законодавства України, але 
й міжнародних норм і правил у сфері управління персоналом (трудових відносин), що обумовлено загальними 
глобалізаційними процесами, а також інтеграцією України до європейського та світового співтовариства. Адже 
Україна, як незалежна суверенна держава, є повноцінним учасником міжнародних відносин і членом ряду 
міжнародних організацій (Міжнародна організація праці, Організація об’єднаних націй, Організація 
економічної співпраці та розвитку тощо), які розробляють дієві механізми взаємодії, координують і 
забезпечують виконання норм міжнародного права в сфері праці, а відповідно наша країна має брати на себе усі 
зобов’язання, передбачені умовами міжнародної співпраці, які не суперечать положенням головного закону — 
Конституції України. 

По друге, це врахування значної кількості сфер, які має охоплювати нормативно-правове забезпечення. 
Причиною цього є значний набір вагомих елементів системи управління персоналом, як сукупності прийомів, 
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методів і технологій роботи з кадрами, які передбачають кадрове планування, найм працівника, його адаптацію, 
мотивацію, оцінку та розвиток. У зв’язку з цим вона включає такі підсистеми: загального та лінійного 
управління; маркетингу персоналу; обліку персоналу; розвитку персоналу; оцінки персоналу; мотивації 
персоналу; нормативно-методичного забезпечення; соціального захисту та організаційної взаємодії; 
забезпечення нормальних умов праці та охорони праці [1].  

Таким чином, для забезпечення дієвих умов соціально-трудових відносин з точки нормативно-
правового регулювання необхідно враховувати всі зазначені компоненти системи управління персоналом. 

По-третє, це врахування не лише правових аспектів, пов’язаних із забезпеченням ефективного 
функціонування системи управління персоналом підприємства, але й організаційних, організаційно-
методичних, технічних, технічно-методичних, економічних тощо.  

Іншими словами, нормативно-правове забезпечення спрямоване на вирішення таких завдань:  
 правове регулювання соціально-трудових відносин між роботодавцем, найманим працівником і 

державою;  
 захист прав та інтересів усіх учасників соціально-трудових відносин;  
 забезпечення прозорості соціально-трудових відносин між учасниками;  
 встановлення правил і норм поведінки учасників соціально-трудових відносин;  
 моніторинг та оперативне усунення норм і правил, які втратили свою актуальність та перешкоджають 

ефективному управлінню персоналом на підприємстві. 
Так, за рівнем дії нормативно-правове забезпечення розподіляється на міжнародне, національне 

(макрорівень), регіональне або галузеве (мезорівень) та локальне (макрорівень). Відповідно до зазначеної 
класифікаційної ознаки всі законодавчі акти та нормативно-правові документи мають свою ієрархію і 
відповідно зону розповсюдження. Так, на вершині ієрархічної піраміди знаходиться головний закон України — 
Конституція України, яка має найвищу юридичну силу на всій території країни (ст. 8 Конституції України) та 
якій підпорядковуються усі інші акти трудового законодавства [2]. 

Нормативно-правового забезпечення управління людськими ресурсами здійснюється наступними 
положеннями [3]:  

Конвенції: Європейська конвенція про правовий статус трудівників-мігрантів; Конвенція ООН про 
ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок;  Європейська соціальна хартія; Конвенція ООН про права 
інвалідів;  

Угоди: Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про взаємне працевлаштування 
працівників; Угода між Урядом України та Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про взаємне 
працевлаштування громадян та їх соціальний захист; Угода між Україною та Великою Соціалістичною 
Народною Лівійською Арабською Джамагирією про співпрацю у сфері працевлаштування; Угода між 
Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством праці та соціального захисту населення 
Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі праці, зайнятості та соціального захисту; Угоди між 
Україною та Республікою Болгарія, Естонською Республікою, Державою Ізраїль Королівством Іспанія, 
Латвійською Республікою, Литовською Республікою, Чеською Республікою про соціальне забезпечення;  

Конвенції Міжнародної організації праці (МОП): Конвенція МОП про охорону заробітної плати; 
Конвенція МОП про безробіття; Конвенції МОП про мінімальний вік у різних галузях і для різних професій; 
Конвенції МОП про сорокагодинний робочий тиждень та відпочинок; Конвенція МОП про рівну винагороду; 
Конвенція МОП про щотижневий відпочинок у промисловості; Конвенція МОП про оплачувані відпустки; 
Конвенції МОП про медичний огляд в різних галузях та професіях; Конвенція МОП про встановлення 
мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються; Конвенція МОП про 
колективні перемовини; Конвенції МОП про забезпечення гігієни та охорони праці; Конвенція МОП про 
видачу судовим поварам свідоцтв про кваліфікацію; Конвенція МОП про що недільний відпочинок у торгівлі та 
установах;  

Закони України: КЗпП — Кодекс законів про працю; ЗУ «Про зайнятість»; ЗУ «Про колективні 
договори й угоди»; ЗУ «Про оплату праці», ЗУ «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)»; ЗУ «Про охорону праці»; ЗУ «Про професійний розвиток працівників»; ЗУ «Про соціальний 
діалог»; ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»; ЗУ «Про професійно-технічну освіту»;  

Постанови Кабінету Міністрів України (КМУ): КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників 
державних підприємств, установ і організацій», Постанова КМУ «Про порядок обчислення середньої заробітної 
плати», Постанова КМУ «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання творчих відпусток», Постанова 
КМУ «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон»;  

Накази Міністерства праці та соціальної політики України (МПСПУ): МПСПУ «Про затвердження 
Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між 
працівником фізичною особою»; Наказ МПСПУ «Про затвердження Типової форми контракту з працівником»; 
Наказ МПСПУ «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності»; 
розпорядження Національної служби посередництва та примирення України тощо.  

Таким чином, нормативно-правове регулювання управління людськими ресурсами відіграє важливу 
роль у розвитку підприємств, організацій та установ в Україні, забезпеченні їх стабільного функціонування та 
досягненні стратегічних цілей і задач, реалізація яких неможлива без ефективного використання найбільш 
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цінного ресурсу сьогодення — людини. Подальшого дослідження потребує питання інституційного середовища 
управління людськими ресурсами, яке забезпечуватиме дотримання виконання правил, встановлених 
нормативно-правовим забезпеченням.  
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На сучасному етапі розвитку України питання мотивації працівників стало дуже важливим, оскільки 
лише встановивши належну систему стимулювання для мотивації працівників до ефективної діяльності, можна 
вирішити проблеми, з якими стикається суспільство. У цьому випадку об’єктивно необхідно використовувати 
оптимальну модель стимулювання працівників на сільськогосподарських підприємствах, яка включає 
ефективний механізм стимулювання залежно від особливостей сільськогосподарських робіт. 

Особливе значення має механізм матеріального стимулювання працівників на основі використання 
грейдів. У цьому випадку кожній посаді буде присвоєно свій грейд, відповідно до якого розраховують рівень 
заробітної плати.   

Кожній посаді присвоюють конкретну кількість балів з урахуванням чинників, визначених як 
найважливіші для підприємства. Залежно від оцінки, посадові позиції зараховують у певний грейд, який 
гарантує отримання відповідної заробітної плати або соціального пакету (наприклад, пільгове харчування, 
медичне страхування тощо).  

Алгоритм впровадження грейдової системи (рис. 1) включає наступні етапи: 

 
Рисунок 1 – Алгоритм впровадження грейдової системи 

 
Наведемо застосування грейдової системи на прикладі сільськогосподарського ТОВ «Подорожнє». 
Для оцінювання посад використаємо наступні чинники: управління працівниками; умови роботи; 

досвід роботи; рівень спеціальних знань (кваліфікація); рівень впливу на роботу підприємства; складність 
роботи. Кожен із чинників оцінки посади поділяють на шість рівнів, при цьому присвоюють бали залежно від 
ступеня складності: А – 1 бал; В – 2 бали; С – 3 бали; D – 4 бали; E – 5 балів; F – 6 балів. Індивідуальні 
кваліфікаційні коефіцієнти працівників можуть змінюватися відповідно до особистих досягнень, результатів і 
стажу їхньої роботи на підприємстві, але у межах певної кваліфікаційної групи. Помноживши мінімальний і 
максимальний коефіцієнти на визначену мінімальну заробітну плату, діапазон коефіцієнтів можна перетворити 
на посадові оклади. Розроблені нами посадові оклади для працівників сільськогосподарського ТОВ 
«Подорожнє» наведені у таблиці 1 з урахуванням мінімальної заробітної плати на підприємстві на 2020 рік 
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(4723 грн.). Згідно з цією системою, для новоприйнятих працівників є можливість отримати мінімальний 
посадовий оклад із зазначених меж. 

 
Таблиця 1 − Місячні посадові оклади у СТОВ «Подорожнє», визначені на основі системи грейдування, 2020р. 

Грейд 
Оклади

Мінімальний Максимальний Середній 
6 18895 22674 20785
5 16061 20785 18423
4 12282 17951 15116
3 8503 14171 11337
2 6613 10392 8503 
1 4723 8503 6613 

 
Для кваліфікованих працівників оплата праці передбачена в межах середньої зони посадового окладу.  
Працівники з найвищою кваліфікацією та досвідом роботи отримують максимальний рівень посадового 

тарифу. З урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати в Україні у СТОВ «Подорожнє» планується 
збільшення заробітної плати по усіх категоріях працюючих. Таким чином, впровадження сучасної системи 
оплати праці з використанням грейдів забезпечує стимулюючий ефект, оскільки дозволяє гнучко реагувати на 
зміни заробітної плати відповідно до реалізації плану або ступеня досягнення інших цілей компанії. 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 
Наріжна Л.В., студ. 
Науковий керівник Різніченко Л.В., старш. викладач 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Інноватизація та інформатизація економічних та соціальних процесів в суспільстві, диджиталізація 
майже усіх відомих операцій, розвиток нових електронних сфер діяльності дали поштовх до змін ринкової 
кон’юктури світової електронної комерції, ринок якої досягає майже 3,4 трлн. дол.  

Умови карантину 2020-2021 рр. призвели до стрімкого поширення вітчизняного сегменту мережі 
Інтернет і зростання кількості її користувачів до 67% населення, і відповідно, зростання попиту на 
електронному ринку товарів і послуг. 

В умовах пандемії найбільшого розвитку серед сфер електронної комерції зазнала категорія B2C – 
business to consumer – модель ведення бізнесу, за якої взаємодія фірм з кінцевими споживачами відбувається за 
допомогою Інтернет-магазинів. За даними державної статистики України, лише в 2019 р. рівень роздрібного 
товарообігу через мережу Інтернет зріс на 149 %, за 9 місяців 2020 р. – на 20% (рис. 1), а за оцінкою групи 
компаній EVO обсяг електронного вітчизняного ринку, порівняно з 2019 роком збільшився на 41%. При цьому 
зросла і кількість онлайн-сплат  мінімум на 50 % [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динаміка роздрібного продажу товарів через мережу Інтернет в Україні у 2013–2023рр.* 
*Дані за 9 місяців 2020 року, прогнозні – на 2022-2023 рр. 
 

Результати підрахунків спецпроекту «Е-commerce UA» свідчать, що в 2020 році найпопулярнішим 
сегментом B2C залишаються універсальні портали, які охоплюють 62,55 % користувачів UAnet, а інші відділи 
української Інтернет-торгівлі зазнали змін. Так, товари для дому наростили охоплення ринку до 15,2 %, і 
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зберегли місце в топі; рейтинг аптек майже не змінився (12,1 %). Решта категорій втратили (порівняно з 2019 
роком): мода – 5,17 %, товари для дітей – 2,01 %, товари для спорту – 1,71 %, ювелірні вироби – 1,41 % [2]. 
Зазначену динаміку можна пояснити тим, що за час пандемії та карантину населення постійно, або довше 
звичайного залишалося вдома, при цьому найчастіше використовуючи побутові товари та прилади, ніж товари 
для краси, розкоші, товари легкої промисловості тощо.  

До основних тенденцій, що склалися в умовах пандемії та вплинули на розвиток вітчизняного сегменту 
електронної комерції можна віднести: 

– появу безпечних способів онлайн-оплати. Українські компанії переймають досвід зарубіжних 
маркетплейсів і створюють альтернативні способи, засновані на передоплаті через сайт-посередник (наприклад, 
Olx-доставка, Prom-оплата, IZI-оплата та ін.). 

– зниження вартості доставки. Маркетплейси використовують переваги оптових поставок та 
запроваджують зниження ціни доставки для деяких категорій товару, або спільно з транспортними компаніями 
розробляють акційні пропозиції на певні проміжки часу для своєї продукції. 

– зростання конкуренції, якості обслуговування і зворотного зв’язку. Серед безлічі магазинів та товарів, 
які можна знайти в мережі Інтернет, користувачі віддають перевагу надійному продавцю, який гарантуватиме 
якість продукції та доступність і своєчасність надання послуг. 

– стрімкий розвиток шопінгу в соцмережах та перехід від традиційних офлайнових ніш у онлайн-
простір. 

– падіння середнього чеку покупок на 10%. Користувачі почали значно частіше купувати дешевші 
товари (одяг, товари повсякденного вжитку, їжу, маски), що спричинено зниженням доходів в умовах 
карантину. 

Пандемія стала одним з дієвих факторів розвитку вітчизняної електронної комерції, що суттєво 
вплинуло на економіку країни та принесло зміни в життя виробників та покупців товарів і послуг усією країни.  
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Понимание категории «корпорация» с позиций теории прав собственности актуализирует особый круг 

проблем корпоративного устройства, функционирования и управления. При этом главной проблемой, 
возникающей при правовом подходе к анализу корпорации, по мнению автора, выступает согласование 
интересов и экономической власти и, как следствие, целостности ее институционального устройства. 
Применительно к единоличному предприятию (soleproprietorship) указанная проблема решается достаточно 
просто, поскольку весь «набор прав» находится в одних руках и является условием единоличного принятия 
решений. В отношении же корпорации все выглядит гораздо сложнее, поскольку расщепление правомочий, по 
мнению, например, Р. Капелюшникова, ведет к расслоению интересов участников: рядовых акционеров, членов 
совета директоров, менеджеров, сотрудников компании и государства [1]. Причем расщепление правомочий и 
их закрепление за конкретными участниками в определенной комбинации выглядит вполне конкретно. Так, 
например, работники-акционеры изначально располагают правом пользования в отношении эксплуатационного 
оборудования и сопряженных с ним производственных мощностей, правом присвоения или правом на доход, 
правом на безопасность, правом на ответственность в виде взыскания и т.д. Директорат монополизирует право 
физического контроля над собственностью и связанные с ним возможности осуществлять исключительный 
контроль через своих представителей (агентов или управляющих). Менеджеры реализуют право оперативных 
решений или право распоряжения в части возможностей заключения контрактов и совершения сделок. 

Е. Иродова обращает внимание на тот факт, что, помимо законодательно закрепленных обладателей 
прав собственности, функции контроля за деятельностью корпорации осуществляют в той или иной степени его 
смежники, основные поставщики, потребители [2]. Еще более сложные «конфигурации» правомочий 
возникают при трастовом управлении собственностью, лизинге, факторинге, форфейтинге, франчайзинге и 
других инструментах финансового менеджмента по управлению оборотным капиталом. Причем степень 
контроля над корпорацией определяется множеством факторов, в числе которых наиболее значимыми пред-
ставляются: объемы оказываемых услуг, длительность хозяйственных связей с учетом перспектив дальнейшего 
взаимодействия и процент реально контролируемых активов. 

Применительно к категории «корпорация» проблема управления состоит в появлении эффекта 
функционально-правовой специализации, так как помимо широко диверсифицированной производственной 
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деятельности, корпорация вынуждена осуществлять полноценную коммерческую, инновационную и 
финансовую политику. Частично эта проблема решается посредством перераспределения прав на 
осуществление этих видов деятельности в пользу специализированных структур: венчурных фирм, 
коммерческих и инвестиционных банков, лизинговых компаний, факторинговых и форфейтинговых фирм, 
трастовых и иных компаний. С правом осуществления определенной хозяйственной деятельности связано 
право на распределение выгод и затрат, возникающих в связи с нею, которое также переходит в руки нового 
владельца. Однако объемы этих прав во многом определяются корпорацией, ее руководством. 

Управление совокупным акционерным капиталом и иными активами корпорация осуществляет через 
директорат, фактически действующий от имени юридического лица. В связи с этим на Западе получила 
распространение идея искусственного статуса юридического лица, или, как ее еще называют, «теория фикции 
юридического лица». Совет директоров, считающийся своеобразным парламентом корпорации, символизирует 
ее единство и целостность. Этот статус реализуется в трех направлениях: во-первых, совет директоров 
назначает управляющих, во-вторых, функционирует в качестве органа коллективного представительства 
многообразных участников (работников, акционеров, поставщиков, кредиторов, государства и т.д.), и, в-
третьих, осуществляет прямой стратегический контроль, используя свои преимущества верховного 
собственника. 

Становление и развитие индустриального сектора экономики исторически неразрывно связано с 
функционированием корпоративного крупномасштабного производства промышленной продукции и услуг. 
Многие исследователи определяли саму индустриальную систему как часть экономики, которая 
характеризуется деятельностью крупных корпоративных структур. 

С историко-экономической точки зрения «корпорация» изначально представляла собой объединение 
свободных хозяйственных субъектов для достижения экономических целей. Однако с течением времени, 
сложились качественно отличные друг от друга ее типы, различающиеся по целям создания и функциони-
рования. Такой подход приводит В. Иноземцева к выводу о наличии трех эволюционных типов корпораций: 
классической, этатистской и креативной [3]. 

Классическая корпоративная структура предполагает четкое разграничение собственности и 
управления, противопоставляя наемных работников владельцам компании. Ее сущность отражает понятие 
"фордизм", сформированное B.Jessop в середине XX в. Рассматривая классические корпорации в развитии, В. 
Иноземцев отмечает важнейший принцип, являющийся основой их возникновения, - принцип максимальной 
эффективности производства, связанный со снижением затрат, повышением объемов выпуска продукции и 
максимизацией прибыли. Поэтому одним из определяющих показателей успеха классических корпораций 
является стремление к лидерству в какой-либо сфере. 

Классическая индустриальная корпорация по мере развития общественного производства, повышения 
уровня жизни, формирования разнообразных потребностей и перехода работников к иным внутренним 
ценностным установкам эволюционировала и совершенствовала свою структуру. Концентрация капитала опре-
деляет характер взаимоотношений между всеми участниками корпорации: чем больший капитал объединяет 
корпорация, тем в большей степени собственность в ней отделена от управления. 

Западные исследователи A. A. Berle и G.C. Means выделяют три характерных эволюционных периода 
классических корпораций [4]. 

• Первый период («постфордизм» или «этап гибкой специализации») характеризуется отходом от 
установки на массовое производство, важнейшей предпосылкой которого стал научно-технический прогресс 
1950-1960-х гг., вылившийся в распространение новых технологий, способствовавших децентрализации произ-
водства и повышению квалификации работников, росту их самостоятельности. На этом этапе определенная 
группа владельцев корпорации (группа "рабочего контроля") с помощью контрольного пакета (не менее 50% от 
общего количества акций) осуществляла фактический контроль за деятельностью компании. Только эта группа 
акционеров была способна добиться реализации своих решений, остальные же акционеры были разобщены. 

• Второй период (1970-е - начало 1980-х гг.) ознаменовался формированием децентрализованных и 
деиерархизированных систем управления с полным контролем корпоративной структуры. Во 
взаимоотношениях управляющих и членов совета директоров с рядовыми акционерами использовались такие 
приемы как: 

- выдача акционерам доверенностей на право голосования от их имени; 

- выпуск привилегированных акций и т.п. 
Третий период (1980-е - первая половина 1990-х гг.) фактически завершает историю классической 

индустриальной корпорации, превратившейся в специфическую социальную общность, резко изменившей ее 
внутреннюю структуру. Р. Drucker отмечает, что в этот период ведущую роль приобрели работники 
интеллектуальной сферы, от которых не в меньшей мере, чем от владельцев, стал зависеть успех корпорации. 
Они, обладая гораздо большей свободой, чем традиционный наемный персонал, предпочитают работать как 
коллеги, а не как подчиненные. На этом этапе промышленного развития и концентрации капитала деятельность 
компаний становится диверсифицированной, мобильной и, зачастую, приобретает транснациональный 
характер. 

По мнению F. Fukuyama, производственная деятельность корпорации в 1980-1990-е гг. перестает быть 
совокупностью отдельных операций, в полной мере превращаясь в процесс [4]. В результате решающие 
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позиции начинают занимать специалисты (называемые «собственниками процесса»), которые обладают 
наиболее полной и адекватной информацией, а важнейшим элементом, цементирующим единство корпорации, 
становится уже не простая материальная зависимость сотрудников от хозяев, а специфическая культурная 
общность персонала, в рамках которой «моральное единство обеспечивает основу для взаимного доверия». 

Состояние национальной экономики существенно влияет на характер корпоративного управления. В 
каждой конкретной стране процесс перехода от административно-командной к рыночной экономике и выходу 
из кризисного состояния приобретает национальный характер, что позволяет говорить о существовании 
специфических моделей корпоративного управления. В частности, становление национальной модели 
корпоративного управления в Казахстане происходит в условиях неисполнения законодательства в части 
нарушения права акционера на участие в общем собрании, размывании капитала, нарушении прав акционеров в 
ходе реорганизации и консолидации компаний, нарушении требований раскрытия информации и т.п. 
Современное состояние вопроса характеризуется, с одной стороны, отсутствием в отечественной 
экономической науке достаточно разработанной теории корпоративного управления, а с другой стороны, - 
явным недостатком практического опыта реального использования казахстанскими корпоративными 
структурами возможностей воздействия на экономические процессы. 

Таким образом, на сегодняшний день проблема корпоративного управления, уже не являющаяся сугубо 
национальной проблемой, приобретает международный характер. Это, в частности, связано с 
транснационализацией мирового производства и той ролью, которую играют транснациональные корпорации 
на мировом рынке. 
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 У сучасних умовах при постійному дефіциті коштів місцевих бюджетів роль головного балансуючого 
інструменту виконують міжбюджетні трансферти. З їх допомогою створюються відповідні умови, які 
регулюють розвиток ринкових процесів у регіоні в потрібному державі напрямі, тобто здійснюється фінансове 
вирівнювання. 
 Дослідженню питань міжбюджетних відносин і міжбюджетних трансфертів у процесі фінансового 
вирівнювання присвячено роботи багатьох науковців: Кириленко О., Кульчицького М., Луніної І., Опаріна 
В.,Федосова В. та інших.  
 Сутність фінансового вирівнювання полягає у наближенні витрат бюджетів до гарантованого державою 
мінімального рівня соціальних послуг на душу населення, ліквідації значних диспропорцій у здійсненні 
бюджетних видатків у розрізі окремих територій. 
 Бюджетне регулювання є інструментом вирівнювання бюджетів, оскільки впливає на соціально-
економічний розвиток регіонів. Збалансування доходів та видатків місцевих бюджетів проводиться за 
допомогою особливих методів. Найважливішим та найефективнішим методом бюджетного регулювання 
виступають міжбюджетні трансферти. Вони є однією з найважливіших форм фінансування соціально-
економічного розвитку країни . Згідно з Бюджетним кодексом України, міжбюджетні трансферти – це кошти, 
які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Виділяють такі види трансфертів: 
базову дотацію; субвенції;  реверсну дотацію; додаткові дотації [1]. 

Варто зазначити, що в Україні місцеві бюджети нині формуються переважно не за рахунок власних та 
закріплених джерел надходжень, а за рахунок міжбюджетних трансфертів із бюджетів вищого рівня. Частка 
трансфертів у структурі загальних доходів місцевих бюджетів становить близько 50%, причому з 2016 р. до 
2018 р. 53-54%, а у 2019 р. – 47%, що пояснюється частковою відміною медичної субвенції з державного 
бюджету внаслідок зміни в системі фінансування охорони здоров’я [2]. Відповідно, і видатки місцевих 
бюджетів, зокрема, на соціальну сферу, фінансуються, як за рахунок власних коштів, так і за рахунок 
міжбюджетних трансфертів. 

Аналіз статистичних даних за 2019 р. свідчить, що у складі міжбюджетних трансфертів місцевим 
бюджетам із державного по загальному фонду (245 млрд грн), видатки на соціальні потреби склали 75%, в тому 
числі: освітня субвенція - 74 млрд грн (30%), субвенція на допомогу сім’ям із дітьми – 55 млрд грн (22%), 
медична субвенція – 56 млрд грн (23%) [2]. 

Більш детально проаналізуємо найбільшу складову в міжбюджетних трансфертах – освітню субвенцію. 
Обсяг коштів освітньої субвенції зріс з часу її запровадження з 44,8 млрд грн у 2016 році до 69,6 млрд 

грн у 2019 році ( рис.1).  
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Рисунок 1− Фінансування видатків на освіту за рахунок міжбюджетних трансфертів, млрд. грн. 
Побудовано авторами на основі [2] 
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 Щодо інших видів субвенцій на освіту, то надавались такі субвенції: 
 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної 
бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2017 рік); 
 - субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (з 2017 рік); 
 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» (2018 рік); 
 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 
якості освіти (2019 рік); 
 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних 
комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів (2019 рік). 
 Освітня субвенція в даний час спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 
працівників у таких типах закладів освіти: початкові школи, гімназії, ліцеї, школи-інтернати спортивного 
профілю, військові ліцеї, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати, гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з 
частковим або повним утриманням учнів; дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-
ресурсні центри; заклади професійної освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення 
видатків на здобуття повної загальної середньої освіти; заклади фахової передвищої освіти і коледжі державної 
та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.  
 Як показує практика, механізм субвенціального фінансування потребує подальшого вдосконалення. Це 
стосується, зокрема, питання використання залишків коштів за освітньою субвенцією, вдосконалення формули 
розподілу такої субвенції тощо. 

В цілому зростання обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на фінансування 
видатків соціального характеру свідчить про позитивні тенденції в здійсненні бюджетної політики. Однак в 
умовах дефіцитності централізованих фінансових ресурсів належить удосконалювати механізм формування, 
розподілу і контролю за використанням міжбюджетних трансфертів на ці цілі. 
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Сучасне законодавство, що регулює бухгалтерський облік фінансових результатів, представляє собою 
багаторівневу систему, що знаходиться на стадії активного формування. Залежно від призначення і статусу, 
нормативні документи доцільно представити у вигляді певної багаторівневої системи. А саме:  

• перший рівень – законодавчий, визначає сутність бухгалтерського обліку, завдання, основні поняття, 
шляхи регулювання, організації та ведення бухгалтерського обліку й подання фінансової звітності;  

• другий рівень – нормативний, встановлює базові правила формування повної та достовірної 
інформації про фінансові результати та подання інформації у фінансовій звітності;  

• третій рівень – методичний, документи цього рівня носять рекомендаційний характер, у них 
викладено методичні вказівки, роз’яснення з питань обліку фінансових результатів;  

• четвертий рівень – організаційний, документи у вигляді внутрішніх форм та інструкцій визначають 
правила раціональної організації обліку із застосуванням прогресивних форм і методів ведення обліку, 
відображують специфіку діяльності підприємства 

Нормативною основою для складання найважливішої форми фінансової звітності – Звіту про фінансові 
результати є НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [5]. Цим Положенням (стандартом) 
визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати. З його прийняттям, відмінено дію П(С)БО 1–5, що 
регламентували порядок складання Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів та 
Звіту про власний капітал. А загальні вимоги до розкриття його статей наведено в Методичних рекомендаціях 
щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 
березня 2013 року № 433 [2].  

Критична оцінка структури й змісту фінансової звітності, відповідно до НП(С)БО 1, свідчить про зміну 
методики її складання через укрупнення та перегрупування окремих статей звітності, включення до її складу 
додаткових розділів тощо. Головною перевагою реформування є альтернативність вибору підприємством 
методу складання звітності (прямий чи непрямий – для Звіту про рух грошових коштів), методу відображення 
статей (тільки за залишковою вартістю або за залишковою та первісною вартістю), вибір та включення до 
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звітності окремих статей із загального переліку, що запропонований законодавцями. Однак, недоліком НПСБО 
1, порівняно з відміненими П(С)БО 1–5, є відсутність у даному стандарті інформації відносно постатейного 
заповнення форм звітності. Особливо це стосується нових розділів даної форми звітності.  

Під час здійснення оподаткування прибутку, визначення розміру податку на прибуток та відображення 
його в обліку необхідно користуватися нормами Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі 
змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 22.12.2011 № 4279-17) та Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», в яких надається вся необхідна інформація щодо визначення 
доходів і витрат із податку на прибуток та порядок відображення її в бухгалтерському й податковому обліку.  

Вивчення нормативно-правової бази показало, що в законодавстві України термін "фінансові 
результати" детально не розглядається, а окремими нормативно – правовими актами щодо організації та 
ведення бухгалтерського обліку визначено сутність понять «доходи», «витрати», «прибуток», «збиток" (табл. 
1).  

Далі проведемо зіставлення національного положення бухгалтерського обліку та міжнародного 
стандарту бухгалтерського обліку «Дохід». З метою визначення інформації про доходи підприємства та 
розкриття її у фінансовій звітності, у вітчизняному обліку використовують П(С)БО 15 «Дохід», а за кордоном – 
МСБО 18 «Дохід». Просте зіставлення основних складових цих стандартів свідчить, що структура МСБО 18 є 
більш ширшою, ніж П(С)БО 15, а також існують відмінності у змісті цих положень [4]. А саме: в національних 
стандартах доходи класифікують за такими групами: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг); чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові 
доходи; інші доходи.  

Відповідно до МСБО 18 «Дохід», доходи поділяються на два види: дохід від основної діяльності та 
прибуток від інших операцій. Така класифікація є більш обмеженою, порівняно з класифікацією в П(С)БО 15.  

Методологічні засади відображення та формування даних про фінансові результати у звітності 
визначає в Україні НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та «Методичні рекомендації щодо 
заповнення форм фінансової звітності». У міжнародній практиці окремого стандарту немає, проте форми 
фінансової звітності визначено у МСБО 1 «Подання фінансових звітів». 

Аналіз джерел нормативно-правового спрямування дозволяє зауважити, що законодавча база для 
здійснення обліку фінансових результатів представлена в Україні достатньо значною кількістю законів, 
постанов, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Пропонується доповнити вітчизняні стандарти 
міжнародними, що не мають аналогів на сьогодні: МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», 2 «Платіж на основі 
акцій», 4 «Страхові контракти», 7 «Фінансові інструменти: розкриття», МСБО 26 «Облік та звітність за 
програмами пенсійного забезпечення» і 34 «Проміжна звітність». Тому, з метою наближення до міжнародних 
стандартів, необхідно розробити відповідні адекватні аналоги. 

 
Таблиця 1− Визначення показників фінансового результату чинними нормативними документами 

Нормативний 
документ 

Трактування терміну 

Закон України «Про 
бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в 
Україні» [8] 

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або 
збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за 
винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення 
власниками) 
Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або 
зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком 
зростання капіталу за рахунок внесків власників)

Національне положення 
(стандарт) 

бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» [5] 

Збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були 
здійснені ці витрати 
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про доходи, витрати, 
фінансові результати та сукупний дохід
Сукупний дохід - зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок 
господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок 
операцій з власниками)
Інший сукупний дохід - доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів 
підприємства 
Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - дохід, що 
визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, 
послуг (у тому числі платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) 
наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за 
договорами належать комітентам (принципалам тощо) та податків і зборів

Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку 

18 «Дохід» [4] 

Дохід – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в 
ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в 
результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу



125 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Інструкція про застосування плану рахунків, активів капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 (зі змінами, 
внесеними наказом Мінфіну від 26.09.2011 р. № 1204). Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.  

2. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку : затв. Наказом 
Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.uazakon.com/big/text 574/pg1.htm  

3. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звіт-ності: наказ Мінфіну України від 
31.03.13 № 87 [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.minfin.gov.ua. 

4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 «Дохід» [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/929_012. 

5. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» : затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: www.minfin.gov.ua  

6. Податковий Кодекс України: затв. Верховною Радою 04.12.2010 № 2755-VI, зі змінами та 
доповненнями [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://search.liga. net/l_doc2.nsf/alldoc. 

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : затв. Наказом Міністерства фінансів 
України від 29 листопада 1999 р. № 290. Режим доступу: www.rada.gov.ua 

8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України : затв. Верховною Радою 
16.07.1999 р. № 996-XIV, зі змінами та доповненнями 211 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/996-14. 

9. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів: 
затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706. 

 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ БАНКІВЯК ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ 

 
Пунтус Н.О., студ. 
Науковий керівник Манченко І.В., старш. викладач  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Розрахунки з працівниками банків є складними через наявність різних категорій працівників та різних 

напрямків розрахунків. Бухгалтерський облік в банках здійснюється відповідно до Інструкції НБУ № 280 від 
17.06.2004р. «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» [1].  

Відповідно до вказаної Інструкції, розрахунки з працівниками банку відносять до заборгованості, яка, в 
свою чергу поділяється на дебіторську та кредиторську заборгованість за розрахунками з працівниками банку. 
На кожному з рахунків бухгалтерського обліку, призначених для обліку заборгованості за розрахунками з 
працівниками банку, обліковується та чи інша операція, для використання якого призначено рахунок 
бухгалтерського обліку. 

Рахунки для обліку дебіторської та кредиторської заборгованостей по розрахунках з працівниками 
банку наведено в табл. 1 і 2 відповідно. 

 
Таблиця 1 − Рахунки обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з працівниками банків 

відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку 
 

Бухгалтерський рахунок Призначення рахунка 
3550 «Аванси працівникам банку на 

витрати з відрядження» 
Облік сум авансів, виданих працівникам банку з витрат на 

відрядження
3551 «Аванси працівникам банку на 

господарські витрати» 
Облік сум авансів, виданих працівникам банку на господарські 

витрати

3552 «Нестачі та інші нарахування на 
працівників банку» 

Облік нестач активів банку та інших нарахувань на працівників 
банку 

Тобто, обліковується заборгованість касових працівників у разі 
виявлення нестач, неплатіжних фальшивих грошей, 

заборгованість підзвітних осіб 
3559 «Інша дебіторська заборгованість за 

розрахунками з працівниками банку та 
іншими особами» 

Облік дебіторської заборгованості за розрахунками з 
працівниками банку та іншими особами за заробітною платою та 

іншими виплатами 
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Таблиця 2 − Рахунки обліку кредиторської заборгованості за розрахунками з працівниками банків 
відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку 

 
Бухгалтерський рахунок Призначення рахунка 

3650 «Заборгованість працівникам банку 
на відрядження» 

Облік сум, нарахованих працівникам банку на відрядження 

3651 «Заборгованість працівникам банку 
на господарські витрати» 

Облік сум, нарахованих працівникам банку на господарські 
витрати 

3652 «Нарахування працівникам банку за 
заробітною платою» 

Облік нарахованих сум за заробітною платою та іншими 
виплатами відповідно до законодавства України штатним і 

позаштатним працівникам банку 

3653 «Утримання з працівників банку на 
користь третіх осіб» 

Облік сум, які підлягають стягненню на користь третіх осіб із 
заробітної плати працівників банку, у тому числі прибуткового 

податку на громадян 

3654 «Нараховані відпускні до сплати» 
Облік нарахованих відпускних до сплати згідно із законодавством 

України 

3658 «Забезпечення оплати відпусток» 
Облік сум, що спрямовуються на створення забезпечення оплати 

відпусток
3659 «Інша кредиторська заборгованість за 

розрахунками з працівниками банку та 
іншими особами» 

Облік інших нарахувань працівникам банку та іншим особам, які 
не обліковуються за іншими рахунками групи №365 

 
Наведена класифікація важлива для аналізу розрахунків та прийняття управлінських рішень.  
У структурі всіх розрахунків з працівниками банків розрахунки за виплатами займають найбільшу 

частку і є найскладнішою ділянкою роботи облікових працівників. Розрахунки відносно виплат працівникам 
формують витрати на оплату праці, які у свою чергу включаються до складу адміністративних витрат установи. 

Банківські установи ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову звітність за міжнародними 
стандартами. Основними складовими адміністративних витрат банківських установ є заробітна плата, премії, 
нарахований єдиний соціальний внесок, виплати при звільненні і т.ін.  
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. План рахунків бухгалтерського обліку банків України: Затв. Постановою Правління НБУ від 

17.06.2004 р. за № 280, зі змінами і доповненнями. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ 

Коваленко М.П., студ. 
Науковий керівник Манченко І.В., старш. викладач 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

В сучасному діловому світі та зокрема в Україні неухильно зростає роль управлінської інформації, від 
якості якої залежить діловий успіх, що виражається в отриманні прибутку і зростанні капіталу. Життєві цикли 
бізнесу прискорюються експоненціально, і для того, щоб гідно відповісти на виклики сучасності, важливо бути 
на крок попереду нестабільних умов ринку. Розробка і здійснення управлінських рішень в підприємницькій 
діяльності базуються на плановій, нормативній, технологічній, обліковій і аналітичній інформації. 
Управлінська звітність відрізняється від бухгалтерської, статистичної і податкової звітності тим, що в той час 
як всі ці види звітності призначені як для зовнішніх, так і внутрішніх користувачів, управлінська звітність 
містить інформацію, яку сформовано за запитами виключно внутрішніх користувачів. Саме тому повинно бути 
визначено основні принципи формування управлінської звітності для забезпечення її найбільшої ефективності. 

Питаннями розробки принципів і правил, щодо формування управлінської звітності, займались як 
вітчизняні так і зарубіжні науковці: В.І. Бачинський,Є.А. Бойко, Т.П. Карпова, М.В. Корягін, П.О. Куцик,  А.А. 
Михайлів, Л.В. Нападовська В.Ф. Палій  та інші. 

З урахуванням найпоширеніших підходів управлінську звітність можна визначити як систему детальної 
і конкретної інформації про майно, капітал, зобов'язання, доходи і витрати організації, господарські процеси і їх 
результати, про внутрішні і зовнішні чинники, що  впливають на досягнуті результати, необхідної 
управлінському персоналу для прогнозування, планування, організації, контроля і регулювання діяльності 
господарюючого суб'єкта [1].  

Існує ряд принципів формування управлінської звітності (рисунок 1), які полягають в тому, що ця 
звітність повинна містити корисну і вичерпну інформацію про діяльність організації і бути надійною 
інформаційною базою для прийняття управлінських рішень. 
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Рисунок 1 − Принципи формування управлінської звітності [розроблено автором] 

На основі вивчення літератури можна зробити висновок, що принципам достовірності, повноти, 
цілісності, послідовності представлення інформації про діяльність організації, істотності її показників уваги не 
приділяється.  

Що стосується принципів достовірності та повноти, то при складанні управлінської звітності такими 
можуть бути визнані показники, питома вага яких в загальному підсумку відповідних даних складає не менше 
п'яти відсотків. 

Основні проблеми в підготовці управлінської звітності пов'язані з відсутністю загальних рекомендацій 
про формування системи звітних показників і інформаційної бази для їх розрахунку, що ускладнює розробку 
внутрішнього положення з управлінської звітності організації, а також і створення програмних продуктів з 
автоматизації процесів її складання. Ця прогалина не може бути пояснена індивідуальністю показників у 
звітності показників, що надаються[2].  

Отже, методологія управлінської звітності перебуває в органічному взаємозв'язку з різними 
напрямками діяльності сучасного підприємства. Розвиток методології формування управлінської звітності та 
принципів її функціонування – це шлях до удосконалення та поліпшення управлінської діяльності підприємства 
на основі інформаційного забезпечення. При формуванні управлінської звітності необхідно враховувати 
різновекторні потреби користувачів інформації на різних рівнях. 
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Принципи формування управлінської звітності 

Своєчасність 

Конкретність 

Повнота 

необхідності прийняття оперативних управлінських рішень за 
результатами аналізу і оцінки звітних показників 

Доступність 

Достовірність 

Зіставність 
даних 

Економічність 

Цілісність 

Послідовність 

може бути забезпечена, якщо облікова інформація, що використовується для 
її складання, формуватиметься в повній відповідності з правилами, встанов-
леним законодавчими і нормативними актами з бухгалтерського обліку 

в ній повинні бути представлені вичерпні відомості про наявність і 
використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, про капітал, 
зобов'язання, доходи, витрати і результати діяльності організації, про вплив 
зовнішніх і внутрішніх чинників на досягнуті результати, корисні для 
обґрунтування ефективних управлінських рішень

спрямованість на вирішення конкретних проблем і завдань управління

організація повинна включати в управлінську звітність показники 
діяльності всіх філіалів, представництв і інших підрозділів (включаючи 
виділені на окремі баланси)

прийняті господарюючим суб'єктом зміст управлінських звітів і форма їх 
представлення можуть переглядатися лише при зміні виду діяльності, 
організаційної структури і системи управління, вдосконаленні звітності, 
розширенні і поглибленні складу управлінської інформації 

незмінність облікової політики організації протягом довгого часу, 
послідовністю її застосування від одного звітного періоду до іншого 

витрати на складання звітності не повинні перевищувати ефекту від її 
використання

наявність можливості отримання інформації, зрозумілої для менеджера, 
що забезпечується її відповідністю прийнятим стандартам і позначенням 
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Баланс – це один з важливих елементів методу бухгалтерського обліку та документ бухгалтерської 
звітності, а також джерело інформації для  управління, планування, організації виробництва, аналізу та 
контролю як для внутрішніх так і для зовнішніх користувачів. Він є також універсальною формою звітності, яка 
показує здобутки підприємства за певний проміжок часу. 

Дослідження походження та еволюції бухгалтерського балансу є важливою складовою історії обліку, 
аналіз якої дозволяє зрозуміти економічне життя минулого, усвідомити досвід попередників та його сучасне 
значення, а також прогнозувати напрями подальшої еволюції. 

Історія еволюції бухгалтерського балансу досліджувалась у наукових працях  таких вчених як : Белуха 
Н. Т., Бутинець Ф. Ф.,  Верига Ю.А., Виговська Н. Г., Гончарук Я. А., Дерій В. А., Задорожний З.В., Крупка Я. 
Д., Куліш С. А., Пархоменко В. М., Пушкарь М.С., Савич В. І., Скрипник Т. А., Сопко В. В. та ін. 

Термін «баланс» походить від латинського bis – двічі та lanx – шалька терезів, тобто дві шальки терезів, 
які характеризують рівновагу. 

Баланс як категорія бухгалтерського обліку існує майже 600 років. Існують різні свідоцтва про час 
появи цієї категорії, що відносяться до кінця ХІV – XV cт. Так, засвідченням  бельгійського вченого Р. де 
Рувера термін «баланс» вперше було застосовано до фінансових звітів 1427 р. Вчений того часу А. Чічіреллі 
стверджував, що термін «баланс» вперше зустрічався у звітах банку Медічі датованих 1495 роком. 
Характерною ознакою звітності тих років була нерегулярність складання – від одного до п’яти років. 

В епоху Середньовіччя термін «баланс» вперше з’явився в працях Б. Котрульї «Про торгівлю і 
досконалого купця» (1458 р.) і Л. Пачолі «Про рахунки та записи» (1494 р.). Бенедетто Котрульї вимагав 
складати баланси хоча б кожні сім років. У свою чергу Л. Пачолі запропонував щорічне складання балансу і 
трактував його двояко : як «бланк» (лист) і як технічний прийом. Баланс являв собою «складений в довжину 
папір, на якому перераховані з правого боку всі довірителі, а з лівого – всі боржники, і якщо сума сторінок 
«Дати» рівна сумі сторінок «Мати», то цим підтверджується, що книга справна. Баланс книги повинен бути 
рівним» [1]. 

 Л. Пачолі також зазначав, що баланс є наслідком подвійного запису. Ідеї, викладені в роботі «Про 
рахунки та записи», вплинули на розвиток обліку в інших країнах та були розвинені та доповнені вченими. 

Більша кількість науковців вважає, що баланс як звітний документ отримав визнання не раніше ХІХ ст. 
Про це свідчить виникнення балансоведення як напрямку розвитку облікової теорії наприкінці ХІХ на початку 
ХХ ст. в Німеччині. В основу балансоведення були покладені вчення представника німецької школи 
бухгалтерського обліку Іоганна Фрідріха Шера. Він був одним з яскравих представників учених, які  зробили 
величезний внесок в історію розвитку бухгалтерського обліку. 

 Слід відмітити, що німецька школа бухгалтерського обліку відрізнялася бажанням якомога глибше 
вивчити процедурну сторону обліку. При цьому її характерними рисами було чітке розмежування обліку на два 
самостійних цикла: торговельний та виробничий. Теорія виробничої бухгалтерії була розвинена у вчення про 
калькуляцію, теорія торгової бухгалтерії-в балансоведення. Виникнення балансоведення було обумовлено 
популяризаціею балансу, як основної концепції обліку. «Баланс, - писав він, - являє собою рівність між активом 
і пасивом, побудоване у формі рахунків у заключний день операційного періоду» [2,c.157]. 
Тривалий час вважалось, що баланс - це наслідок подвійного запису на бухгалтерських рахунках, і, що баланс, 
за визначенням французьких авторів Е. Леоте (1845-1908) і А. Гільбо (1819-1895), це «синтез рахунків, які не 
закриті».  

Серед французьких вчених, що значно вплинули на розвиток балансу, виділяють таких вчених як Ж. 
Саварі і Р. Делапорт. При цьому Ж. Саварі поділяв кінцевий баланс на інвентарний і конкурсний. Інвентарний 
передбачав оцінку за собівартістю, а конкурсний - за продажними цінами на день складання балансу. Він також 
зазначав, що баланс випливає з інвентарю, і разом вони повинні служити засобом для переоцінки майна, вимог і 
зобов’язань [3].  

    Р. Делапорт розрізняв два види балансу: 1) Bilan, який представляв собою перевірочний баланс 
тільки оборотів по рахунках без відображення сальдо рахунків тут; при цьому ніяких записів у Головній книзі 
не робилось 2) Balance, який ототожнювався з інвентарем, складався при закритті рахунків і записувався по 
Головній книзі.  

Слід відмітити, що  в XVIII ст. не існувало оборотних відомостей їх заміняли пробні баланси. В 
пробних балансах  зіставлялись  обороти по дебету й кредиту Головної книги. Б.Ф. Баррем запропонував форму 
пробного балансу, в якій назва рахунків вказувалася по середині таблиці, а суми дебетових і кредитових 
оборотів наводились зліва і справа. 

У ХІХ ст. з’являються світові школи бухгалтерського обліку, які мали різні погляди на сутність 
балансу. Так вчені італійської школи визначали баланс як рівність прав і обов’язків господарюючих суб’єктів. 
Представники французької школи вважали, що баланс – це рівність доходів і витрат. Не дивлячись на різні 
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трактування сутності балансу цих двох шкіл, вчених цих двох шкіл поєднувала думка про те, що баланс є 
наслідком подвійного запису, і він заданий системою рахунків. 

Представники німецької бухгалтерської школи стверджували, що основою обліку є не рахунки, а 
баланс, і тому вважали, що облік починається з балансу, з якого випливають рахунки. 

Вчені англо-американської бухгалтерської школи трактували баланс як рівність засобів із 
кредиторською заборгованістю й капіталом, розглядали баланс як засіб обчислення прибутку.  

Історія вітчизняного бухгалтерського балансу свідчить, що  вперше визначення категорії  «баланс» 
було введено в енциклопедичному словнику Брокгауза й Ефрона. 

При цьому баланс визначався як ваги, рівновага між дебетом і кредитом, також виділяють рахунки 
вихідного балансу, якщо вони виводяться при закритті рахунків й рахунки вхідного балансу, якщо ними 
відкриваються комерційні книги. Для формування правильного балансу, слід попередньо перевірити всі 
рахунки, потім урівноважити дебет і кредит.   

Сучасний бухгалтерський баланс в Україні ґрунтується на постулаті німецького вченого І.Ф. Шера, що 
баланс – це рівність активу і пасиву, крім того, це документ, який побудований у формі рахунків у заключний 
день операційного періоду.  

Починаючи з 1999 року здійснення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 
регламентується національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, які адаптовані до 
міжнародних стандартів та особливостей системи обліку, що склалася в Україні.  

Найбільш розповсюдженим визначенням бухгалтерського балансу є визначення його як методу оцінки 
майнового стану підприємства, у якому у активі відображаються господарські засоби за складом і розміщенням, 
а у пасиві за джерелами утворення.  

Дослідження історичних аспектів розвитку бухгалтерського балансу надає можливість усвідомити його 
сучасне значення та передбачити напрями подальшої еволюції. Проведені дослідження показали, що баланс в 
різні історичні епохи мав певне призначення. Бухгалтерський баланс – як облікова категорія формувався 
поступово. Спочатку існування балансу, його використовували як контрольний обліковий прийом. Згодом 
з’являється новий напрям у бухгалтерському обліку – балансоведення. Бухгалтерський баланс сьогодні є 
елементом методу бухгалтерського обліку і однією з важливих форм фінансової звітності, а також  чинний 
баланс є інформаційним джерелом для зовнішніх і внутрішніх користувачів та надає їм корисну, повну, 
правдиву та неупереджену інформацію про майновий і фінансовий стан підприємства, його фінансові 
результати та ефективність господарювання за звітний період. 
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Основною метою функціонування будь-якого суб’єкта господарювання є одержання позитивного 

фінансового результату діяльності (прибутку) і нарощування капіталу. Фінансовий результат є економічним 
підсумком господарської діяльності, який характеризує усі аспекти функціонування підприємства. У зв’язку з 
цим операції з формування, розподілу та використання фінансових результатів підприємства підлягають 
контролюванню, що забезпечує своєчасність внесення коригувань у господарську діяльність задля уникнення 
збитків та досягнення бажаного прибутку. Процес контролювання фінансових результатів як складова частина 
активної діяльності системи управління підприємством передбачає наявність трьох етапів: установлення 
бюджетних показників у створенні прибутку, що піддаються вимірюванню в обліку; зіставлення з ними 
реальних результатів та визначення, аналіз і оцінювання відхилень; прийняття необхідних управлінських 
рішень [1]. В той же час, наявність збитків свідчить про недостатньо ефективні дії управлінського персоналу 
щодо контролювання фінансових результатів підприємств (табл. 1).  
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Таблиця 1 − Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами (млн. грн.) 
Роки фінансовий 

результат 
(сальдо) 

підприємства, які 
одержали прибуток

підприємства, які  
одержали збиток 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат 

Великі підприємства 
2017 156906,3 73,3 266879,1 26,7 109972,8
2018 175176,2 76,9 277607,7 23,1 102431,5
2019 232020,5 78,4 336446,4 21,6 104425,9

Середні підприємства
2017 90770,6 76,6 208842,6 23,4 118072,0
2018 147165,3 78,2 251823,4 21,8 104658,1
2019 277195,0 77,9 356527,5 22,1 79332,5 

Малі підприємства
2017 –10724,8 72,7 117446,5 27,3 128171,3
2018 46870,8 74,1 139462,4 25,9 92591,6 
2019 103828,5 73,7 176668,2 26,3 72839,7 

 
Згідно з даними Державної служби статистики України [2] кількість підприємств, які одержали збиток 

у 2017-2020 роках серед великих підприємств складала 26,7-21,6%, серед середніх підприємств – 23,4-22,1%, 
серед малих підприємств – 27,3-26,3%. Це свідчить про погіршення фінансового стану 5 частини підприємств 
України та їх низьку платоспроможність. Ситуація, що склалася в системі управління на підприємствах не 
створює дієвого механізму оцінки і контролювання фінансового результату, тому актуальним завданням 
сьогодні є формування системи його інформаційного забезпечення за допомогою обліку та економічного 
аналізу. 

Основним виробником і постачальником інформації, необхідної для здійснення контролювання 
фінансових результатів, є система обліково-аналітичного забезпечення, яку слід розглядати як єдність 
підсистем обліку і аналізу, що виконують відповідні функції та взаємодіють через інформаційні потоки в 
процесі формування та передачі якісної й оперативної обліково-аналітичної інформації її користувачам – 
суб’єктам контролювання.  

Обліково-аналітичне забезпечення як компонент інформаційного забезпечення управління 
підприємством, дає змогу розв’язувати функціональні задачі управління, забезпечуючи керівництво повною та 
достовірною інформацією про господарські процеси та зв’язки із зовнішнім середовищем. Дослідженню 
методології обліково-аналітичного забезпечення присвячують свої роботи багато вітчизняних науковців. Так, 
наприклад, дуже влучно зазначає у монографічному дослідженні А. Пилипенко, що «обліковий процес слід 
організовувати на основі інтеграції, щоб усі складові (об’єкти обліку) були взаємопов’язані між собою єдиним 
масивом інформації. Більш того, структура функції обліку повинна бути складовою частиною організаційної 
структури підприємства» [3, с. 127]. 

Характерною рисою обліково-аналітичного забезпечення як системи є її комплексність, що виявляється 
через взаємодію інформаційних потоків бухгалтерського, оперативного, статистичного обліку та інформації, 
яка формується за допомогою методів фінансового, управлінського та стратегічного аналізу. Відповідно до 
вищенаведеного обліково-аналітичне забезпечення слід розглядати як комплексну систему обліку, аналізу та 
аудиту, взаємодіючу через інформаційні потоки в процесі формування і передачі оперативної та якісної 
обліково-аналітичної інформації для забезпечення обґрунтованості та ефективності прийняття управлінських 
рішень у системі управління підприємством, а також зовнішніми користувачами. 

Основою складової обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами 
діяльності підприємства є виділення для процесу управління двох напрямів інформації (внутрішня і зовнішня), 
що забезпечуються окремими видами обліку і аналізу та системою звітності. Отже, організацію обліково-
аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами необхідно розглядати як безперервний, 
послідовний процес формування інформаційних потоків, що містить певну сукупність стадій та відповідних 
етапів щодо збирання, оброблення, зберігання та передачі інформації. 

Підвищення ефективності діяльності підприємств неможливе без удосконалення системи управління 
підприємством і, зокрема, управління фінансовими результатами. Удосконалення системи управління 
підприємством базується на використанні сучасних форм, методів і принципів, що ставлять нові вимоги до 
формування неупередженої, повної, своєчасної, зрозумілої та корисної обліково-аналітичної інформації про 
діяльність підприємства та його фінансові результати. 

 
 
 

 



131 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Мельник Т.Ю. Теоретичні аспекти аналітичного забезпечення контролювання розподілу прибутку 

підприємства.  Науковий вісник Херсонського державного університету / Економічні науки.  2015. № 12, ч. 2. С. 
201–205. 

2. Державна служба статистики України. URL:  http://www.ukrstat.gov.ua/. 
Пилипенко А., Дзьобко І., Писарчук О. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами 
підприємств та їх об’єднань. монографія. Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. 344 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Жура В.М., Кукленко А.О., студ. 
Науковий керівник Онищенко О.В., к.е.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Зміну системи оподаткування підприємства юридичної особи  супроводжують перехідні операції. Така 
ситуація може виникнути, коли товар оплатили за спрощеної системи оподаткування, а відвантажили – вже за 
загальної. В свою чергу це вимагає особливостей оподаткування таких операції податком на прибуток і ПДВ.   

Перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну може бути добровільний або вимушений. 
Утім, кожна із цих систем має свої переваги: 

- за спрощеної – простіше складати і подавати звітність, обліковувати витрати, можна не сплачувати 
ПДВ; 

- за загальної – немає обмежень щодо видів діяльності та обсягів доходів, а головне – на податкову базу 
впливають витрати. Тож якщо рентабельність низька, доцільно сплачувати податок на прибуток, а не єдиний 
податок від загальної суми виручки. 

Якщо підприємство вирішує, що єдиний податок сплачувати невигідно, з будь-якого кварталу воно 
може добровільно перейти зі спрощеної системи на загальну. Та деякі підприємства вимушені переходити на 
загальну систему оподаткування всупереч економічній доцільності – через те, що втратили можливість бути 
спрощенцями. 

Причини вимушеного переходу визначає підпункт 298.2.3 Податкового кодексу України (ПКУ) [1] 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1 − Вимушений перехід із третьої групи єдиного податку на загальну систему оподаткування 

Причина Коли переходити 
Протягом календарного року перевищили 

встановлений обсяг доходу 5 млн грн (пп. 3 п. 291.4 
ПКУ) 

З першого числа місяця, наступного за податковим 
(звітним) кварталом, в якому відбулося таке 

перевищення (пп. 3 пп. 298.2.3 ПКУ) 
Застосували негрошову форму розрахунків (п. 291.6 

ПКУ) 
З першого числа місяця, наступного за податковим 

(звітним) періодом, в якому провели такий 
розрахунок (пп. 4 пп. 298.2.3 ПКУ) 

Провадили види діяльності, які не дають права 
застосовувати спрощену систему оподаткування, або 

порушили вимоги організаційно-правових форм 
господарювання. Наприклад, у статутному капіталі 
єдинника сукупність часток, що належать юрсобам, 
які не є платниками єдиного податку, дорівнює або 

перевищує 25% (пп. 291.5.5 ПКУ) 

З першого числа місяця, наступного за податковим 
(звітним) періодом, в якому провадили таку 

діяльність або змінили організаційно-правову форму 
(пп. 5 пп. 298.2.3 ПКУ) 

Провадили діяльність, не зазначену в реєстрі 
платників єдиного податку 

З першого числа місяця, наступного за податковим 
(звітним) періодом, в якому провадили таку 

діяльність (пп. 7 пп. 298.2.3 ПКУ) 
Протягом двох послідовних кварталів маєте 

податковий борг на кожне перше число місяця 
В останній день другого із двох послідовних 

кварталів (пп. 8 пп. 298.2.3 ПКУ) 
 

Щоб відмовитися від спрощеної системи оподаткування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до 
початку нового календарного кварталу (року) необхідно подати до Державної податкової служби заяву 
(пп. 298.2.1 ПКУ). Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, затверджена наказом 
Мінфіну від 16.07.2019  № 308 [2], передбачає і відмову від спрощеної системи оподаткування із зазначенням 
причин. Заяву можна подати в один із способів: 

- особисто або через уповноважену на це особу; 
- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення; 
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з використанням електронного підпису 

(пп. 298.1.1 ПК). 
Податкові наслідки перехідних операцій ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку (табл. 2). 
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Як видно з Таблиці 2, підприємства, які перейшли зі спрощеної системи на загальну, збільшили 
фінансовий результат на суму доходу, отриманого як плата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) 
за спрощеної системи (пп. 140.5.12 ПКУ). Тобто виникла збільшувальна різниця. Але таку різницю 
застосовують лише ті платники податку на прибуток, які коригують фінансовий результат до оподаткування 
за розділом ІІІ ПКУ. Для решти ситуація залишається неврегульованою. До того ж під час коригування 
фінансовий результат збільшують на всю суму виручки, а не на різницю між вартістю відвантажених товарів 
(робіт, послуг) та їх собівартістю. Це нелогічно, але так вимагає закон. 

 
Таблиця 2 − Податкові наслідки перехідних операцій із продажу товарів, робіт, послуг 

 
Операція Податковий результат 

спрощена система загальна система
Відвантажили товари (виконали 

роботи, надали послуги). 
Операцію не оподатковували 

єдиним податком (пп. 2 п. 292.1 
ПКУ) 

Отримали оплату. Операція не 
впливає на об’єкт оподаткування 

(п. 6 НП(С)БО 15 «Дохід») 

Дохід не оподаткували ані єдиним 
податком, ані податком на 

прибуток. Але є збільшувальна 
податкова різниця (пп. 140.5.12 

ПКУ) 
Отримали попередню оплату. 

Операцію оподаткували. Виторг 
включили до складу доходів (пп. 2 

п. 292.1 ПКУ) 

Відвантажили товари (виконали 
роботи, надали послуги). 

Операцію оподаткували. Виникли 
доходи і витрати (п. 8 НП(С)БО 
15, п. 7 НП(С)БО 16 «Витрати») 

Попередню оплату оподаткували 
єдиним податком. Доходи 
й витрати, визнані під час 

відвантаження товарів (виконання 
робіт, надання послуг), вплинули 

на загальний фінансовий 
результат і податок на прибуток

Отримали часткову попередню 
оплату. Суму цих коштів 

включили до складу доходів (пп. 2 
п. 292.1 ПКУ) 

Відвантажили товари (виконали 
роботи, надали послуги). За 

реалізованим товаром виникли 
доходи і витрати (п. 8 

НП(С)БО 15, п. 7 НП(С)БО 16). 
Друга частина коштів не впливає 

на об’єкт оподаткування (п. 6 
НП(С)БО 15)

Попередню оплату оподаткували 
єдиним податком. Виник об’єкт 

оподаткування податком 
на прибуток 

 
Якщо плату за товар отримали, коли перебували на спрощеній системі, а відвантажили – на загальній, 

ПКУ не передбачає збільшувальних різниць. Тобто перехідну операцію з реалізації товарів (надання послуг, 
виконання робіт) оподатковують двічі (єдиним податком і податком на прибуток) або не оподатковують 
взагалі. 

Якщо підприємство переходить на загальну систему оподаткування посеред року, має подати 
Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за податковий (звітний) рік, який починається з дати 
переходу на загальну систему і закінчується 31 грудня цього року.  

Оскільки об’єкт оподаткування податком на прибуток визначають на підставі фінансової звітності, 
разом з Податкову декларацію з податку на прибуток подають фінансову звітність за період перебування на 
спрощеній системі оподаткування і за звітний рік (з 1 січня по 31 грудня такого року).  

Якщо підприємство перейшло на загальну систему, а обсяг оподатковуваних ПДВ операцій за останніх 
12 календарних місяців перевищує 1 млн грн, підприємство може самостійно подати заяву для реєстрації 
платником ПДВ. Зробіть це треба не пізніше ніж 10-го числа першого календарного місяця перебування на 
загальній системі (п. 181.1, 183.2 ПКУ). Можна стати платником ПДВ і добровільно (п. 182.1 ПКУ). Для цього 
підприємству потрібно подати заяву не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з 
якого воно будете платником ПДВ та матимете право на податковий кредит і складання податкових накладних 
(п. 183.3 ПКУ).  

У разі зміни системи оподаткування податкові зобов’язання з ПДВ треба нараховувати за загальними 
правилами. Якщо на спрощеній системі сплачували ПДВ, мали нарахувати податок за правилом першої події. 
Наприклад, якщо платник єдиного податку третьої групи за ставкою 3% відвантажить товар, у нього будуть 
податкові зобов’язання з ПДВ (п. 187.1 ПКУ). А коли він отримає плату за товари після переходу на загальну 
систему, податкових зобов’язань з ПДВ не буде. Ті самі правила діють, коли перша подія у платника ПДВ –
отримання попередньої оплати. Нараховувати ПДВ і складати податкові накладні можуть лише платники ПДВ 
(п. 201.8 ПКУ). Якщо перша подія (відвантаження товарів, оформлення документа на постачання послуг або 
зарахування коштів від покупця) відбулася до реєстрації платником ПДВ, а друга – після такої реєстрації, 
податкового зобов’язання з ПДВ за такою операцією не нараховують. Але для тих, хто обрав касовий метод, це 
правило не діє. Вони мають нарахувати податкові зобов’язання на оплату, яку отримали вже у статусі платника 
ПДВ. 
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Інвестиції відіграють значну роль у формуванні економіки, функціонуванні та нормальному розвитку в 
майбутньому як окремих підприємств так і держави в цілому. Залучення коштів інвесторів є одним зі способів 
стимулювання розвитку економіки країни, оскільки саме інвестиції забезпечують відтворення та підтримку 
темпів розвитку капіталу, стимулюють розвиток науки і техніки, розподіляють грошові ресурси між різними 
видами та сферами діяльності в залежності від пріоритетів держави та суспільства та стабілізують економіку.  

Загалом, інвестиції – це деякі вільні ресурси, які можна вкласти в певну область діяльності і отримати 
від цього дохід (прибуток), або корисний ефект [1]. Інвестиційна діяльність підприємства реалізується в формі 
інвестиційного проекту.  

Вибір та обґрунтування доцільності реалізації інвестиційних проектів тісно пов’язані з аналізом подій, 
які належать до майбутніх періодів, тобто існує необхідність враховувати в інвестиційних розрахунках певний 
ризик у зв’язку із мінливістю та невизначеністю економічної, політичної та іншої ситуації на інвестиційному 
ринку країни. Тобто інвестиції є таким видом діяльності, яка спрямована на отримання результату у 
майбутньому, тому вона безперечно пов’язана з ризиком. Ризик – це подія, яка може відбутися, а може і не 
відбутися.  

Під інвестиційним ризиком слід розуміти імовірність втрати очікуваної корисності (зменшення 
грошових надходжень, соціальних вигід і т. ін.) в результаті інвестиційної діяльності. [2; 3] 

Для аналізу ризиків інвестиційних проектів використовується широкий спектр різноманітних методів 
та підходів. Наприклад, з точки зору класичної теорії оцінки інвестиційного ризику, існуючі ризики при 
реалізації інвестиційних проектів можуть бути проаналізовані за допомогою кількісних (формальних) та 
якісних (неформальних) методів. Кількісні методи аналізу включають виявлення конкретних ризиків та 
проектних ризиків у цілому. Це означає, що кількісні методи оцінки інвестиційного ризику включають 
економічні та статистичні методи, а також методи теорії ймовірностей та математичної статистики. 

Кількісні методи дозволяють розрахувати загальний рівень ризику інвестиційного проекту, надати 
оцінку витрат на можливі збитки / вигоди внаслідок дії ризику та кількісно визначити взаємозалежність 
факторів ризику та критеріїв ефективності інвестиційного проекту. Однак більшість методів кількісної оцінки 
інвестиційного ризику вимагають великої кількості конкретної інформації для їх реалізації, а деякі з цих 
методів дуже складно використовувати на практиці. 

Що стосується методів якісного аналізу, то вони є порівняно простими, оскільки їх основним 
завданням є виявлення потенційних сфер, факторів ризику й етапів проекту. Якісні методи, що дозволяють 
оцінити інвестиційні ризики, включають методи експертної оцінки, аналогії, витрат, доцільності та багато 
інших. Спільною рисою даних методів є те, що вони базуються на практичному досвіді, накопичених знаннях і, 
як правило, на основі інтуїції експертів у суміжних галузях. Отже, отримані оцінки є суб’єктивними. На думку 
досвідчених експертів, під час такого аналізу можна врахувати різноманітні аспекти проблеми, визначити 
найважливіші чинники та можливі рішення, а також підготувати інформацію для формалізації та побудови 
наступних математичних моделей. 

Використання якісних методів в аналізі інвестиційних проектів зумовлене такими причинами: 
відсутність необхідної інформації або її нестача; суб'єктивність досліджуваних ознак чи характеристик; 
неможливість аналізу об'єктивних та прийнятних методів; відсутність об’єкта дослідження. 

Таким чином, початковим етапом оцінки ризиків інвестиційних проектів являється якісний аналіз 
ризиків. Мета якісного аналізу ризиків – це виявлення ризиків, їх ідентифікація, визначення пріоритетів та 
загальна оцінка можливих наслідків. При проведені якісного аналізу використовуються евристичні та 
загальнонаукові методи, а не математичні розрахунки. Якісний підхід до аналізу ризиків включає у себе такі 
найбільш розповсюджені методи: 

1. SWOT-аналіз. У даному методі використовується певна таблиця, яка визначає сильні та слабкі 
сторони проекту, його можливості та небезпеки (загрози). Використовується для наочного протиставлення в 
експертній оцінці ризиків. 

2. Метод ранжування. Цей метод  являє собою упорядкування ризиків проекту за ступенем важливості 
та прогнозованості. 
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3. Метод критичних значень. Суть цього методу полягає у визначенні тих факторів, які можуть 
привести інвестиційний проект до критичного стану. Використовується для моніторингу ризиків проекту в 
умовах невизначеності.  

4. Метод аналогій.  Цей метод заснований на використанні зібраної інформації по аналогічним 
проектам, які вже були завершені, а також для розрахунку ймовірності виникнення тих чи інших ризиків. 
Даний метод можна застосувати, коли немає можливості використовувати інші методи, або для проектів, які 
часто зустрічаються.  

5. Методи експертних оцінок. Це статистично-математичні та логічні методи, які призначенні для 
обробки інформації, яку представили експерти. Використовуються для ідентифікації та ранжування ризиків. 

6. Метод Делфі. Даний метод використовується для коригування експертних оцінок. Він допомагає 
усунути недоліки методів експертних оцінок за допомогою забезпечення анонімного голосування кожного 
експерта та ознайомлення з думками інших експертів, але без їхнього персоналізованого впливу, що є дуже 
важливим. Метод Делфі має такі переваги, як відсутність впливу авторитетних експертів, відсутність впливу 
більшості на меншість, відсутність психологічного дискомфорту та можливість додаткового аналізу.  

7. Метод дерева рішень. Метод дерева рішень заснований на графічному відображенні деякої 
послідовності й етапів прийняття проектних рішень, а також зовнішнього середовища для подальшої оцінки та 
визначення індивідуальних ризиків. Даний метод відображає  найбільш вірогідні варіанти реалізації 
інвестиційного проекту. Він часто використовується для оцінки проектів, в яких інвестування коштів 
відбувається протягом тривалого періоду часу.  

8. Метод сценаріїв. В цьому методі використовують оптимістичний, нейтральний та песимістичний 
сценарій розвитку подій, який враховує різноманітні внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на 
інвестиційний проект. Для кожного сценарію розраховується стандартне (допустиме) відхилення та коефіцієнт 
варіацій і визначають найменш ризикований сценарій (тобто такий, для якого значення стандартного 
відхилення та коефіцієнту варіацій найменший).  

Отже, методика, що застосовується для якісної оцінки ризиків при реалізації інвестиційних проектів, в 
першу чергу була створена для виявлення всіх можливих, суттєвих ризикових факторів. Слід зазначити, що 
якісний аналіз ризиків можуть проводити лише фахівці, що володіють не тільки професійними знаннями, але і 
креативним, системним та інноваційним мисленням.  

Методика якісної оцінки ризиків інвестиційних проектів є дуже важливою для виявлення факторів 
ризику та визначення причин, що призводять до цих ризикових ситуацій, але ще більш важливим є оцінка цих 
ризиків, для чого використовується методологія кількісного визначення ризиків інвестиційних проектів. Вона 
допомагає визначити величину збитків, яку завдає той чи інший ризик. 

Кількісний підхід до аналізу інвестиційних ризиків включає у себе такі основні методи:  
1. Аналіз чутливості проекту. При аналізі чутливості підбираються певні ризикові параметри, потім 

послідовно показники змінюють на деяку одиницю. При зміні цих факторів розраховується критерій 
ефективності проекту. Таким чином визначаються найбільш ризикові показники. Такими показниками можуть 
бути: ціна за одиницю продукції, витрати, показник інфляції, об’єм продажу, об’єм інвестицій та ін. 

2. Аналіз сценаріїв. Метод сценаріїв оснований на написанні сценаріїв (оптимістичний, найбільш 
ймовірний, песимістичний) можливого розвитку проекту, розраховуються показники проекту для кожного з 
випадків. Для розробки та аналізу цих сценаріїв залучаються експерти. Перед ними стоїть складна задача 
формування обмеженого списку сценаріїв з великої множини можливих розвитків подій та врахування зв’язків 
між параметрами проекту для кожного з сценаріїв проекту, за якими визначається певна ймовірність його 
виникнення.  

3. Аналіз доречності витрат. Цей метод використовуються для аналізу ризиків, пов’язаних з 
проектними запасами та витратами необхідними для інвестиційного проекту. Його мета – звести до мінімуму 
ризики пов’язані з капіталом. Даний метод відрізняє степінь ризику різних типів діяльності.  

Таким чином, при порівнянні кількісного та якісного підходів до аналізу ризиків при реалізації 
інвестиційних проектів видно, що кожна методологія має свої певні особливості та відмінності. Наприклад, в 
якісному підході в якості параметрів оцінки виступають деякі суб’єктивні величини, він заснований  на більш 
важких та трудомістких процедурах обробки, що повинні бути визначені в параметрах проекту. В методології 
якісного підходу необхідне загальне розуміння упорядкованих переваг при прийнятті управлінських рішень 
щодо інвестиційних проектів. Що стосується кількісних методів, то в них необхідне розуміння формальних 
методів та інструментів. Вони повинні засновуватись на репрезентативних даних. В кількісному підході в 
якості параметрів оцінки виступають деякі об’єктивні величини.   

Отже, наявність різноманітних методів оцінки ризиків при реалізації інвестиційних проектів дає 
можливість підібрати найбільш прийнятний для конкретних цілей метод.   
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Бюджетування є ефективною технологією макрофінансового планування, яка стала популярною в 
розвинених країнах світу. У теоретико-методологічному плані бюджетування орієнтується на теорію граничної 
корисності, за канонами якої цінність (вартість) благ розглядається з врахуванням суб’єктивного сприйняття їх 
ефективності та доступності для споживачів. 

Технологія програмно-цільового бюджетування є компонентом бюджетного планування та однією із 
важливих елементів бюджетування. Дослідження фінансової технології «програмно-цільове бюджетування» 
потрібно розпочинати з використанням таких методів пізнання як ідеалізація (використовується для спрощення 
складних систем і процесів, що надає можливість виключити з аналізу ті характеристики об’єктів, які 
заважають зрозуміти зміст досліджуваного процесу) та методу переходу від абстрактного до конкретного 
(умовне розмежування об’єкта дослідження, описі його характеристик за допомогою різноманітних понять і 
характеристик, перетворюючи в комплекс зафіксованих мисленням абстрактних образів, односторонніх 
визначень). 

Варто відзначити, що технологія програмно-цільового методу бюджетування є законодавчо 
зафіксованою в бюджетному законодавстві Україні та передбачає трьох взаємопов’язаних компонентів 
«програма», «ціль», «метод». 

Програмно-цільове планування є одним з різновидів планування, спрямованих на досягнення 
визначеної мети. При формуванні та виконанні бюджету акцент переміщується з планування бюджетних витрат 
на планування конкретних результатів – як поточних, так і перспективних [1]. Програмно-цільове 
бюджетування є середньостроковою методикою розподілу ресурсів видаткової складової бюджету певного 
рівня з врахуванням вимірюваності очікуваних результатів та вірогідності проведення моніторингу визначених 
показників для проведення перерозподілу ресурсів у короткостроковій перспективі. 

При використанні програмно-цільового методу бюджетування, який за своїм змістом є системою 
планування та управління бюджетними коштами в середньостроковій перспективі, орієнтовано на розробку та 
реалізацію бюджетних програм, спрямованих на досягнення кінцевого результату, увага концентрується не 
тільки на розвитку мережі та утриманні штатів працівників, а перш за все на підсумках реалізації програм. Для 
дослідження ефективності програм визначається перелік критеріїв, за допомогою яких можна провести 
оцінювання підсумків використання бюджетних коштів [2]. 

Доречним ототожнення та використанням паралельно із програмно-цільовим методом бюджетування 
поняття ресурсно-індикативного бюджетування, що за своїм змістом схожі між собою, проте останнє може 
включати більш широке коло взаємин у процесі бюджетного планування, з врахуванням критеріїв реалізації 
визначених завдань та фінансовими асигнуваннями. 

Отже, дослідженню програмно-цільового бюджетування приділяється значна увага, проте 
використання даної фінансової технології є досить проблематичним та потребує вдосконалення. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Остріщенко Ю.В. Теоретико-методологічні засади запровадження програмно-цільового методу на 
місцевому рівні. Наукові праці НДФІ. 2019. № 2. С. 84-91. 

2. Чугунов І. Я. Напрями застосування програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів. 
Наукові праці НДФІ. 2009. №3. С. 3-11. 
 

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ 

Харченко В.В., Зарема К. Ж., студ. 
Науковий керівник Хоменко Л.М., к.е.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Республіка Казахстан, м. Караганда, академія «Bolashag» 

 
Банківська система є елементом фінансової системи країни. Через банківську систему діє механізм 

розподілу фінансових ресурсів та грошових коштів, відбувається їх мобілізація та залучення в економічний 
обіг. Нині політична та військова нестабільність, значна інфляція та загальна економічна дестабілізація 
негативно вплинули на банківський сектор та показники діяльності банків, що працюють на території України. 
Стійкість та стабільність банківського сектору країни є однією з найголовніших передумов досягнення сталого 
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розвитку національної економіки, натомість недостатній їхній рівень може призвести до кризових явищ 
усередині країни.  

Кредитування виробництва та товарообігу є найбільш важливою і відмінною рисою діяльності банків 
порівняно з іншими фінансовими та не фінансовими організаціями. Тому перед українськими комерційними 
банками при збільшенні конкурентної боротьби за потенційних позичальників виникла необхідність 
планування своєї кредитної діяльності. Банки повинні навчитися управлінню кредитними операціями таким 
чином, щоб вони приносили максимально можливу прибутковість, але водночас банки повинні прагнути 
знизити кредитні ризики, які безпосередньо пов’язані з проведенням кредитних операцій. 

Кредитна діяльність банків сприяє розвитку економіки, відкриттю нових підприємств, забезпечуючи 
економічну стабільність [1]. 

Підвищення економічної ролі комерційних банків нині виявляється і в розширенні сфери їх діяльності 
й розвитку нових видів фінансових послуг. Сьогодні комерційні банки окремих країн здатні надавати клієнтам 
до 300 послуг. Банки всіляко стимулюють кредитом ініціативу підприємств, організацій і кооперативів у 
підвищенні технічного рівня виробництва, в збільшенні випуску нових високоефективних видів продукції, 
наданні різноманітних послуг населенню, виробництву товарів для населення і на експорт 

Показники фінансової діяльності банків України  наведені у табл. 1 
 

Таблиця 1 − Показники фінансової діяльності банків України станом на 01.01.2020 р. 

 Банки Активи Кредити Зобов'язання Депозити 
Власний 
капітал 

Фінансовий 
результат 

Райффайзен 
Банк Аваль 

95158660 47352398 86318 15316956 13015808 2697 

Ukrsibbank 53197220 21371168 46418307 5822539 6778913 893
Сітібанк  31457058 21687 57017 55127 3254048 923
Приватбанк 552058120 296043 1522 1791 54528931 18391
ОТПБанк 49297258 24400000 16200000 35400000 7774475 1131
ПроКредит 
Банк 

24321817 16562098 21163518 6523552 3942032 352 

ІНГ Банк 
Україна 

13838802 769583 8939031 2504616 4285917 324 

Креді Агріколь 
Банк 

37243742 23223940 30145848 2819929 5155866 603 

Укргазбанк 127563583 5667839 111128508 8110208 8281152 680
Ощадбанк  314295589 65168344 229549213 92770622 19194682 4436

 
З таблиці 1 бачимо, що у межах сукупності досліджуваних банків, станом на 01.01.2020 року 

найбільшими банками являються за розмірами активів Приватбанк, Ощадбанк та Укргазбанк. 
У структурі кредитної діяльності у рейтингу перші місця займають Ощадбанк, Приватбанк та 

Райффайзен Банк Аваль, така ж ситуація стосовно рейтингування характерна і для обсягів власного капіталу та 
зобов’язань. Однак у межах зобов’язань зокрема і депозитів перше місце належить Приватбанку, друге – 
Ощадбанку і третє незмінно Райффайзен Банк Аваль. 

Левову частку у зобов’язаннях всіх банків складають депозитні кошти. Також можемо відзначити 
прибуткову роботу абсолютно всіх аналізованих банківських установ. Найбільш прибутковими є Приватбанк, 
Ощадбанк та Райффайзен Банк Аваль.  

 
Таблиця 2 − Обсяги залучених кредитів банками України 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Відхилення 

Абс., 
млн.грн 

Відн., % 

Райффайзен Банк Аваль 36844668 46829034 47352398 10507730 28,52 

Ukrsibbank 22223062 25825681 21073590 -1149472 -5,17 

Сітібанк  5544 7155 5475 -69 -1,24 

Приватбанк 38335 50140 59544 21209 55,33 

ОТПБанк 17488991 22059000 24400000 6911009 39,52 

ПроКредит Банк 12891948 16944773 16562098 3670150 28,47 

ІНГ Банк Україна 7118962 8531906 7690583 571621 8,03 

Креді Агріколь Банк 19393162 21686097 23223040 3829878 19,75 
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Укргазбанк 42053063 4897602 5667839 -36385224 -86,52 

Ощадбанк  74502538 67543176 65168344 -9334194 -12,53 

 
У 2017-2019 рр. для більшості аналізованих банків характерна позитивна динаміка росту обсягів 

кредитування, окрім Сітібанку, Укргазбанку та Ощадбанку, розмір кредитування яких знизився у 2019 р. на 69 
млн. грн. або 1,24%; 3638 млн. грн. або 86,52%; 9335 млн. грн. або 12,53% відповідно. 

Найвищі темпи росту кредитів у 2019 р. стосовно 2017 року характерні для Приватбанку – на 21209 
млн. грн. або на 55,33%; Креді Агріколь Банку – на 3829 млн. грн. або на 19,75% та Райффайзен Банк Авалю – 
на 1051 млн. грн. або на 28,52%. 

Однією з причин виникнення кризи в Україні, є залучення банками зовнішніх запозичень в іноземній 
валюті з метою подальшого кредитування в Україні, це засвідчують статистичні данні. Так за оцінками 
агентства Standard&Poor’s, на кінець першого півріччя 2008 року зовнішній борг українських банків сягнув 35,7 
млрд дол. або майже 30% їхніх сукупних зобов’язань. Постійна недостатність ресурсної бази українських 
банків спричинила їх фінансову залежність від міжнародних ринків капіталів. 

Таким чином, політика «доларизації» банківського сектора прямо або опосередковано впливає на 
зростання кредитного ризику, що підриває довіру населення до національної грошової одиниці. Коли немає 
закону про споживчі кредити, що відповідав би європейському стандарту про захист споживача, все це 
спонукало банки направити основні ресурси продуктової кредитної політики в напрямку обслуговування 
фізичних осіб позичальників.  

Відсутність єдиного реєстру інформації про несумлінних позичальників сприяло погіршенню якості 
кредитних портфелів комерційних банків. Для вирішення зазначених проблем та поліпшення стану фінансового 
ринку України доцільним було б вжити рішучих заходів щодо зниження рівня доларизації вітчизняної 
економіки, адже підрив довіри до національної грошової одиниці, а, отже, і до банківської системи, зумовлений 
передусім виконанням грошових функцій на території нашої країни іноземною валютою. Іншими напрямами 
оптимізації кредитної політики банків можна також запропонувати стабілізацію банківської системи загалом, а 
також контроль за цільовим використанням кредитів рефінансування.  
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Сучасний етап та тенденції на ринку праці в Україні характеризуються зниженням економічної 
активності населення, високим рівнем безробіття та втратою кваліфікованих кадрів, що визначає діяльність 
рекрутингових та кадрових агенцій. В останні роки на підприємствах України спостерігаються проблеми у 
забезпеченні компанії персоналу як необхідної кваліфікації, так і у необхідній кількості. Одним з чинників 
конкурентоспроможності підприємства є кваліфіковані трудові ресурси, від яких також залежить 
продуктивність та прибутковість компаній. 

Проблемам діяльності рекрутингових агентств на українському ринку праці присвячені роботи 
зарубіжних та вітчизняних учених, таких як: М. Армстронг, М.Г. Белопольський, Т.О. Галайда,                       
В.О. Герасименко, А.С. Завгородній, О.А. Зінченко, О.М. Зотова, Ю.Г. Одегова, В.М. Семендяк, Я.С. Семєняк, 
В.С. Чирва та інші. 

Досвід західних країн свідчить про те, що основною метою системи управління персоналом має бути 
забезпечення кваліфікованими кадрами, а також сприяння їх професійного та соціального розвитку. У нинішніх 
умовах, при наявності недостатньо кваліфікованих спеціалістів у сфері управління персоналом, 
комплектування персоналу відбувається за допомогою рекрутингу.  

Рекрутинг являє собою процес взаємопов’язаних заходів із наймання, відбору, добору, оцінки, 
розстановки та адаптації кадрів на вакантні посади задля максимальної реалізації бажань працівника й 
підприємства. [1]. Зазвичай ця діяльність здійснюється менеджерами з пошуку персоналу, або рекрутинговими 
агентствами. Співпраця з рекрутинговими агенціями передбачає більші витрати, ніж звичайні розміщення 
оголошень.  

Проте існує низка переваг використання таких послуг, зокрема:  
- значна економія часу;  
- безкоштовна заміна кандидата, що не підійшов компанії-замовнику; 
- широкі можливості вибору кандидатів; 
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- можливість появи нових ідей та прийомів роботи; 
- поява нових імпульсів розвитку організації; 
- прийом на роботу повністю покриває необхідність у кадрах. 
Основними етапами співпраці з рекрутинговими агентствами є: 
1. звернення компанії-замовника до рекрутингового агентства з визначеним переліком вимог щодо 

бажаного претендента; 
2. визначення джерел пошуку кандидатів рекрутинговим агентством – дані з відкритих джерел 

інформації: відомості про співробітників інших компаній, бази даних випускників ВНЗ та ін. Рішення щодо 
використання певного ресурсу приймається замовником; 

3. проведення відбору рекрутерів – визначення потенційних працівників та визначення і вибір 
найкращих; 

4. проведення вторинного відбору. Для цього рекрутингові агентства запрошують на співбесіду 
кандидатів з  метою перевірки достовірності інформації за допомогою відділу безпеки;  

5. передача інформації про найкращих кандидатів замовнику з метою подальшої співбесіди та відбору; 
6. прийняття рішень компанією-замовником про прийняття кандидата, що пройшов відбір; 
7. укладання контракту з найкращим кандидатом та оплата послуг рекрутинговій агенції [2]. 
Таким чином, ефективність функціонування компанії на ринку залежить від кваліфікованого персоналу 

та її керівників. Саме рекрутинг та розвиток персоналу є одним з ключових факторів збереження та зміцнення 
конкурентоспроможності компаній у сучасних ринкових умовах. 
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Законодавство України з питань фінансової безпеки динамічно формується і оновлюється, тому необхід-
ним етапом вивчення його сутності є дослідження нормативної бази, що регулює зазначене питання. Законо-
давством щодо фінансової безпеки підприємств вважається сукупність нормативно-правових актів, які регулю-
ють цей сектор суспільних відносин та визначають правове поле для суб’єктів відносин. 

З правової точки зору, фінансова безпека – це врегульована нормами права система організаційно-
економічних, правових та інших заходів, спрямованих на можливість отримання боржником, щодо якого пору-
шена справа про неплатоспроможність, відстрочень і розстрочок сплати боргів на строк до декількох років за 
умови надання гарантій кредиторам. Ці гарантії реалізуються за допомогою використання способів забезпечен-
ня виконання зобов’язань – інституту цивільного законодавства [1]. 

Історія розвитку законодавства України з питань фінансової безпеки та банкрутства бере початок від 
здобуття Україною незалежності у 1991 р. Це було спричинене тим, що інфляційні процеси призводили до по-
яви великої кількості неплатоспроможних підприємств, які не мали змоги вчасно виконувати свої зовнішні та 
внутрішні зобов’язання. Відносини щодо оздоровлення підприємств регулювалися лише побічно, зокрема, у 
таких нормативно-правових актах: Закон України «Про господарські товариства»; Закон України «Про 
підприємництво»; Закон України «Про банки і банківську діяльність». 

З метою створення відокремленого інституту банкрутства в Україні,   14 травня 1992 р. було прийнято 
Закон України «Про банкрутство» [2]. Проте даний Закон України був спрямований на ліквідацію підприємств-
боржників, тому його дія призвела до ліквідації великої кількості підприємств різних форм власності, що 
викликало скорочення виробничих потужностей і ліквідацію робочих місць. 

Першою спробою сформувати правову і методологічну бази для проведення фінансового оздоровлення 
(санації) та реструктуризації підприємств було затвердження Постановою Кабінету Міністрів України від 
8.02.1994 р. «Положення про порядок проведення санації державних підприємств» (для підприємств недержав-
ної форми власності воно мало рекомендаційний характер) [4].  Також було створено центральний орган вико-
навчої влади – «Агентство з питань банкрутства» – та систему арбітражних судів України.  

Проте неврегульованість процедурних питань, прав, обов’язків і відповідальності як сторін, так і учас-
ників арбітражного процесу при впровадженні справ про банкрутство, вимагало кардинальних змін, вироблення 
нових підходів, виправлення помилок, щоб забезпечити реформу інституту банкрутства. 

Удосконалення законодавчої бази розпочалося із прийняття Верховною Радою Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.1999 року. Даний Закон 
спрямований на регулювання процедури банкрутства і створення умов для відновлення платоспроможності 
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боржника [3].  Введення його у чинність стало стартовим моментом функціонування інституту банкрутства як 
рушійної сили економічних реформ в Україні. 

Постановою КМУ № 691 від 24.04.2000 р., на базі уже ліквідованого органу виконавчої влади з питань 
банкрутства була створена державна госпрозрахункова установа – «Агентство з питань банкрутства», що 
підпорядковувалася Міністерству економіки України. Проте, з огляду на невиконання покладених на структуру 
обов’язків, 24.10.2005 р. «Агентство з питань банкрутства» також було ліквідовано. На зміну ліквідованій стру-
ктурі відповідно до постанови КМУ № 370 від 27.03.2006 р., було створено Державний департамент з питань 
банкрутства – урядовий орган державного управління у складі Міністерства економіки України. 

2011 р. став початком нового етапу розвитку інституту фінансового оздоровлення та банкрутства в 
Україні.  Міністерство юстиції з 21.11.2011 р. було визначено головним центральним органом виконавчої влади 
у сфері банкрутства внаслідок оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та ліквідації Держав-
ного департаменту з питань банкрутства. 

22.12.2011 р. Верховна Рада ухвалила Закон України № 4212-VI «Про внесення змін до Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яким викладено цей закон у 
новій редакції. Законом також було регламентовано на законодавчому рівні статус і повноваження саморегу-
льованої організації арбітражних керуючих, яка почала визначатися як всеукраїнська організація. [3]. 

Загалом запровадження закону призвело до позитивних змін у сфері банкрутства на практиці, і це є лише 
початком етапу розвитку нормативного регулювання сфери банкрутства, що передбачає створення відповідної 
підзаконної нормативної бази та вироблення практики його застосування.  
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Страхові компанії, як і інші підприємства і організації, зацікавлені в ефективній роботі, яка визначається 
перевищенням доходів над витратами. Узагальнюючим показником діяльності страхової компанії є прибуток, 
який обчислюється в розрізі видів діяльності компанії. Саме на  основі інформації про фінансовий результат 
формується думка про стан і перспективи діяльності страховика. Незважаючи на різноманітність точок зору на 
сутність категорії «прибуток» в різних галузях економіки, зазначимо, що їх підходи з приводу цієї дефініції не 
відображають специфічність діяльності страхових компаній. Саме тому, вважаємо за необхідне дослідити по-
гляди вчених з приводу трактування прибутку у страховій сфері. 

Райхер В.К. [1] розділяє позитивний фінансовий результат (прибуток) на дві частини: у вигляді доходів 
від страхових операцій та у вигляді відсотків на капітал», наголошуючи тим самим на інвестиційному доході, 
що значно розширює поняття фінансового результату страхових компаній. 

Куліков С.В. [2] вважає, що фінансовий результат страхової компанії являє собою економічний підсумок 
фінансово-господарської діяльності страховика за звітний період у формі прибутку чи збитку, що відображає 
успіх або невдачу бізнесу, як в кількісному, так і в якісному вимірі. 

Л.А. Орланюк-Малицька [3] наголошує на тому, що кожен з цих видів діяльності є самостійним еко-
номічним процесом, та вказує на те, що «сукупний результат цих процесів являє собою фінансовий результат 
діяльності страхової організації, складну величину, кожен з елементів якої має власну динаміку». Це визначен-
ня відображає комплексний характер фінансового результату та його складну економічну природу. 

Досить абстрактно, без урахування специфіки діяльності визначає фінансовий результат О.Д. Вовчак [4]: 
«фінансовий результат діяльності страховика за відповідний звітний період (квартал, півріччя, дев'ять місяців, 
рік) визначається як різниця між доходами і витратами. Має, як правило, додатній характер, тобто виступає у 
формі прибутку, хоча іноді може мати від'ємний характер, тобто виступає у формі збитків». 

Аналогічне визначення цьому поняттю дає Т.А. Федорова [5], проте вона наголошує, що при отриманні 
прибутку, необхідно розрізняти його види: балансовий прибуток, який визначається як різниця між доходами та 
видатками зі страхової та іншої діяльності, не забороненої законодавством; нормативний прибуток, обумовле-
ний у результаті актуарних розрахунків, що закладається при визначенні ціни на страхову послугу. 
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На думку А.Б. Крутіка та Т.В. Нікітіної [6] фінансовий результат страхових операцій – це вартісна оцінка 
результатів господарської діяльності страхової організації, який визначається за кожним видом страхування, 
фондом страхування та за страховими операціями в цілому. Визначається він співставленням доходів і витрат, 
при цьому якщо отримано позитивний результат, він включає прибуток страховика і приріст резервних фондів. 

Деталізує визначення фінансового результату діяльності страховика М.М. Александрова, яка вважає його 
кінцевим результатом діяльності за певний період з приводу формування доходу і відповідних фондів фінансо-
вих ресурсів та їх використання та включає два елементи: прибуток (збиток) і приріст (відплив) резерву внесків.  

Єфімов С.Л. [7] вважає, що фінансовий результат страховика являє собою різницю між ціною на страхо-
ву послугу (тарифом) і собівартістю її надання. Але, таке визначення є дещо одностороннім, оскільки врахову-
ється тільки страхова діяльність, а як відомо, страхові компанії здійснюють фінансову, інвестиційну  

Незважаючи на досить широке коло досліджень зі страхування, які охоплюють різні сторони діяльності 
страхової компанії, в страховому законодавстві відсутні будь-які коментарі з приводу формування і врахування 
фінансових результатів страхових компаній. Оскільки страхове законодавство не містить цілісного та систем-
ного підходу до регламентації, визначення складу доходів та витрат страхової компанії воно потребує до-
повнень і уточнень.  

Отже, прибуток страхової компанії – це кінцевий результат від страхової та інших видів діяльності стра-
хової компанії за звітний період, який визначається на основі співставлення відповідних доходів і витрат та в 
комплексі проявляється в показниках прибутку (збитку) та приросту (відсотку) страхових резервів. При цьому 
фінансовий результат від страхової діяльності являє собою різницю між вартістю (ціною) наданої страхової 
послуги, що виражається в поточних надходженнях та її фактичною собівартістю. 

Загальні підходи щодо формування прибутку, в умовах ринку, будь-яких підприємств та організацій 
відносяться також і до страхових компаній. Проте, фінансовий результат страховиків має свої особливості, по-
в'язані з економічною сутністю категорії страхування, видами діяльності та специфікою кругообігу грошових 
коштів страхової організації. 
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Риск – сложное, комплексное явление, имеющее множество трактовок даже внутри одной науки, и, 

фактически не имеющее конкретного, единого определения.  
С разных языков слово риск можно перевести как утес, угроза, опасность. В различных толковых 

словарях можно найти такие трактовки как «вероятность убытка и/или ущерба» [1], «решение, принятое наугад, 
с надеждой на лучший возможный исход» [2]. В экономических трудах разных авторов так же даются немного 
разнящиеся трактовки этого понятия.  

Для большего понимания термина «риск» необходимо так же ввести понятие «ситуация риска».  
Под «ситуацией» мы понимаем комплекс множества условий и обстоятельств, которые в свою очередь 

создают определенную обстановку для какого-либо вида деятельности. Созданная различными комбинациями 
условий ситуация может быть, как благоприятной для проведения определенного вида деятельности, так и 
абсолютно наоборот. 

Ситуацию риска можно трактовать как ситуацию, в которой наступление каких-либо событий 
возможно и может быть количественно и/или качественно определено. В попытке избежать наиболее 
рискованную ситуацию, субъект старается сделать наилучший выбор и произвести его реализацию. Это и есть 
суть риска.  

Так, более развернуто, понятие риска можно сформулировать как деятельность, которая связана с 
попыткой разрешения неопределенности в ситуации, в которой необходимо сделать выбор, и в процессе этой 
деятельности можно количественно и качественно оценить конечный результат, а также сопряженные с ним 
удачи, неудачи и отклонения от желаемой цели. 

Основополагающими для понятия риск являются такие взаимосвязанные и неразделимые элементы 
как: 
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1. Выбор любой альтернативы для достижения какой-либо цели может привести к отклонениям 
от нее же; 

2. Вероятность достижения желаемого результата; 
3. Невозможность быть абсолютно уверенным в достижении конечной цели; 
4. Возможность любого рода потерь, обусловленных выбранной в условиях неопределенности 

альтернативы. 
Возможность отклонения от желаемого курса и цели – является важным элементов риска, при это 

вероятное отклонение может быть, как положительным для субъекта, так и абсолютно нежелательным. 
Риску так же свойственны следующие черты, которые также упрощают понятие риска: 

противоречивость, альтернативность, неопределённость.  
Противоречивость риска может проявляться разнообразно. Зачастую, риск, ставящий субъекты перед 

неизбежным выбором, побуждает их делать новые, нетривиальные выборы, позволяя тем самым преодолеть 
множественные барьеры, стереотипы, свойственны человеческому обществу. Это открывает дорогу 
перспективным видам деятельности, экспериментам, инновациям, всему новаторскому. Именно 
противоречивость как свойство риска имеет множество следствий, как непосредственно экономических, так и 
политических, социальных, делает риск важным для научно-технического и общественного прогресса. Так же 
противоречивость риска проявляется в субъективности его оценки и в его объективном существовании.  

Альтернативность так же значительно определяет риск как явление. Риск всегда связан с выбором из 
нескольких вариантов решений ситуации. Когда не существует возможности выбора, не существует и самого 
риска, ведь если не возникает выбора, не возникает рискованной ситуации, а, следовательно, и риска.  

Неопределенность возникает из-за неточности, недостаточной полноты информации, отсутствия 
однозначности информации. Существование риска непосредственно связано с наличием неопределенности, 
которая неоднородна по форме проявления и по содержанию. Деятельность субъектов экономики постоянно 
сопряжена с множеством неопределенностей со стороны внешней среды, что делает ее более рискованной.  

Очень важно изучать факторы возникновения рисков хозяйствующего субъекта. Проводить факторный 
анализ довольно сложно, во многом потому, что разные факторы оказывают разное влияние на разные 
субъекты экономики, при этом в различных ситуация и условиях. Однако при всей своей сложности, учет 
факторов риска является одним из ключевых процессов в работе по риск-менеджменту.  

Оценка рисков является одним из важнейших этапов риск-менеджмента, и представляет собой сбор и 
обработку всех имеющихся данных о рисках, которым подвергается субъект. Процесс на этом этапе 
предполагает получение обработку, анализ, измерение для дальнейшего практического использование всей 
полученной информации.  

Информация, получаемая на данном этапе должна быть достоверной, полноценной, актуальной по 
времени. Эта информация может включать в себя множество различных аспектов, в зависимости от конкретных 
целей.  

По размеру возможных потерь риски разделяются на допустимые, недопустимые, критические и 
катастрофические. Эту классификацию рисков так же можно назвать классификацией по степени опасности. 
Допустимый риск – это риск принятия решения, в случае неосуществления которого субъект потеряет часть 
прибыли. В пределах допустимого риска экономический субъект сохраняет целесообразность, потери при риске 
имею место быть, и при этом не превышают размер ожидаемой прибыли.  

Недопустимый риск – это риск полной потери прибыли от деятельности субъекта. Критический риск – 
это риск, при котором субъекту грозят потери, которые превышают расчетную выручку, и могут даже привести 
к потере всех ресурсов, вложенных в текущую деятельность. Катастрофический риск, это риск, при котором 
наступает неплатежеспособность или банкротство хозяйствующего субъекта, т.е. это риски в размере равно, 
либо превосходящем все имущественное состояние субъекта [3].  

Для наиболее полного и комплексного подхода к оценке и управлению рисками, необходимо 
соблюдать этапность этого процесса, не упуская из виду важные детали. Как и любой управленческий процесс, 
процесс управления рисками состоит из множества меньших, связанных между собой процессов по подготовке, 
принятию управленческих решений, организации их выполнения. Таким образом, процесс риск-менеджмента 
состоит из нескольких этапов, которые в свою очередь можно определить в две большие группы – анализ 
риска, и непосредственное принятие мер по его устранению. Этапы, составляющие риск-менеджмент 
представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1− Этапы риск-менеджмента 
 

Риск имеет математически выраженную вероятность убытков, которая может основываться на 
статистических данных, а, следовательно, может быть рассчитана с очень большой степенью точности. Для 
того что бы определить количественную величину того или иного риска, нужно иметь информацию обо всех 
возможных последствиях каждого отдельного действия, а также вероятность наступления каждого из них. В 
применении к подобным задачам экономики методы теории вероятности являются способом определения 
вероятности наступления тех или иных рисковых событий, а также к последующему выбору из всех возможных 
альтернатив самого благоприятного. 

Важно отметить, что для малых хозяйствующих субъектов наиболее подходят методы экспертных 
оценок и другие методы качественной оценки. Это обусловлено тем, что для малого бизнеса гораздо более 
релевантно произвести риск-менеджмент с малыми затратами, в то время как количественные методы часто 
подразумевают собой материальные и временный затраты. 

После того, как меры по устранению рисков определены и утверждены, необходимо оценить 
достаточность выбранных мер. Если выбранный набор мер признан недостаточным, стоит задуматься об 
избегании риска.  
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Прибыль предприятий на сегодняшний момент являются основным критерием оценки финансово-

хозяйственной деятельности, являясь показателем, характеризующим эффективность деятельности за 
определенный период. 

Анализ современной экономической литературы свидетельствует об отсутствии единого подхода в 
определении понятия прибыли. Существуют различные точки зрения о понятии и происхождении прибыли.  

Согласно точке зрения профессора Чикагского университета Ф.Найта вся подлинная прибыль связана с 
неопределенностью, а неопределенность в процессе принятия решения всегда таит в себе риск, то есть прибыль 
в данном случае можно рассматривать как своеобразную плату за риск: риск неуплаты дивидендов, риск, 
связанный с характером производственных процессов, риск связанный с техническими или иными 
новшествами. С этой точки зрения прибыль характеризуется как вознаграждение за технические 
усовершенствования и успешную предпринимательскую деятельность.  

По мнению американского экономиста Й.Щумпетера именно надежда на получение монопольной 
прибыли является важнейшим стимулом предпринимателей и конкуренции, а это возможно достичь только 
тогда, когда определенная фирма становиться обладателем новых изобретений и технологических инноваций 
[1, C167]. Прибыль за счет новых изобретений и внедрения технических инноваций не является постоянной, так 
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как со временем их начинают применять другие предприниматели, а также появляются новые технологии и 
усовершенствования и, соответственно прибыль носит временный характер.  

Согласно точке зрения российского экономиста Рузавина Г.И., вводя новые новшества и технические 
усовершенствования, меняя технологический процесс, такая фирма получает монопольную власть на рынке и 
за счет этого извлекают значительно более высокие доходы, чем ее конкуренты. 

Для определения концепции учетной прибыли ученый Хендриксен выделяет понятия капитала и 
прибыли. Выражаясь языком американского экономиста Ирвинга Фишера «капитал есть запас благосостояния 
на определенный период времени, олицетворение будущих услуг, а прибыль – приток услуг во времени, 
результат использования этих услуг на протяжении определенного времени». Хендриксен сравнивает понятия 
капитала и прибыли с резервуаром. За резервуар принимается объем наполнения резервуара в определенный 
момент времени, а за прибыль – объем, поступающий из этого резервуара в течение некоторого времени. 

Адам Смит первым охарактеризовал прибыль как сумму, которая может быть израсходована без 
посягательства на капитал. Английский экономист и лауреат Нобелевской премии Джон Хикс уточнил это 
высказывание, назвав прибыль суммой, которую можно израсходовать в течение некоторого промежутка 
времени и в конце этого периода иметь тот же достаток, что и в начале. Таким образом, прибыль представлена 
как излишек после поддержания достатка, но до его потребления. 

По мнению Бородиной Е.И, прибыль экономическая категория, отражает чистый доход, созданный в 
сфере материального производства в процессе предпринимательской деятельности. 

Как нетрудно заметить из вышеизложенных точек зрения различных экономистов, определение 
прибыли, не исключают друг друга и даже частично совпадают. Возникновение прибыли связано с трудом всех 
участников производственного процесса, а также наличия благоприятных условий, складывающихся при 
использовании факторов производства: земли, недр, капитальных вложений, прав на обладание патентом или 
изобретением, усовершенствованием, с помощью которых можно получить доход. Отсюда следует 
актуальность всестороннего учета и анализа прибыли в разнообразных отраслях экономики страны. 

Являясь важнейшей категорией рыночных отношений, прибыль выполняет определенные функции в 
экономике предприятий: 

-во-первых, является оценкой экономического эффекта, полученного в результате финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Но все аспекты деятельности предприятия с помощью прибыли 
оценить невозможно, так как прибыль выражается в абсолютной величине, поэтому при анализе 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия используется система показателей. 
Значение прибыли в том, что она отражает конечный финансовый результат. На величину прибыли и ее 
динамику воздействуют факторы как зависящие, так и не зависящие от усилий предприятия. 

Вне сферы воздействия предприятия находятся конъюнктуры рынка, уровень цен на потребляемые 
материально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы. В известной степени зависят от предприятия 
уровень цен на реализуемую продукцию и заработная плата. К факторам, зависящим от предприятия относятся 
уровень хозяйствования, компетентность руководства и менеджеров, конкурентоспособность продукции, 
организация производства и труда, его производительность, состояние и эффективность производственного и 
финансового планирования. 

-во-вторых, прибыль обладает стимулирующей и воспроизводственной функцией, так как  она 
представляет собой конечный экономический итог деятельности, являясь одновременно финансовым 
результатом и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. Любое предприятие заинтересовано в 
получении чистой прибыли, так как доля чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после 
уплаты налогов, является источником обеспечения внутрихозяйственных потребностей, финансирования 
научно-технического и социального развития предприятия, материального стимулирования работников; 

- в-третьих, прибыль является одним из источников формирования бюджетных ресурсов разных 
уровней, благотворительных фондов, общественных организаций.   

Исходя из определений прибыли, а также выполняемых ею функций, можно дать определение 
прибыли, которое будет на наш взгляд, наиболее подходящим для изучения прибыльности предприятия. 

Прибыль – это денежное выражение основной части накоплений, создаваемых предприятиями 
различных организационно-правовых форм. Как экономическая категория прибыль характеризует финансовый 
результат предпринимательской деятельности предприятий и является своеобразной платой за риск 
предпринимательской деятельности. 

Таким образов, показатели прибыли в условиях рыночной экономики основа экономического развития 
предприятия. Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного 
воспроизводства, материального поощрения и социальной поддержки трудового коллектива предприятия. 

Представленная выше сущность прибыли во много зависит от принятых определений и различий в 
оценке капитала прибыли. Поэтому прибыль с точки зрения сущности бывает бухгалтерской и экономической. 

Экономическая прибыль − это разница между доходами и всеми совокупными издержками. Под 
совокупными издержками понимаются как явные, так и неявные. Последние, как правило, упираются в оценку 
рисков деятельности того или иного бизнеса и в недополученную прибыль.  

Прибыль часто используется в качестве оценки результатов деятельности либо в качестве основы 
других оценок, например, доходности инвестиций или прибыли на акцию. Элементами, непосредственно 
связанными с оценкой прибыли, являются доходы и расходы. Признание и оценка доходов и расходов и, 
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следовательно, прибыли зависят от концепций капитала и поддержания величины капитала, которые 
используются организацией при подготовке своей финансовой отчетности. В Концептуальных основах 
финансовой отчетности приведены две концепции: финансовая концепция капитала и физическая концепция 
капитала. 

Прибыль является итоговым экономическим показателем деятельности предприятия, 
свидетельствующим об эффективности, выраженным в абсолютной величине. 

Налогооблагаемая прибыль (доход) предприятия, применяющего общеустановленный режим 
налогообложения, исчисляется в соответствии с положениями Кодекса Республики Казахстан «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет» (далее – Налоговый кодекс). 

Согласно статье 224 Налогового кодекса, налогооблагаемый доход определяется как разница между 
совокупным годовым доходом с учетом корректировок, предусмотренных статьей 241 Налогового Кодекса, и 
вычетами.  

Корпоративный подоходный налог, исчисляемый от налогооблагаемого дохода предприятий, относится 
к числу центральных, наиболее употребимых и значимых видов налогов в мировой практике налогообложения.  
В международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 12 «Налог на прибыль» приводится определение 
налогооблагаемой прибыли, согласно которому прибыль за период, определяемая в соответствии с правилами, 
установленными налоговыми органами, в отношении которой подлежат уплате (возмещению) налоги на 
прибыль (МСФО 12). 

Как видно из определения, именно от налогооблагаемой прибыли зависит сумма корпоративного 
подоходного налога, а, соответственно, и сумма чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

 Налоговые отчисления от прибыли поступают в бюджеты государства и используется для обеспечения 
выполнения государственных функций, финансирования удовлетворения совместных общественных 
потребностей, государственных инвестиционных, производственных, научно-технических и социальных. 
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Теневая деятельность является частью любой экономической жизни во всем мире, и почти все сообще-

ства пытаются контролировать эту деятельность с помощью образования, наказания или судебного преследова-
ния. Так как неформальная экономика оказывает воздействие на все виды экономической деятельности, она 
может привести к нарушению стабильности суверенитета и повлечь за собой угрозы для безопасности страны. 
Поэтому анализ и исследования в сфере теней экономики важны для нашей страны и для других стран в целом. 

Исследователи, пытающиеся измерить размеры неформального сектора, в первую очередь затрагивают 
вопрос дефиниции. Одних только определений сферы экономики «вне государства» и отдельных ее секторов в 
современной научной литературе можно насчитать несколько десятков: теневая, криминальная, незарегистри-
рованная, «серая», нелегальная, ненаблюдаемая, неофициальная, неформальная, подпольная, «черная» и т.д. 
Следует отметить, что данное разнообразие терминов свойственно и для зарубежных исследований: informal, 
underground, black market, subterranean, unfair, shadow, second и т.д. 

Зарубежные исследователи более тяготеют к операциональному подходу, который определяет теневую 
экономику путем ее измерения через действия [1]. Подобного рода подход используется в ходе решения статис-
тических, прикладных задач, формулирования рекомендаций относительно совершенствования законодательс-
тва и внесения корректировок в проводимую социально-экономическую политику. 

Статистический подход, по мере совершенствования используемой информационной основы, может с 
большей эффективностью использоваться как в целях оценки объемов деструктивных видов осуществляемой 
экономической деятельности, так и для оценки той роли, которую выполняет теневая экономика не только в 
производстве, но и в сфере потребления ВВП (рисунок 1). 
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 Рисунок 1− Классификация теневой экономики на основе статистического похода 
 

Теневая экономика организована по принципу пирамиды (рисунок 2) [2]. Форма пирамиды выбрана не 
случайно. Во-первых, она поддерживает вертикальность (зависимость «ниже расположенных» от «выше рас-
положенных») взаимодействия субъектов теневой экономики. Во-вторых, с определенной долей допущений 
наглядно свидетельствует о количестве участников каждого горизонтального сегмента. 

«Вершина» – это сугубо криминальные элементы: торговцы наркотиками и оружием, рэкетиры, бан-
диты-грабители, наемные убийцы, сутенеры и т. п. Сюда же можно отнести и «классически» коррумпирован-
ных представителей органов власти и управления. 

«Средняя часть» – это теневики-хозяйственники. К ним следует отнести предпринимателей, коммерса-
нтов, финансистов, банкиров, промышленников и аграриев, мелких и средних бизнесменов. Зачастую они 
вынуждены уходить «в тень» главным образом лишь потому, что издержки их деятельности при существую-
щих правилах и законах экономической игры превышают соответствующие выгоды и доходы. В перспективе 
эта прослойка способна выступать в качестве основы среднего класса нормальной рыночной экономики. 

 
 Рисунок 2 − Пирамида субъектов теневой экономики 
 

 «Средняя часть» – это теневики-хозяйственники. К ним следует отнести предпринимателей, коммер-
сантов, финансистов, банкиров, промышленников и аграриев, мелких и средних бизнесменов. Зачастую они 
вынуждены уходить «в тень» главным образом лишь потому, что издержки их деятельности при существую-
щих правилах и законах экономической игры превышают соответствующие выгоды и доходы. В перспективе 
эта прослойка способна выступать в качестве основы среднего класса нормальной рыночной экономики.  

«Подножие» – это наемные работники, мелкие и средние государственные служащие. Для этой группы 
нерегистрируемая деятельность является неформальной деятельностью. Род их занятий не является противоп-
равным, но в силу экономических и правовых обстоятельств эти занятия выводятся из-под действия закона «в 
тень». 

Имеющие в экономической литературе подходы к определению понятия «теневая экономика», выявле-
нию его признаков и форм довольно неоднозначны и имеют при этом значительные отличия в зависимости от 
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той составляющей теневой экономической деятельности, которую сторонники каждого подхода выбирают как 
основополагающую. отсутствует единое общепринятое универсальное понятие теневой экономики. Как прави-
ло, многообразие позиций определено наличием имеющихся различий в характере раскрываемых авторами 
прикладных и теоретических задач, а также в выбранных методиках и методологии исследования. 

Несмотря на большое количество различных методик и концепций, на сегодня отсутствует единое об-
щепринятое универсальное понятие теневой экономики. Как правило, многообразие позиций определено нали-
чием имеющихся различий в характере раскрываемых авторами прикладных и теоретических задач, а также в 
выбранных методиках и методологии исследования. 
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Налог на имущество с юридических лиц является одним из основных источников формирования 

местных бюджетов Республики Казахстан. Поступления от него составляют более 10,4 % от всех местных 
налогов страны. Так, в 2020 г. в местные бюджеты РК было перечислено налогоплательщиками 276 224,4 млн. 
тенге, что составило 10,4 % от суммы всех местных налогов в масштабах страны [1]. 

Налог на имущество с юридических лиц является надежным источником пополнения местных бюджетов, 
так как поступления от него стабильно растут, что позволяет осуществлять стратегически выверенную 
финансовую политику, не ожидая дополнительного финансирования из республиканского бюджета.  

Совокупный уровень поступлений этого вида по стране выглядит следующим образом:  
- в 2018 г. он составил 269 534,0 млн. тенге;  
- в 2019г. – 292 039,7 млн. тенге; 
- в 2020г. – 280 122,3 млн. тенге [1]. 
Местные органы власти обладают достаточными ресурсами для развития перспективных направлений 

экономической деятельности. При стабильно растущем поступлении налоговых доходов в местные бюджеты 
необходимо искать наиболее эффективные способы сохранения темпов роста экономики каждого региона 
Республики Казахстан. Сохранение стабильности поступлений налоговых платежей, внимательное отношение к 
налогоплательщикам как к источнику этой стабильности, эффективное использование современных методов 
управления являются в настоящее время приоритетом региональной экономической политики страны.  

Подобное положение вещей обязывает местные власти уделять пристальное внимание проходящему 
реформированию системы налогообложения имущества с юридических лиц. Так, детальная проработка и 
обеспечение максимально плавного перехода от метода определения налогооблагаемой базы по среднегодовой 
остаточной стоимости имущества к методу кадастровой оценки позволит на местах не только сохранить 
достойный уровень бюджетных поступлений, но и даст основу для стратегического финансового планирования 
на средне- и долгосрочный период. Возможности регионов Казахстана существенно отличаются, так как 
значительно отличаются поступления налога на имущество с юридических лиц в каждом отдельно взятом 
регионе и в целом по областям Казахстана. 

Как показывают налоговые поступления этого налога, самые большие суммы по Казахстану поступают в 
местные бюджеты: 

-  г. Нур -Султан - 24 849,4 млн. тенге; 
- Актюбинской области - 23 828,5 млн. тенге;  
- Мангистауской области - 23 574,5 млн. тенге; 
- Карагандинской области – 22 177,5 млн. тенге. 
Самые низкие показатели по взысканию налога на имущество наблюдается в: 
- СКО – 3 476,1 тыс. тенге (1,2 %); 
- ЗКО – 4 458,2 тыс. тенге (1,7 %); 
- г. Шымкент – 5 476, 5тыс.тенге (2,4 %) 
Эти данные свидетельствуют о том, что число плательщиков налога крайне неравномерно распределено 

по регионам нашей страны. Больше всего субъектов в тех регионах Казахстана, в которых в казну государства 
взыскивается наибольшая сумма налога.  

Помимо факта налоговых поступлений, отметим необходимость и важность администрирования налога 
на имущество с юридических лиц, что подтверждается также числом хозяйствующих субъектов, уплачивающих 
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данный вид налога [2]. 
Самое большое количество налогоплательщиков в нашей стране, по состоянию на 01.01.2021г., 

зарегистрировано в г. Алматы – 190 190, второе место по количеству налогоплательщиков занимает 
Туркестанская область - 141992, затем идет г. Нур- Султан – 134 475, и четверку лидеров замыкает 
Алматинская область – 122 368. 

Отстающими по этому показателю являются: 
- Северо-Казахстанская область – с количеством налогоплательщиков – 30 071; 
- Западно-Казахстанская область – 42 785 
Одним из важных показателей экономического развития территории -это показатель уровня оплаты 

труда работающих, т.к. он является одним из элементов благополучия населения. Анализ среднемесячной 
заработной платы по областям Казахстана за 2020г. показал, что выше среднереспубликанского показателя 
112 500 тенге средняя зарплата сложились в: 

- Костанайской области – 113 100 тенге; 
- ЗКО - 120 540 тенге; 
- Мангистауской области – 134 860 тенге; 
- Атырауская область – 146 520 тенге; 
- г.Нур- Султан – 152 100 тенге. 
Субъекты налога на имущества очень дифференцированы. Количественные различия не особо значимы 

для исчисления налога на имущество с юридических лиц, так как порядок исчисления для всех одинаковый, 
различия лишь в масштабах самих юридических лиц и соответственно в суммах налога.  

Важной проблемой при определении оптимального уровня налоговой нагрузки по этому виду налога, 
может стать специализация субъектов по отраслевой принадлежности. Ведь известно, что каждая отрасль имеет 
свой перечень недвижимого имущества (объекты налогообложения).  

Наибольшая доля налога в казну государства - 16% поступила от субъектов, занимающихся торговлей и 
ремонтом. На следующнм месте с уровнем 15% - поступления от предприятий транспорта и связи и на третьем 
месте – с уровнем 14% - предприятия добычи полезных ископаемых. 

Поступления налога с менее крупных видов деятельности выглядят так: 
- операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги –примерно 13 %; 
- обрабатывающие производства - до 12 %; 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - до 10 %. 
Остальные сферы экономической деятельности составили примерно 20%, среди них выделим: 
- финансовую деятельность, 
- образование,  
- здравоохранение и социальные услуги, 
- строительство. 
Если рассматривать оптовую торговлю, то в этом сегменте необходимо иметь: 
- крупные торговые специализированные помещения для хранения товаров; 
- использовать специализированное оборудования. 
Если рассматривать розничную   торговлю и услуги по ремонту, то эти отрасли нуждаются в меньших 

объемах торговых площадей, складских помещений и большинство из которых не являются, как правило, их 
собственностью, так как берутся в аренду. Помимо этого, невысокий уровень поступлений налогов от 
автосалонов, которые также входят в данную отрасль, объясняется сравнительно небольшим количеством 
используемых торговых площадей. 

Рассматривая сферу деятельности – транспорт и связь, отметим, что большая часть имущественного 
налогообложения относится к транспортной составляющей. Значительные поступления от транспортной 
отрасли объясняются тем, что основным источником дохода выступают транспортные средства, которые 
являются объектами исчисления налога на транспортные средства. Что же касается налога на имущество, то 
объекты II группы фиксированных активов, в настоящее время, не являются объектами обложения. 

Сырьевая направленность экономики нашей страны показывает высокую долю поступлений налога на 
имущество предприятий от деятельности по добыче полезных ископаемых. 

Основной вес здесь имеет добыча сырой нефти и газового конденсата. Известно, что добывающую 
промышленность от других видов промышленности отличает наличие больших площадей зданий и 
сооружений, которое формирует налоговую базу по исследуемому налогу. 

Деятельность организаций, которые осуществляют операции с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг в местные бюджеты за 2020г. перечислили 36 415,9 млн. тенге. Все операции в этой 
сфере предусматривают предметом сделки сам объект основных средств, поэтому данные организации крайне 
заинтересованы в высокой оценке стоимости таких объектов. И как следствие поддержания высокой 
балансовой стоимости объектов - значительный уровень налога на имущества. 
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Особенностью современной коррупции в Республике Казахстан является ее институциональный 
характер, формирование коррупционных «цепочек» и сетей, проникновение во все сферы государственного 
управления (судебная система, правоохранительные органы и специальные службы, армия, образование, 
медицина и др.), в результате чего ставится под угрозу деятельность государственных институтов и 
обеспечение национальной безопасности. 

Главный стратегический документ страны Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 
года № 986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы», отражающий 
принципиальную позицию Казахстана по этому важному вопросу, служит основой антикоррупционной 
политики государства в предстоящие годы 1. Оценивая результаты реализации Антикоррупционной стратегии 
в Казахстане, необходимо обратиться к оценке со стороны внешнего мира. 

Показатель уровня коррупции в мире «Индекс восприятия коррупции» (ИВК), составляемый 
международной рейтинговой организацией Transparency International (TI), является одной из самых 
авторитетных оценочных систем в сфере изучения уровня распространенности коррупции. 

Индекс ранжирует страны и территории по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 
(самый низкий уровень коррупции) на основе восприятия уровня коррумпированности государственного 
сектора. В итоговом рейтинге, наряду с количеством баллов и рангом страны, приводятся также число 
источников, разница между наиболее высокими/низкими значениями индикаторов для каждой страны на 
основе соответствующих источников, величина стандартного отклонения и доверительный интервал по каждой 
стране, который позволяет сделать выводы о точности результатов Индекса для каждой страны. В целом, 
Индекс является относительно надёжным инструментом измерения, однако ему присущи и некоторые 
недостатки, свойственные экспертным исследованиям.  

С момента начала реализации Антикоррупционной стратегии показатели Казахстана в ИВК имеют 
устойчивую тенденцию к улучшению (рисунок 1). Это, безусловно, отражает позитивную оценку проводимой 
политики в стране и принимаемых комплексных мер противодействия коррупции. 
 

 
 

Рисунок 1− Динамика изменений ИВК Казахстана за 2016-2020 гг. 2 
 

Казахстан в рейтинге стран по Индексу восприятия коррупции в 2020 году набрал 38 баллов и занял 94 
место, улучшив свои показатели за последние 5 лет. Результаты 2020 года являются для Казахстана лучшими за 
все время нахождения в рейтинге Transparency International. 

Рост позиций Казахстана в рейтинге Индекса восприятия коррупции на фоне чрезвычайной ситуации в 
сфере здравоохранения и угроз устойчивости демократических институтов свидетельствует о поступательной 
работе страны в противодействии коррупции. 

Мировым сообществом положительно оценивается деятельность руководства Казахстана, принявшего 
пакет мер по поддержке населения и бизнеса в период пандемии, а также поправок по усилению 
ответственности за коррупцию и цифровизации сферы государственных услуг. 
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Необходимо отметить, что результаты Казахстана в ИВК совпадают с результатами еще одного 
исследования TI – «Барометр мировой коррупции», где также прослеживается существенное улучшение уровня 
восприятия коррупции. 

Барометр мировой коррупции проводит опрос граждан и рассматривает практический опыт их 
столкновения с коррупцией, выясняет уровень восприятия коррупции, дает оценку респондентов о 
коррумпированности различных секторов общества.  

В целом, результаты исследования «Барометр мировой коррупции» показывают улучшения уровня 
восприятия коррупции в Казахстане, респонденты дают высокую оценку эффективности деятельности органов 
власти по противодействию коррупции и выражают готовность внести собственный вклад в борьбе против 
этого явления. 

Наряду с исследованиями TI, на сегодняшний день Казахстан включен в рейтинги других авторитетных 
международных организаций, отражающие уровень коррупции. Результаты исследований 9 рейтинговых 
агентств, которые использовались при расчете ИВК, показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 − Позиции Казахстана по рейтинговым агентствам за 2019-2020 гг. 

 

Рейтинговые агентства Показатель 2019 2020 

Bertelsmann Foundation Transformation Index антикоррупционная политика 33 33 

Economist Intelligence Unit Country Ratings уровень коррупции 20 20 

Freedom House Nations In Transit Ratings уровень коррупции 24 24 

Global Insight Country Risk Ratings коррупционный риск 35 47 

IMD World Competitiveness Yearbook взяточничество и коррупция 55 61 

PRS International Country Risk Guide коррупция 43 58 

Varities Of Democracy Project политическая коррупция 17 17 

World Economic Forum восприятие коррупции 47 47 

World Justice Project Rule Of Law Index отсутствие коррупции 36 38 

 
Как отмечают эксперты Transparency International Kazakhstan, удержание Казахстаном своих позиций в 

рейтинге ИВК на фоне общемирового кризиса демократии и роста транснациональной и локальной коррупции 
свидетельствует о положительной динамике страны в противодействии коррупции  
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Грошові активи підприємства є важливим ресурсом, що потребує значної уваги з боку керівництва 

підприємства. Від того наскільки дієвими методами управління грошовими коштами користуються менеджери, 
як ефективно виявляють негативні фактори і буде залежать стійкість підприємства.  

Факторний аналіз грошових коштів підприємства здійснюється на основі балансової факторної моделі, 
у якій результативний показник (залишки грошових коштів) визначається як алгебраїчна сума чинників (інших 
елементів балансу). Факторна модель грошових коштів будується відповідно до балансового рівняння, яке 
характеризує взаємозв’язок між активами, власним капіталом і зобов’язаннями: 

                                                         А=К+З,                                                                                          (1) 
де А – активи підприємства;  
К – капітал підприємства;  
З – зобов’язання підприємства. 
Концентрація складових рівняння (1) дозволяє визначити місце грошових коштів, як головної складової 

монетарних активів у балансовому рівнянні: 
,                               (2) 
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де НА – необоротні активи;  
ОА – оборотні активи;  
ГК – грошові кошти;  
В – витрати майбутніх періодів;  
К – власний капітал;  
НП –нерозподілений прибуток;  
ЗМВП – забезпечення майбутніх витрат і платежів;  
ДЗ – довгострокові зобов’язання;  
ПЗ – поточні зобов’язання;  
Д – доходи майбутніх періодів. 
Здійснивши перетворення балансового рівняння (2), можна побудувати адитивну факторну модель 

грошових коштів: 
,                              (3) 

Виходячи з наведеного рівняння, абсолютна зміна залишків грошових коштів може бути визначена як 
сума нерозподіленого у звітному періоді чистого прибутку, збільшена на зміну власного капіталу (за мінусом 
коштів, утворених за рахунок нерозподіленого прибутку), забезпечень майбутніх витрат і платежів, 
довгострокових зобов’язань, поточних зобов’язань і доходів майбутніх періодів, та зменшена на зміну 
необоротних активів, оборотних активів (за мінусом грошових коштів) і витрат майбутніх періодів. 

Оцінювання впливу чинників на зміну залишків грошових коштів за факторною моделлю (3) 
здійснюється методом ланцюгових підстановок, використовуючи вихідні дані виробничого підприємства (табл. 
1): 

 
Таблиця 1− Оцінювання впливу чинників на зміну залишків грошових коштів 

№ 
п/п 

Показник 
Умовні 

позначення
Базовий рік 

(2019)
Звітний рік 

(2020)
Відхилення 

+/– 
Виконання 
плану, %

1 Грошові кошти ГК 15827 2649 –13178 16,73
2 Необоротні активи НА 69526 175431 +105905 252,32
3 Оборотні активи ОА 307196 397063 +89867 129,25

4 
Витрати майбутніх 
періодів 

В 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Власний капітал К 291685 433125 141440 148,49

6 
Нерозподілений 
прибуток 

НП 269651 312612 108451 115,93 

7 
Забезпечення майбутніх 
витрат і платежів 

ЗМВП 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Довгострокові 
зобов’язання 

ДЗ 100 129 29 129 

9 Поточні зобов’язання ПЗ 84937 131568 46631 154,9

10 
Доходи майбутніх 
періодів 

Д 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Таким чином, обсяг грошових коштів характеризують наступні розрахунки: 

; 
; 

; 
; 

; 
; 

; 
; 

; 
. 

Вплив власного капіталу на обсяг грошових коштів становить: 
. 

Вплив зміни забезпечень майбутніх витрат і платежів на обсяг грошових коштів становить: 
н. 

Вплив зміни довгострокових зобов’язань на обсяг грошових коштів становить:  
. 

Вплив зміни поточних зобов’язань: 
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. 
Вплив зміни доходів майбутніх періодів на обсяг грошових коштів становить: 

. 
Вплив зміни необоротних активів на обсяг грошових коштів становить: 

, 
Вплив зміни оборотних активів на обсяг грошових коштів становить: 

. 
Вплив зміни витрат майбутніх періодів на обсяг грошових коштів становить: 

. 
Загальний вплив факторів: 

 
Фактичний обсяг грошових коштів (2020 р.) менший базового (2019 р.) на 13178,00 тис. грн. На 

скорочення обсягу грошових коштів особливо вплинули зміни необоротних й оборотних активів – 
понадпланове збільшення факторів на 98022,00 тис. грн і 8155,00 тис. грн негативно вплинули на обсяг 
грошових коштів на 105905,00 тис. грн і 89867,00 тис. грн відповідно. Ці фактори були найбільш дієвими. 
Понадпланове збільшення власного капіталу на 157267,00 тис. грн дозволило збільшити обсяг грошових коштів 
на 141440,00 тис. грн більше, ніж у 2019 р. Зростання поточних зобов’язань на 203927,00 тис. грн забезпечило 
зростання фактичного обсягу грошових коштів на 46631,00 тис. грн від запланованого. Зростання 
довгострокових зобов’язань на 29,00 тис. грн дозволило збільшити обсяг грошових коштів на 29,00 тис. грн. 
Зміни витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів та доходів майбутніх періодів не 
вплинули на обсяг грошових коштів, так як становили 0,00 тис. грн. Під дією всіх факторів обсяг грошових 
коштів скоротився на 13178,00 тис. грн. 

Проаналізувавши результати обчислень, можна стверджувати, для того щоб збільшити обсяг грошових 
коштів товариству необхідно зменшити обсяг необоротних й оборотних активів, так як їх різке збільшення 
найбільше вплинуло на значне скорочення обсягу грошових коштів станом на 2020 р.  

Отже, ефективність роботи підприємства повністю залежить від організації і системи управління 
грошовими активами. Дана система створюється задля забезпечення виконання короткострокових і 
стратегічних планів підприємства, підтримання платоспроможності і фінансової стійкості, більш раціонального 
використання активів і джерел їх формування, а також мінімізації витрат на фінансування господарської 
діяльності. Від якості управління грошовими активами залежить не тільки стійкість і ефективність роботи 
підприємства, але і здатність до майбутнього розвитку, досягнення фінансового успіху в довгостроковій 
перспективі. 
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У 2020 році Україна та весь світ стикнулися із пандемією COVID-19 та економічною рецесією, що 

вплинули на життя людей та економіку. Запровадження санітарно-епідеміологічних заходів, встановлення 
обмеження виїзду/в’їзду до країн та пересування всередині країни, посилення ролі державного управління в 
надзвичайних умовах, встановлення обмеження трудової діяльності, введення нових дистанційних форм праці 
та освіти спричинили уповільнення економічного розвитку у країнах світу. Не стала виключенням і Україна, де 
за підсумками І кварталу сезонноскориговане падіння ВВП до попереднього кварталу склало 0,7%, а падіння 
квартал до відповідного кварталу – 1,3%. Але найбільших втрат вітчизняна економіка зазнала у ІІ кварталі. За 
оцінками Мінекономіки падіння ВВП до ІІ кварталу 2019 року склало 11%, а за І півріччя 2020 р. – 6,5% [1]. 
Падіння економіки України є наслідком глобальних шоків: несприятлива ситуація на важливих для України 
сировинних ринках, закриття товарних ринків для українських експортерів, зміна глобальних виробничих 
ланцюжків. 

Україна, як і інші країни світу, зазнає відчутного негативного впливу як світової пандемії та, 
відповідно, скорочення світового попиту, так і карантинних заходів, запроваджених всередині країни. 
Карантинні обмеження, що почали діяти з середини березня, знизили реальний наявний дохід населення у ІІ 
кварталі на 7.2%р/р. Погіршення ситуації на ринку праці у зв’язку із закриттям та призупиненням діяльності 
окремих виробництв спричинило різке зростання рівня безробіття, яке сягнуло 10.3% у першому півріччі. 
Обмеження діяльності бізнесу через карантин, очікування тривалого економічного спаду та погіршення 
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фінансового стану підприємств скорочувало попит на працівників, включно із неформально зайнятими. 
Загальна заробітна плата тимчасово зменшилася в реальному вимірі. На реальний наявний дохід також 
негативно вплинуло й зменшення на чверть отриманої з-за кордону зарплати тимчасових трудових мігрантів. 
Закриття кордонів змусило багатьох із них повернутися в Україну.  

Зниження реальних доходів населення змінило фінансову поведінку більшості домогосподарств, які 
мають середні й вищі доходи. Вони скорочували споживчі витрати й заощаджували значну частину коштів. Як 
наслідок, зростали обсяги коштів на рахунках у банках.  

Коронакриза помірно вплинула на доходи банків: у 2020 році ними отримано 41,3 млрд грн чистого 
прибутку, що на 29% менше аналогічного періоду минулого року (58,4 млрд грн.).  Кількість збиткових банків 
не зросла. У 2020 році з 73 платоспроможних банків 65 банків були прибутковими та отримали чистий 
прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки 8 банків на загальну суму 6,4 млрд грн. «Банки проходять 
коронакризу впевнено та з суттєвим запасом міцності. Попри загальний спад ділової активності та зниження 
вартості фондування, банківський сектор України залишається високоприбутковим. За результатами 2020 року 
операційна дохідність банків була високою, а відображені кредитні збитки не надмірними – зазначив Голова 
НБУ Кирило Шевченко. [2] 

Найгіршим фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року – 3,7 млрд грн, що на 73% менше 
результату III кварталу 2020 року та на 63% менше порівняно з аналогічним кварталом 2019 року. Причинами 
стали формування резервів під очікувані збитки та фінансові труднощі позичальників. У зв’язку з цим 
відповідні витрати на резерви за кредитами у 2020 році зросли на 91% до 20,8 млрд грн проти 10,9 млрд грн у 
2019 році.  

Зниження платоспроможності і погіршення споживчих настроїв також позначилися на кредитному 
попиті. Під час гострої фази кризи, не зважаючи на подальше здешевлення кредитів, попит як бізнесу, так і 
населення на кредити знижувався, що призвело до зменшення кредитного портфеля банків. Так, портфель 
чистих кредитів бізнесу скоротився за квартал на 6,3% у гривні та на 3,6% у іноземній валюті у доларовому 
еквіваленті, а населенню – зменшився на 5% за квартал (-4,4% за квітень) вперше з початку 2017 року. 

У ІІ кварталі скорочувалася частка непрацюючих кредитів, зокрема в державних банках, унаслідок 
списань. Рівень їх покриття резервами зріс за квартал до 96,8%, оновивши історичний максимум [3].  

Загальне зниження бізнес-активності під час карантину та падіння попиту на кредити й банківські 
послуги негативно позначилися на процентних та комісійних доходах банків, особливо у ІІ кварталі. Проте 
після короткострокового падіння за результатами І півріччя на 1,5%, у II півріччі чистий комісійний дохід 
відновився і загалом за рік зріс на 5,8% р/р за рахунок зростання безготівкових операцій. Чистий процентний 
дохід був стійкішим за комісійний та зростав впродовж всього року – на 7% р/р проти 8% р/р у 2019 році. 

В цей же період продовжувався приріст депозитів населення та бізнесу в банках. Зокрема, гривневі 
кошти бізнесу на рахунках у банках зросли на 9% за квартал, а  гривневі вклади населення – на 10,9% за ІІ 
квартал, переважно за рахунок вкладів на вимогу. Такий приріст  позитивно контрастує з кризами минулих 
років, коли вкладники активно забирали кошти з банків. Завдяки зниженню облікової ставки та стабільності 
депозитної бази продовжують знижуватися ставки за гривневими депозитами населення (9,6% річних на кінець 
червня та менше 9% на кінець липня), що сприяє зниженню вартості кредитів у національній валюті. Вартість 
валютних депозитів та кредитів продовжує перебувати на низьких рівнях. Завдяки зміцненню гривні рівень 
доларизації депозитів у ІІ кварталі знизився на 3.8 в.п. до 40,7%[3]. 

Після послаблення карантинних обмежень у ІІІ кварталі та завдяки швидкій адаптації бізнесу до нових 
умов основні складові доходу населення знову зростають.  На збільшення зарплати вплинуло підвищення МЗП 
та відповідна індексація зарплати насамперед у бюджетній сфері, а також зростання доходів ІТ-працівників. 
Поряд із цим збільшуються й соціальні допомоги, зокрема завдяки тимчасовим виплатам по безробіттю під час 
карантину «одноосібним» ФОПам та їхнім найманим працівникам. Пом’якшення карантину полегшило перетин 
кордону та надало можливість повернутися до роботи за кордоном. Тому значною мірою відновилися 
надходження від заробітчан –після незначного падіння в ІІІ кварталі спостерігається їхній приріст у жовтні.  

В цей же період поступово відновлюється попит на кредити для поточного споживання. Реалізується й 
відкладений попит на придбання нерухомості, зокрема із залученням іпотеки. Через уповільнення темпів 
кредитування та зростання депозитів співвідношення кредитів і депозитів населення (loan-to-deposit ratio, LtD) 
зменшилося з початку року майже на 4 в. п. –до 33% [4]. Водночас зарано робити висновки щодо загального 
впливу пандемії та карантинних заходів на якість кредитного портфеля, оскільки досі існує невизначеність з 
темпами відновлення окремих секторів економіки та тривалістю кредитних канікул. 

Таким чином, можемо констатувати, що економічна криза у зв’язку із поширенням епідемії COVID-19 
не призвела до порушення стабільності банківської системи в Україні. Вона зберігає значний запас фінансової 
стійкості та потенціалу до кредитування: адекватність регулятивного капіталу банків на 01.12.2020 становила 
21,67%, у тому числі основного капіталу – 15,51%, що понад удвічі перевищує нормативні значення Н2 та Н3 
(10% та 7% відповідно). Регулятивний капітал банківської системи зріс у листопаді на 0,6%, а з початку року – 
на 21% – до 181,9 млрд гривень. Банки також із суттєвим запасом виконують нормативи покриття ліквідністю 
(LCR) як в іноземній валюті, так і за всіма валютами. 

Низький рівень розвитку кредитного та фондового ринку посприяв тому, що криза реального сектору 
майже не позначилась на стабільності фінансового сектору.  
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Ризики дестабілізації фінансового сектору були невисокими. Джерелом поширення кризи, на відміну 
від всіх попередніх криз (1997, 2008 та 2014 років) був не фінансовий сектор, а реальний сектор та сфера 
охорони здоров’я.  

Тому до досягнень цього року можна записати сумлінне виконання банківською системою своєї 
функції обслуговування клієнтів (включаючи адаптацію сервісів до кризових умов), забезпечення стабільного 
функціонування валютного ринку, усунення проблеми масового дефолту позичальників. 
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СЕКЦІЯ № ХІ 
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

 
ЕФЕКТИВНІСТЬ  ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ПІСЛЯ АПЕНДЕКТОМІЇ  

 
Ляховський В. О., студ.,  Луценко Б.О., к.мед.н., доц. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації Полтавської обласної ради «Кременчуцький 
медичний коледж» 

 
             АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Гострий апендицит – одне з найбільш поширених гострих хірургічних 
захворювань органів черевної порожнини. В Україні захворюваність на гострий апендицит становить 20,7 на 10 
тис. населення з коливанням від 13,8 до 31,1 на 10 тис. населення у різних регіонах. Захворюваність дещо 
більша у чоловіків (вірогідність виникнення ГА у чоловіків складає 8,6%, у жінок – 6,7%), найбільше залежить 
від віку і складає у дітей до  1 року 3,48 на 10 тис. населення, у дітей від 1 до 14 років –11,4 [1; 2]. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для оцінки ефективності запропонованої програми 
диференційованого використання лікувальних фізичних чинників у відновлювальному лікуванні дітей з 
апендикулярним перитонітом було поділено всіх хворих на дві групи – референтну й контрольну. Всі діти були 
аналогічні за віком, терміном захворювання, наявністю патології. До референтної групи (РГ) увійшли 10 дітей, 
у яких проводилося відновлювальне лікування за розробленою програмою на стаціонарному етапі із 
включенням лікувального масажу та дихальної йогівської гімнастики. Контрольну групу (КГ) утворили 10 
дітей, у яких на стаціонарному етапі у післяопераційному періоді проводилося традиційне лікування.  

Головними завданнями програми фізичної реабілітації дітей після апендектомії є: ліквідація 
залишкових явищ після операцій і нормалізація функції органів травлення; адаптація серцево-судинної і 
дихальної систем до помірно зростаючого фізичного навантаження; покращення загального функціонального 
стану; підготовка хворого до навантажень побутового характеру [3]. 
        Для референтної групи програма додатково включала лікувальний масаж та дихальну йогівську 
гімнастику. 
         

Таблиця 1 – Загальний зміст програми медичної реабілітації для досліджуваних пацієнтів після апендектомії 
Програма відновлювального лікування КГ РГ 

Дієтотерапія  + + 

Питна бальнеотерапія + + 

Антиоксидантна й антигомотоксична терапія  + + 

Раціональна антибіотикотерапія + + 

Медикаментозна терапія + + 
Кінезотерапія  + + 
Фізіотерапія: 
– аплікації антисептиків; 

– УФО крові; 
– лазеро- та магнітотерапія 
– УВЧ- терапія 
– лікарський електрофорез

+ + 

Лікувальний масаж - + 
Дихальна йогівська гімнастика - + 

 
Для оцінки ефективності програми реабілітації було застосовано метод дослідження: тест САН.          
 

Таблиця 2 – Стан хворих різних груп за тестом САН у балах 
Групи хворих Самопочуття Активність  Настрій 

На перший день після операції 
Контрольна (n=10)  1 бал 2 бали 2 бали 
Референтна (n=10)   1 бал 2 бали 2 бали 

Після впровадження реабілітаційної програми
Контрольна (n=10)  5 балів 4 бали 4 бали 
Референтна (n=10)   6 балів 7 балів 7 балів 

 
       Таким чином було визначено, що в середньому на початку дослідження самопочуття в РГ дорівнювало 1 
балу, активність і настрій – 2 балам. Відповідно в КГ ці показники складали: самопочуття – 1 бал; активність і 
настрій – 2 бали. Після впровадження запропонованої програми фізичної реабілітації і перевірки самопочуття, 
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активності та настрою за методом САН, було визначено значний приріст показників, що в РГ склало: 
самопочуття – 6 балів, активність – 7 балів, настрій – 7 балів (табл. 2). Відповідно у КГ ці показники склали: 5 
балів,4 бали, 4 бали (табл. 2) [3].  
         ВИСНОВОК. Покращення показників самопочуття, активності та настрою відбулося за допомогою 
впровадження в реабілітаційну програму лікувальної фізичної культури з елементами йогівської дихальної 
гімнастики та масажу з перших годин після виходу із наркозу. 
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            АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Хвороба Паркінсона (ХП) є одним з найпоширеніших неврологічних 
захворювань після хвороби Альцгеймера. За даними ВООЗ, частота ХП становить від 60 до 187 випадків на 100 
тисяч населення. В Україні реєструють біля 133 випадків ХП на 100 тисяч населення. У людей похилого віку 
вона діагностується принаймні в однієї особи з 1000 серед вікового контингенту старше від 65 років і у однієї 
особи зі 100 серед вікового контингенту понад 75. Число хворих у більш молодих вікових групах дуже 
незначне, у віці 30-40 років такий діагноз ставлять лише 10 особам на 1 мільйон населення. Проте внаслідок 
прогресуючого старіння населення Землі можна прогнозувати, що до 2022 року це захворювання буде 
діагностовано у більш ніж 40 мільйонів людей у світі [1]. 

Мета дослідження: розробка комплексу реабілітаційних методів фізичної терапії хвороби Паркінсона 
та оцінка об’єктивного стану пацієнтів за шкалами немоторних симптомів, когнітивних та ментальних 
порушень  

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Дослідження проводилися на базі першої 
Кременчуцької лікарні. Під час експерименту в дослідженні взяли участь 20 пацієнтів з хворобою Паркінсона. 
Для, того, щоб визначити вплив програми реабілітації на відновлення працездатності, психологічного стану, 
пацієнти були розподілені на дві групи. Контрольну групу склали 10 осіб, експериментальну  також 10, жінки 
та чоловіки від 60 до 70 років. Під час досліду учасники знаходилися в другій  стадії хвороби Паркінсона.                 
Контрольній та експериментальній групі було запропоновано фізичні навантаження (ЛФК), фізіотерапію, 
масаж та раціональне харчування (дієтотерапія). Експериментальній групі додавалась ерготерапія. Методи 
фізичної реабілітації, використані в ході експерименту, припускають лише біомеханічний вплив, завжди 
індивідуально орієнтовані, не мають протипоказань за віком. Після проведеної фізичної реабілітації стан 
хворих значно покращився. Когнітивні, ментальні функції, рухові здатності та прояви зі сторони серцево-
судинної системи ефективно покращили за допомогою фізичних вправ та всього комплексу розробленої 
фізичної терапії [2]. У хворих, відмічали значне покращення з мисленням, пам’яттю або прийняттям рішень, 
відновленням рухових здатностей. У більшої частини хворих зникли, а у решти стали менш інтенсивними 
міалгії та артралгії, порушення мислення, покращився настрій, нормалізувався артеріальний тиск. Зміни 
показників стану хворих після фізичної терапії в кращу сторону реєструвались як за суб’єктивними так і за 
об’єктивними даними обстеження. Особливо показовими були дані дослідження за шкалами оцінки стану 
хворих з немоторними проявами хвороби Паркінсона [3]. Вони продемонстрували суттєву різницю між 
контрольною та основною групою хворих. Як видно з таблиці підсумковий бал в контрольній групі хворих за 
шкалою оцінки немоторних симптомів складав 71,13±0,32, за шкалою ментальних порушень – 25,52±0,30, за 
шкалою когнітивних змін – 22,16±0,23 бали. 

 
Таблиця 1 – Стан хворих різних груп за шкалами оцінки їх стану (M±m) 

Групи хворих NMSS MMSE MOCА 

Контрольна (n=10)  71,13±0,32  25,52±0,30  22,16±0,23  

Експериментальна 
(n=10)  

61,04±0,39**  27,78±0,27 ** 25,13±0,19 ** 

Примітка: ** – достовірна (p<0,01) різниця поміж групами  
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Підсумковий бал в експериментальній групі хворих з немоторними проявами хвороби Паркінсона за 

шкалою оцінки немоторних симптомів був статистично достовірно нижчим і становив 61,04±0,39 (p<0,01). 
Підсумковий бал за шкалою ментальних порушень став статистично достовірно вищим – 27,78±0,27 (p<0,01), за 
шкалою когнітивних змін, він теж став статистично достовірно вищим – 25,13±0,19 (p<0,01). 
          ВИСНОВОК. Таким чином, після проведеної фізичної реабілітації стан хворих значно покращився. 
Когнітивні, ментальні функції, рухові здатності та прояви зі сторони серцево-судинної системи ефективно 
покращилися за допомогою фізичних вправ та всього комплексу розробленої фізичної терапії. У хворих, 
відмічали значне покращення з мисленням, пам’яттю або прийняттям рішень, відновленням рухових 
здатностей. 
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       АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Комплекс проблем фізичної реабілітації дітей із порушеннями опорно-
рухового апарату завжди привертав до себе увагу з боку відповідних державних установ, а також окремих 
науковців. Актуальними залишаються проблеми, пов’язані з центральними, периферичними та змішаними 
парезами внаслідок пригнічення відповідних ділянок нервової системи у період виношування дитини або під 
час пологів. Клінична картина при таких парезах дуже схожа на деякі види дитячого церебрального паралічу і 
представлена недорозвиненям, погіршенням або викривленням фізичного розвитку дитини. Останніми роками 
чисельність таких дітей, що мають різні види парезів, значно збільшилася і може сягати 65% і більше від 
загальної кількості дітей раннього та дошкільного віку [1]. 

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати, експериментально перевірити програму 
корекції моторної сфери дітей раннього віку зі спастичним синдромом рухових порушень засобами фізичної 
реабілітації, а саме корекційного фізичного виховання. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Дослідження проводилися на базі спеціалізованого 
реабілітаційного центру. Під час експерименту в дослідженні взяли участь 20 дітей 3-річного віку зі 
спастичним синдромом легкого ступеня.  

З метою підтвердження ефективності застосування засобів фізичного виховання в процесі фізичної 
реабілітації діти були розподілені на дві групи. Контрольну групу склали 10 осіб, основну  також 10.  
         Основній групі було розроблено корекційну програму, яка включала:  корекційні положення і пози 
(лікування положенням);  комплекси вправ для формування опороздатності рук і плечового пояса в позі 
лежачи, для  розвитку м’язів-розгиначів тулуба, для формування згинально-розгинальних рухів у ногах у 
лежачих положеннях, для формування центрально-осьових координаційних міофасціальних відносин, для 
формування діагональних координаційних міофасціальних відносин; сюжетно-мотиваційну рухово-ігрову 
координаційну діяльність (рухливі ігри) [3]. 

Контрольній групі було проведено комплекс реабілітаційних заходів, який включав  масаж та 
фізіотерапію за загальноприйнятими методиками для дітей зі спастичним синдромом рухових порушень. 
Заходи проводилися протягом одного місяца [2]. 

В результаті комплексного впливу засобів та методів фізичного виховання та реабілітації, відмічається 
нормалізація м’язового тонусу верхніх кінцівок за Шкалою Ашворта в обох групах. Спастичність знизилась з  
2,5 ± 0,8 балів в контрольній групі та 2,75 ± 0,1 в основній до 1,88 ± 0,9 і 2,23 ± 0,1 балів відповідно (р <0,05), 
що позитивно вплинуло на стан загальної, і особливо дрібної  моторики дітей, і як наслідок позитивно 
вплинуло на якість життя (таблиця).  
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Таблиця 1 – Показники м’язового тонусу верхніх кінцівок за Шкалою Ашворта 
Група Тонус м’язів на      

початку 
Тонус м’язів в кінці Ефективність 

Контрольна 2,5 ± 0.8 1,88 ± 0,9 0,62 ± 5,2* 

Основна 2,75 ± 0,1 2,23 ± 0,1 0,52 ± 4,8* 

Примітки: * – статистично достовірна різниця між показниками до і після експерименту всередині 
групи (р <0,05) 

 
Таблиця 2 – Оцінювання дітей за Шкалою великих моторних функцій (GMFM) 

Група 
пацієнтів 

А (лежачі) 
% 

В (сидячі) % 
 

С  
(рачкування)% 

Д  
(стоячи) % 

Е (ходьба, 
біг) % 

Загальний бал 
% 

До початку реабілітації 

Контрольн
а 

88±0,6 57,5±0,7 46,3±0,4 19,2±0,2 5,9±0,1 43,4±2,3 

Основна 91,6±0,6 60±0,9 46,6±0,3 20,5±0,4 6,2±0,1 45±3,6 

Після програми реабілітації 

Контрольн
а 

91,6±0,9 60±0,9 48,3±0,6 19,8±0,2 6,2±0,2 45,2±3,4 

Основна 98,5±0,6* 64,7±0,9* 54,2±1,2* 26,9±0,2* 7,6±0,1* 50,4±3,5*,** 

 
Примітки: * – статистично достовірна різниця між показниками до і після експерименту всередині 

групи (р <0,05); ** – статистично достовірна різниця між показниками до і після експерименту між групами (р 
<0,05). Згідно отриманих даних оцінювання дітей за шкалою великих моторних функцій, до початку 
реабілітації оцінка рухових можливостей дітей в контрольній групі становила 43,4±2,3, основній 45±3,6. В 
результаті застосування запропонованої програми, обсяг рухів  та координація пацієнтів покращилась на 1,8 % 
контрольної групи (р< 0,05), тоді як основної на 5,4 % (р< 0,05), що відповідно краще в 3 рази. 

ВИСНОВОК. Таким чином, за підсумками експериментального дослідження у дітей основної групи  за 
всіма показниками спостерігалося підвищення результатів, яке було підтверджено засобами математичної 
статистики (P<0,05). У дітей із контрольної групи також мало місце поліпшення підсумкових результатів, але 
його об’єктивність не була підтверджена статистично (P>0,05).  
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ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 
 

Носуль А.О., студ., Десятнікова  Н.В., старш. викладач 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
             АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Останнім часом все частіше спостерігається збільшення чисельності дітей 
із порушеннями розвитку опорно-рухового апарату (ОРА). Статистика свідчить, що захворювання ОРА 
посідають третє місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань [4]. Найбільш поширеними з них 
залишаються: сколіоз, дисплазія кульшових суглобів, вальгусна та варусна деформація нижніх кінцівок, 
плоскостопість, кривошия та інші. Навіть незначні зміни у процесі формування ОРА дитини можуть призвести 
до незворотних наслідків та погіршити їх якість життя. Особливому впливу підлягають діти дошкільного віку, 
тому що саме в цей період відбувається перше скелетне витяжіння, яке супроводжується змінами у 
кістковом’язовій системі . Більшість науковців стверджують, що стан ОРА є критерієм показника здоров’я 
вцілому, що впливає на гармонійне функціонування органів і систем всього організму. Отже, все вищезазначене 
зумовлює необхідність пошуку ефективних новітніх засобів реабілітації та профілактики захворювань опорно-
рухового апарату починаючи ще з дошкільного віку. 
             МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Фахівці в галузі ортопедії вважають, що показником 
гармонійного розвитку фізичних і моральних сил є правильне формування опорно-рухового апарату. Тому, 
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однією з умов щодо профілактики та відновлення порушень ОРА є заняття аквааеробікою. Аквааеробіка – це 
вид фітнесу, комплекс фізичних вправ у воді під музичний супровід з елементами плавання та гімнастики. Вона 
стимулює діяльність серцево-судинної, дихальної та нервової систем організму, збільшує силу м’язів, задіює в 
роботу малі м’язові групи, підвищує витривалість, покращує гнучкість і координаційні здібності. Дитина 
перебуваючи у водному середовищі знаходиться у стані невагомості, за рахунок цього полегшується виконання 
фізичних вправ. У той же час вода створює опір для отримання необхідного навантаження на всі м’язові групи. 
Під час занять у воді м’язи кінцівок напружуються і розслаблюються ритмічно. Виконання статичних вправ у 
водному середовищі сприяє самовитяжінню хребта, його природному розвантаженню при одночасному 
зміцненні всіх м’язових груп і як результат формуванню правильної постави. Аквааеробіка, крім 
вищезазначеного сприяє зменшенню ваги тіла, так як зайва вага дитини теж є причиною розвитку 
дегенеративно-дистрофічних змін ОРА. В основу комплексів аквааеробіки покладені прості, і в той же час 
різноманітні рухи (загальні, імітаційні, танцювальні та ін.), які дозволяють виразити емоційні стани, сюжети та 
образи. Для активізації рухів у водному середовищі і забезпечення емоційного підйому на заняттях з 
аквааеробіки використовують нестандартні обладнання, а саме султанчики, квіти, нудли та елементи костюмів 
(шапочки «рибок», «жабок», нарукавники та ін.) [1; 2]. Під час проведення занять з аквааеробіки 
використовують спеціальний інвентар: плавальні дошки, надувні дитячі кола, гімнастичні палиці, нудли, м’ячі 
та обручі. Це сприяє підвищенню інтересу дітей до занять і формує мотивацію до здорового способу життя [3; 
].Також у ході проведення занять важливо дотримуватися температурного режиму води в басейні, який повинен 
бути не нижче 18º С. Перед виконанням комплексу аквааеробіки рекомендується поплавати, щоб адаптуватися 
до водного середовища, розігріти м’язи та налаштуватися на заняття. 
         Заняття аквааеробікою з дітьми дошкільного віку умовно розділяють на 3 етапи. На першому етапі 
навчання діти повторюють вправи за інструктором, освоюючи різноманітні види рухів і поступово починають 
їх застосовувати в самостійній діяльності. На другому етапі навчання аквааеробіки діти набувають певний 
досвід, а саме розвивають вміння самостійно виконувати вивчені раніше вправи і комплекси в цілому. На цьому 
етапі навчання можна застосовувати такі прийоми, як словесна підказка, показ дитиною, показ інструктора 
жестами та мімікою. На третьому етапі навчання діти здатні до самовираження рухів у воді під музичний 
супровід та формуються вміння самостійного підбору вправ [1;5.]. Заняття з аквааеробіки завжди 
розпочинаються з розминки. Вона потрібна для того, щоб підготувати організм до основного навантаження. 
Далі після розминки переходить до вправ на розігрівання та розтягування. Потім виконують вправи основного 
тренувального комплексу, після цього переходять до вправ, спрямованих на зміцнення серцево-судинної 
системи, м’язової сили та витривалості. У цій частині заняття можна використовувати гантелі, манжети, 
пінопластові дошки та рухливі ігри. Завершуються заняття серією відновних вправ, які можна використовувати 
для розминки в розтягуванні м’язів. Цієї структури при складанні комплексів вправ дотримується значна 
кількість фахівців [5]. Тривалість заняття аквааеробіки з дітьми дошкільного віку становить 20–25 хв. Суттєву 
роль під час занять відіграє музичний супровід, який позитивно впливає на психоемоційний стан дитини, 
покращує настрій та розвиває почуття ритму, що сприяє чіткому виконанню вправ. 

            ВИСНОВОК. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури засвідчили, що 
аквааеробіка є новітнім, ефективним засобом фізичної терапії спрямованим на профілактику та усунення 
порушень опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку, а також його гармонійного розвитку. Заняття 
аквааеробікою з дошкільниками сприяють зміцненню суглобово-зв’язкового апарату, нормалізації м’язового 
тонусу, усуненню деформацій нижніх кінцівок, покращенню діяльності серцевосудинної, нервової та 
дихальної систем, за рахунок виконання вправ у водному середовищі. Крім цього, аквааеробіка покращує 
психоемоційний стан дитини, розвиває та вдосконалює рухові та фізичні якості, а також формує стійкі 
мотивації до оздоровчо-фізкультурних занять та здорового способу життя. 
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             АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Погіршення здоров’я та недостатня рухова підготовленість дітей шкільного 
віку є актуальною проблемою. На сучасному етапі одним із головних завдань є зміцнення і збереження здоров’я 
молоді, формування у неї здорового способу життя [3]. На сьогодні традиційний урок фізичної культури 
забезпечує в середньому усього 11 % необхідної тижневої рухової активності. Близько 50 % дітей не мають 
стійкого інтересу до уроків фізичної культури. Більшість фахівців вважають, що акцент щодо посилення 
фізкультурно-оздоровчої роботи необхідно робити на позашкільні форми організації занять [1,]. Саме тому в 
наш час відбувається активне впровадження інноваційних методик у позашкільних навчальних закладах з 
метою підтримки оптимального функціонального стану дітей. Аналіз стану питань оздоровчої діяльності 
свідчить про те, що одним з найбільш популярних видів оздоровчого виховання серед дівчат, є заняття 
аеробікою. Аналіз науково–методичної літератури показав, що найбільш високий оздоровчий ефект досягається 
при виконанні вправ аеробного характеру [2, ]. 
  МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для вирішення поставлених завдань У навчально–
оздоровчий процес проведення занять з аеробіки у позашкільний час було проведено формуючий педагогічний 
експеримент (створені експериментальна і контрольна групи). Експериментальна група (ЕГ) дівчат займалася за 
розробленою нами методикою, а контрольна група (КГ) – за традиційною шкільною програмою. Заняття 
проводилися 3 рази на тиждень з поступовим збільшенням навантаження з 35 хв до 60 хв. Заняття в 
контрольній групі (КГ) проводилися згідно рекомендацій шкільної програми. Розроблена структура процесу 
рухового розвитку дівчат на заняттях з аеробіки у позашкільний час включала: величину навантаження, форми 
організації занять, методики, систему педагогічних впливів, практичне застосування. Безпосередньо методика 
занять аеробікою дівчат у позашкільний навчальний час включає в себе п’ять етапів, які відрізняються один від 
одного особливими завданнями і цілями. Ми провели рухові тести для дослідження сили, гнучкості та 
швидкісно–силової витривалості. Саме такі дослідження дають можливість виявити проблему на заняттях з 
аеробіки та зміни індивідуальних особливостей дівчат під впливом занять. Також виявити мотивацію і розвиток 
інтересу до занять. За результатами тестів визначено стан рухової підготовленості дівчат контрольної (КГ) і 
експериментальна (ЕГ) груп.  Встановлено, що у дівчат КГ в порівнянні з ЕГ значно нижчі показники рухової 
підготовленості. Разом з тим, рекомендовані нами підходи дещо відрізняються від загальноприйнятих таким: 
підхід до застосування аеробіки для всебічного розвитку дівчат; на занятті c аеробіки застосовували нові і 
різноманітні засоби і методи; розвиток рухових якостей дівчат на кожному занятті здійснюється з чітким 
дозуванням параметрів рухових навантажень і їх контролю; контроль стану ЧСС проводився на кожному 
занятті, функціональних показників та рухової підготовленості дівчат щомісяця, для визначення параметрів 
навантаження і діагностики динаміки зміни показників; в силовій частині занять приділяли увагу розвитку 
м’язів тулуба, рук і ніг; звертали увагу на розвиток координації, а саме на рівновагу, спритність, ритмічність; в 
підготовчій і заключній частині заняття приділяли увагу розвитку гнучкості. 

    ВИСНОВОК. Перевірка ефективності впровадження педагогічного експерименту показала, що 
цілеспрямований навчально–виховний процес з оздоровчої аеробіки покращує рухову підготовленість дівчат. 
Застосування новітніх засобів і методів урізноманітнює навчально–виховний процес занять аеробікою дівчат 
15–17 років. Встановлено, що до закінчення формуючого експерименту у дівчат експериментальної групи 15–
17 років відзначалися достовірно (р <0,05; р <0,01; р <0,001) вищі, ніж у контрольній групі, величини практично 
всіх параметрів, характеризуючих рівень їх фізичної працездатності та фізичної підготовленості, наприклад  
такі показники, як, динамічна сила (на 20,07 ± 1,64%), а також сила м'язів преса (на 25,41 ± 1,52%) і сила м'язів 
спини (на 75,69 ± 2,70%). 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасний рівень розвитку футзалу вимагає диференційованого підходу до 
проблеми вдосконалення підготовленості гравців. Особливості тренування у футзалі передбачають 
індивідуальні цілі для кожного гравця, так наприклад, дії воротаря багато в чому відрізняються від дій 
польових гравців. Фахівці [1–3] стверджують, що головна особливість воротарів – це реакція, а головний 
принцип гри – не пропустити м’яч у ворота. Під час підготовки воротарів необхідно розглядати вправи суто для 
техніки, як правильно підібрати позицію так, як сімдесят відсотків відбитого м’яча залежить саме від 
правильної позиції. Засвоєння техніки і тактики гри воротаря вимагає спеціальної методики проведення 
тренувань. Граючи в самій гарячій зоні перед воротами, де протиборство атакуючих гравців досягає своєї межі, 
воротареві доводиться застосовувати не тільки специфічні прийоми гравців даного амплуа, але і техніко-
тактичні прийоми польових гравців. Про сучасного футзального воротаря можна сміливо сказати, що він 
повинен грати в полі не гірше, ніж польові гравці, в той же час успішно діяти безпосередньо у воротах, така 
специфіка футзалу. Ось чому при підготовці воротарів слід враховувати дану обставину. Встановлено, що 
воротарі під час гри найчастіше здійснюють вкидання м’яча рукою, ударом ногою, перехоплення м’яча, 
відбивання м’яча руками. При цьому найбільша кількість неточних дій у грі, за даними С. Н. Андреєва, С. В. 
Голомазова, Є. Ю. Дорошенка, С. Т. Хачатуряна воротарі здійснюють при виконанні вкидання м’яча рукою, 
ударом ногою. Питання організації фізичної підготовки та впливу рухових якостей на рівень і якість гри в 
цілому вивчено, тоді як проблема техніки і тактики воротарського мистецтва не достатньо розглянута. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Після визначення недоліків та позитивних моментів у 
підготовці студентів-футзалістів було розроблено та впроваджено авторську методику вдосконалення техніко-
тактичної підготовленості, яка полягала у включенні великого набору вправ техніко-тактичного спрямування. У 
дослідженнях взяли участь 4 воротарі віком від 17 до 21 років. Метою розробленої методики є досягнення 
найвищих результатів оволодіння технічними прийомами з їх подальшим вдосконаленням, а також 
покращенням тактичних дій. Методика навчання техніко-тактичних дій воротарів включала наступні завдання: 
визначення сильних і слабких сторін в цілому; виявлення тенденції подальшого удосконалення технічних і 
тактичних параметрів футзалістів; побудова навчально-тренувального процесу. Процес навчання проходив при 
максимальній щільності занять, включаючи вправи як для розучування технічних прийомів в групі, так і для 
індивідуального тренування. Ефективність розробленого педагогічного експерименту оцінювалася за зміною 
результатів техніко-тактичної підготовленості спортсменів на початку та закінченні футбольного сезону. Дані 
вказують на покращення техніко-тактичної підготовленості гравців. Якщо на початку дослідження техніко-
тактичні дії воротарів, які виявлялися за допомогою тестів з вкидання м’яча однією рукою на точність 
попадання кількість разів, та жонглювання кількість разів, вказували на низькі результати – 2,5±1,45 разів та 
48±5,30 разів, тоді як у кінці експерименту ці показники підвищились до 3,5±0,97 разів та 55±10,0 разів. 
Зрушення у сторону покращення відбулися відповідно на 4,0 % та 14,6 %. Показники тестової вправи 
«Вкидання м’яча на дальність» протягом досліджуваного періоду змінилися від 36,57±1,02 м до 37,40±1,35 м, 
що на 2,3 % більше ніж на початку педагогічного експерименту.Показники координаційних здібностей 
змінилися протягом педагогічного експерименту від 5,78±0,55 с до 5,65±0,42 с, приріст показників човникового 
бігу 4х9 м склав – 2,2 %. 

ВИСНОВОК. Навчально-тренувальний процес з індивідуальним підходом до кожного спортсмена 
будується на підставі аналізу результатів участі в змаганнях з метою визначення сильних і слабких сторін 
спортсменів та найбільш підготовлених і найменш підготовлених воротарів. Тестування вкидання м’яча 
покращились від 36,57±1,02 м до 37,40±1,35 м. Тестування координаційних здібностей змінилися протягом 
досліджуваного періоду від 5,78±0,55 с до 5,65±0,42 с. У результаті застосування розробленої методики 
підготовки воротарів відбулися суттєво достовірні покращення за всіма досліджуваними показниками. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ. Хронічне обструктивне захворювання легенів (ХОЗЛ) – захворювання, що 
характеризується прогресуючою бронхіальною обструкцією, є зворотним лише частково. Прогресуюча 
бронхіальна обструкція зумовлена запальною «відповіддю» легенів на інгаляційну експозицію 
пошкоджувальних частинок і газів (Чучалин А.Г., 2001) [3]. ХОЗЛ є однією з найважливіших причин 
захворюваності та смертності в світі. Як свідчать сучасні епідеміологічні дослідження, в країнах Європи та 
Північної Америки на ХОЗЛ страждають від 4 до 15% дорослого населення. За даними ВOОЗ, захворювання 
щорічно стає причиною смерті більше 2,75 млн.осіб [2]. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – 
одне з найбільш поширених і обтяжливих захворювань з погляду непрацездатності, інвалідності, смертності та 
соціально-економічних витрат як в Україні, так і у світі [1]. Статистичні дані сьогодення свідчать про те, що 
ХОЗЛ зустрічається у 4 – 6 % дорослої популяції в різних країнах світу [2]. ВОOЗ передбачає, що до 2020 року 
ця патологія з 12 місця найпоширеніших у світі захворювань посідатиме 5-те місце, як причина смертності – з 
6-го підніметься на 3-тє, а за соціально-економічними збитками – займе 5-те місце [1]. За показниками 
інвалідності на сьогодні ця проблема посідає 12 місце. Згідно останнім рекомендаціям міжнародної програми 
GOLD (перегляд 2006 р.) ХОЗЛ слід розглядати як захворювання, якому можна запобігти та лікувати. В Україні 
ця проблема вкрай загострена. ХОЗЛ належить першість серед хвороб органів дихання, зокрема, за останнє 
десятиріччя показник захворюваності на ХОЗЛ (до 2004 року – хронічний обструктивний бронхіт) збільшився 
на 6,9%, а питома вага серед уперше виявлених захворювань склала близько 38,0% [2]. За даними офіційної 
статистики, в Україні захворюваність на ХОЗЛ у 10 разів вище, ніж при бронхіальній астмі. Відповідно, зростає 
і смертність від ХОЗЛ (41,2 на 100000 населення), що у 3,2 рази перевищує цей показник при пневмонії (12,8) 
та у 34 рази (1,2) при бронхіальній астмі. При цьому, показники смертності та інвалідності найстрімкіше 
зростають, насамперед, серед чоловіків у працездатному віці [2]. Тому пріоритетним завданням щодо 
збереження працездатності людини у працездатному віці є вдосконалення ранньої діагностики хворих на ХОЗЛ 
для своєчасного формування реабілітаційних програм, трудових рекомендацій і запобігання подальшого 
прогресування захворювання [3]. Встановлено, що пацієнти з ХОЗЛ переносять від одного до чотирьох і більш 
загострень захворювання протягом року. Як показали недавно проведені дослідження, саме частота загострень 
є одним з найбільш важливих чинників, що визначають якість життя хворих на ХОЗЛ, темпи прогресування 
захворювання й економічні витрати. У зв’язку з цим лікування на ранніх етапах захворювання, профілактика 
важких форм ХОЗЛ є дуже актуальним завданням сучасної медицини.  

Все це визначило актуальність даного дослідження та дозволило сформулювати мету дослідження: 
надати медико-біологічне обґрунтування необхідності диференційованого підходу до призначення комплексу 
засобів фізичної реабілітації при хронічному обструктивному захворюванню легень з урахуванням ступеня 
дихальної недостатності. 

Завдання дослідження: 1) вивчити та проаналізувати сучасну спеціальну літературу з проблеми 
фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів; 2) розкрити етіологію, патогенез, 
класифікацію та клінічний перебіг даного захворювання. 

Лікувальну фізичну культуру (ЛФК) при захворюваннях органів дихання застосовують на всіх етапах 
реабілітації хворих (Гнитецкая Т.В., 2002; Зайцев В.П., 1992). Лікувальна дія фізичних вправ проявляється у 
вигляді чотирьох основних механізмів, серед яких при розвитку дихальної недостатності на перший план 
виступає механізм формування компенсації та тонізуючого впливу, а в подальшому – механізм трофічної дії, 
нормалізації функцій (Каптелин А.Ф., 1995; Лещенко И. В., 2007; Малишевский М.В., 2007; Пєшкова О.В., 
2000) [2]. 

Фізичні вправи підвищують тонус ЦНС, сприятливо впливають на нервово-регуляторні механізми 
керування вегетативними функціями організму, підсилюють моторно-вісцеральні рефлекси, активізують 
органічні взаємозв’язки між рухом і диханням. Фізичні вправи при їхньому лікувальному застосуванні, 
рефлекторно та гуморально збуджуючи дихальні центри, сприяють поліпшенню вентиляції і газообміну. Під 
впливом занять лікувальною фізичною культурою підвищується загальний тонус і поліпшується нервово-
психічний стан хворого; тонізується центральна нервова система; поліпшуються нервові процеси в корі 
великих півкуль головного мозку і взаємодія кори і підкіркових центрів; активізуються захисні сили організму; 
створюється оптимальний фон для використання всіх механізмів лікувальної дії фізичних вправ. Все це є 
проявом тонізуючої дії лікувальної фізичної культури. Систематично застосовувані фізичні вправи, 
поліпшуючи крово- та лімфообіг у легенях і плеврі, сприяють більш швидкому розсмоктуванню ексудату. І, 
нарешті, застосування фізичних вправ може сприяти нормалізації порушеної дихальної функції. В основі 
механізму нормалізації лежить перебудова патологічно зміненої регуляції функції органів зовнішнього 
дихання. Кінцевий апарат інтерорецепторів, що відновляється при регенерації, створює передумови для 
нормалізації рефлекторної регуляції дихання. 

Особливістю методики ЛФК при захворюваннях органів дихання є широке застосування спеціальних 
дихальних вправ (Малишевский М.В., 2007; Пєшкова О.В., 2000). Використовують вольове кероване статичне, 
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динамічне та локалізоване дихання. Перше залучає до роботи дихальні м’язи і сприяє нормалізації відношення 
вдих-видих; друге поєднує дихання з рухами і підсилює вдих або видих; третє підсилює дихальні рухи у 
визначеній ділянці грудної клітки і одночасно обмежує її в іншій частині. Хворих навчають довільної зміни 
частоти, глибини і типу дихання, подовженого видиху, який може додатково збільшуватися за рахунок вимови 
звуків і їх сполучень. 

Для виконання спеціальних дихальних вправ дуже важливим є вибір правильного вихідного положення 
хворого, що дозволяє посилити вентиляцію в обох чи в одній легені, верхній, нижній або середній її частині. 
При побудові комплексів лікувальної гімнастики і самостійних занять слід передбачати вправи на зміцнення 
дихальних м’язів і розслаблення. Основним засобом ЛФК є гімнастичні вправи. Серед них головне значення 
мають дихальні вправи, що поділяються на статичні, динамічні та дренажні. Статичні дихальні вправи 
виконують у стані спочинку без рухів кінцівками і тулубом у різноманітних вихідних положеннях, у той час як 
динамічні дихальні вправи проводять у поєднанні з рухами рук, ніг і тулуба. Вправи, що спрямовані на відтік 
мокротиння й ексудату з бронхів і легенів, прийнято називати дренажними вправами. Дихальні вправи 
зміцнюють дихальні м’язи, збільшують рухливість легень і грудної клітини, навчають хворого правильному 
акту дихання та покращують діяльність дихальної і серцево-судинної систем. Як відзначають О.М. Кокосов і 
Е.В. Стрельцова [цит. за Пєшкова О.В., 2000] [1], удосконалення функціональних можливостей дихальної 
системи за допомогою дихальних і загальнозміцнювальних вправ допомагає керувати соматовегетативними 
функціями організму, попереджати захворювання органів дихання, підвищувати тонус організму та його 
опірність впливу різноманітних несприятливих чинників зовнішнього середовища. Найбільша увага 
приділяється навчанню хворих тому, як поєднувати правильне дихання з різноманітними фізичними вправами в 
основних вихідних положеннях – стоячи, при ходьбі. 

Лікувальні ефекти масажу: тонізуючий, актопротекторний, вазоактивний, трофічний, метаболічний, 
лімфодренуючий, імуностимулюючий, седативний, анальгетичний. Фізіотерапію застосовують на всіх етапах 
реабілітації (Малишевский М.В., 2007; Пєшкова О.В., 2000). Основними механізмами лікувальної дії фізичних 
методів є нервово-рефлекторний і гуморальний. Хворим рекомендовано періодично проходити санаторно-
курортне лікування. Механотерапію застосовують на післялікарняних етапах реабілітації у вигляді занять на 
тренажерах для підвищення функцій дихальної та серцево-судинної систем і фізичної 
працездатності.Працетерапію застосовують на післялікарняних етапах реабілітації. Використовують відновну 
працетерапію, а в разі необхідності – професійну [1]. Основні напрями лікування: зниження впливу факторів 
ризику; освітні програми; медикаментозне лікування. Реабілітаційні заходи при ХОЗЛ складаються з таких 
компонентів: навчання пацієнтів; психологічна підтримка; фізичне тренування; корекція маси тіла. Лікувальну 
фізичну культуру при захворюваннях органів дихання застосовують на всіх етапах реабілітації хворих. 
Лікувальна дія фізичних вправ проявляється у вигляді чотирьох основних механізмів, серед яких при розвитку 
дихальної недостатності на перший план виступає механізм формування компенсації та тонізуючого впливу, а в 
подальшому – механізм трофічної дії, нормалізації функцій [3]. 

Отже, з’ясування етіології, патогенезу, класифікації та клінічного перебігу хронічного обструктивного 
захворювання легень дозволило зробити наступні висновки.  

1. Хронічне обструктивне захворювання легенів – хронічне запальне захворювання, що виникає під 
впливом різних факторів екологічної агресії (факторів ризику), головним з яких є куріння тютюну; що протікає 
з переважним ураженням дистальних відділів дихальних шляхів і паренхіми легенів, формуванням емфіземи 
легенів (ЕЛ); нерідко супроводжуване поза легеневими проявами; що характеризується частково зворотним або 
незворотним обмеженням швидкості повітряного потоку; індуковане запальною реакцією. 

2. Необхідне застосування диференційованого підходу до призначення комплексу засобів фізичної 
реабілітації при хронічному обструктивному захворюванню легень. 

3. Основні напрями лікування: зниження впливу факторів ризику; освітні програми; медикаментозне 
лікування. Реабілітаційні заходи при ХОЗЛ складаються з таких компонентів: навчання пацієнтів; психологічна 
підтримка; фізичне тренування; корекція маси тіла. 

4. Лікувальну фізичну культуру при захворюваннях органів дихання застосовують на всіх етапах 
реабілітації хворих. Лікувальна дія фізичних вправ проявляється у вигляді чотирьох основних механізмів, серед 
яких при розвитку дихальної недостатності на перший план виступає механізм формування компенсації та 
тонізуючого впливу, а в подальшому – механізм трофічної дії, нормалізації функцій. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ. Алергічний риніт (АР) представляє собою глобальну проблему 

охорони здоров’я, на нього хворіє від 10 до 20% населення, а серед дітей – від 4,0 % до 40%. Останніми роками 
спостерігається зростання частоти алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів, що проявляється 
збільшенням як абсолютних (захворюваності та поширеності), так і відносних (частка в структурі 
алергологічної та отоларингологічної патології) показників. Згідно результатів досліджень, проведених за 
програмою ISAAC у багатьох регіонах світу, перше місце за поширеністю алергічних симптомів належить 
Україні, яка поділяє його з Великобританією. Проте, офіційні статистичні дані в Україні щодо показників як 
поширеності, так і захворюваності на АР залишаються заниженими. Так, поширеність АР серед дітей за останні 
10 років складає 0,5 %. Це свідчить про гіподіагностику даної патології. Слід зазначити, що дані офіційної 
статистики не враховують наявність АР у дітей з бронхіальною астмою (БА), оскільки 60-80 % дітей з БА 
страждають на АР [11]. 

Проблема алергічного риніту є актуальною з багатьох причин. По-перше, це пов’язане зі значною 
розповсюдженістю його серед населення. По-друге, важливою обставиною є і те, що сучасні методи лікування 
алергічного риніту не є задовільними. Все це негативно впливає на якість життя хворих на алергічний риніт, 
що, зважаючи на значний прошарок таких осіб серед населення, має важливе соціальне значення. У1994 році 
було прийнято Міжнародний Консенсус по хронічному риніту. Згідно з його визначенням, хронічний риніт - це 
запалення слизової оболонки носа, яке супроводжується такими симптомами (один чи більше): закладеність 
носа, ринорея, чхання та свербіння. Європейська академія алергології і клінічної імунології (2000) прийняла 
свою версію «Міжнародного консенсусу в лікуванні алергічного риніту». За її пропозицією сезонний 
алергічний риніт пропонується йменувати інтерміттуючим алергічним ринітом, а цілорічний алергічний риніт - 
персистуючим алергічним ринітом. Отже, алергічний риніт – захворювання, що виникає після контакту з 
алергеном і обумовлене опосередкованим запаленням слизової оболонки носа, з характерними симптомами 
(ринорея, назальная обструкція, свербіж носа, чхання), оборотними спонтанно або під впливом лікування 

Основна мета лікування при АР – контроль симптомів алергічного запалення, досягнення такого стану 
пацієнта, при якому симптомів або немає, або вони не є обтяжливими, бажано при здоровій або майже здоровій 
слизовій оболонці. Одним із основних засобів фізичної реабілітації (ФР) є лікувальна фізична культура (ЛФК). 
Під впливом лікувальної фізичної культури в організмі відбувається низка позитивних змін: підвищуюється 
збудливість кори головного мозку, врівноважуються нервові процеси (збудження і гальмування). Окрім того, 
ЛФК сприяє нормалізації сну, підвищенню апетиту, зникненню задишки, дратівливості й пригнобленого стану, 
які часто спостерігаються у пацієнтів з АР та БА [4;6]. 

Основними завданнями лікувальної фізичної культури при лікуванні АР та БА у юнаків є ліквідація 
бронхоспазму, нормалізація механізму дихання, пригнічення таламічних кортиковісцеральних рефлексів, 
збільшення сили дихальних м’язів, протидія розвитку емфіземи легенів, активізація трофічних процесів у 
тканинах, поліпшення вентиляції легень, сприяння виведенню секрета із дихальних шляхів, підвищення 
стійкості організму до дії чинників зовнішнього середовища [2]. Окрім того доведено, що підвищення тонусу 
симпатичної нервової системи, яке відбувається під час заняття лікувальною гімнастикою, стимулює функцію 
наднирників - підвищення виділення адреналіну і кортикостероїдів має виразний спазмолітичний ефект. Зняттю 
бронхоспазму також сприяє виконання вправ у басейні, у теплій воді [7]. В той же час серед існуючих методик 
на усунення дискоординації дихального акту недостатньо чітко визначені критерії величин навантажень, 
недостатньо вивчено використання сучасних дихальних гімнастик у комплексному відновлювальному 
лікуванні. Тому наше дослідження, присвячене апробації комплексної програми фізичної реабілітації при 
захворюванні дихальної системи у старшокласників, а саме алергичного реніту, складеної із застосуванням 
дихальної гімнастики за К.Бутейком, є досить актуальним. 

Метою роботи було дослідження особливостей застосування дихальної гімнастики за К.Бутейком у 
фізичній реабілітації старшокласників, хворих на алергічний риніт.  

Завдання дослідження: 1) розкрити клініко-фізіологічну характеристику алергічного риніту; 2) 
дослідити особливості фізичної реабілітації старшокласників за допомогою дихальної гімнастики за К. П. 
Бутейко, хворих на алергічний риніт; 3) розробити програму фізичної реабілітації для хворих старшокласників 
за допомогою дихальної гімнастики за К. Бутейком.  

Спрямованість засобів ЛФК на усунення дискоординації дихального акту обумовлено також тим, що 
людина здатна довільно змінювати темп дихання і амплітуду дихальних рухів. Вправи, в яких рухи рук, ніг чи 
тулуба співпадають з фазами дихання, стають умовнорефлекторним подразником для діяльності дихального 
апарату і сприяють формуванню у хворих умовного дихального рефлексу. Разом з тим, вдосконалення 
довільного керування диханням можливе тільки при систематичних заняттях, які створюють можливість для 
закріплення і рефлекторного підкріплення раціонального стереотипу дихання. Завдяки вправам, які сприяють 
подразненню рецепторів верхніх дихальних шляхів і рефлекторному розширенню бронхів, експіраторна 
задишка, яка є наслідком спазму бронхів, може зменшитися або повністю зникнути. Покращення координації 
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роботи дихальних м’язів збільшує швидкість вдиху і видиху, що полегшує дихання при звуженому 
бронхіальному отворі і підвищує ефект дренажу бронхів [6]. Дихальна гімнастика (ДГ), як один із засобів ЛФК, 
та спеціальні вправи з вимовою звуків на видиху рефлекторно зменшують спазм бронхів і бронхіол. Вібрація 
стінок бронхів при звуковій гімнастиці здійснює мікромасаж і розслабляє їх м’язи [10]. Існує багато різновидів 
ДГ. В даний час найбільш популярними є: парадоксальне дихання за А. Стрельніковою, рідке і глибоке дихання 
за системою йогів, поверхневе дихання  за  К. Бутейком, тривалі вправи під час занять лікувальним плаванням в 
басейні (подовжений видих над і під водою); методи тренування діафрагмального дихання та метод Фролова. 
Метод К.Бутейко за допомогою якого людина може визначити глибину свого дихання полягає в наступному: 
сісти на стілець з прямою спинкою, не напружуватися і дихати, як дихаєте звичайно. Зробити звичайний вдих і 
зупинити дихання, помітивши час по секундній стрільці годинника. Чим довше пауза, тим «нормальніше» 
дихає людина. Ця пауза в «більш-менш здорових» людей коливається в межах 15 – 20 сек, у хворих вона менше 
[1; 5; 6].  

Вольова ліквідація глибокого дихання за К. Бутейко (ВЛГД) успішно використовується в реабілітації 
хворих на РА та БА в амбулаторних умовах [1]. Бутейко К. визначає ВЛГД як «спосіб вольової ліквідації 
глибокого дихання, що полягає в поступовому зменшенні глибини дихання шляхом постійного розслаблення 
дихальних м’зів та затримок дихання до появи відчуття «легкої нестачі повітря». Тренування полягає в тому, 
щоб зусиллям волі зменшувати глибину вдиху, дихати «поверхнево». Частота дихання строго індивідуальна і 
залежить від статі, віку, ваги тощо і, як правило, не контролюється. Частота дихання потрібна тільки для виміру 
змісту вуглекислоти. Займаючись за методикою ВЛГД, періодично варто робити наведений вище тест на 
максимальну паузу (затримку дихання), тому що тільки таким шляхом можна контролювати правильність 
виконання методики. Тренування ВЛГД роблять в умовах спокою і м’язової релаксації. При цьому дихати слід 
тільки через ніс [5]. При затримці дихання потрібно затискувати ніс і слідкувати за тим, аби вдих був 
неглибоким. Через кожні 3-4 дні занять треба  збільшувати тривалість дихальних фаз і інтервалів між ними.  

Отже, з’ясування особливостей застосування дихальної гімнастики за К. Бутейком у фізичній 
реабілітації старшокласників, хворих на алергічний риніт дозволило зробити наступні висновки.  

1. В Україні встановлено збільшення кількості підлітків, хворих на АР. Основними реабілітаційними 
проблемами, що виникають у цієї категорії пацієнтів є спазм мускулатури бронхів, запальні зміни їх слизової 
оболонки, дискоординація у роботі різних груп дихальних м’язів, напруження допоміжних дихальних м’язів, 
післяприступний бронхіт. 

2. Основними засобами ФР підлітків, хворих на АР, вчені вважають ЛФК, масаж та фізіотерапію. 
Рекомендовано застосовувати різноманітні методики дихальної гімнастики, зокрема вольову ліквідацію 
глибокого дихання за К.Бутейко, звукову гімнастику. 

3. Особливостями застосування засобів ФР у підлітків, хворих на АР, в стадії ремісії є врахування 
індивідуального перебігу хвороби і їх обов’язкове комплексне поєднання. 
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Остеопороз – це розповсюджене хронічне захворювання, непомітне до того часу, поки воно не 

ускладнюється переломами, які стають звичним явищем. Було підраховано, що 50% жінок та 20% чоловіків, 
старші 50-ти років, будуть мати переломи, пов’язані з остеопорозом [1]. За результатами досліджень 
структурно-функціонального стану кісткової тканини у жінок віком 20-89 років остеопороз було виявлено: в 
13% жінок — у віковій групі 50-59 років, у 25% — у групі 60-69 років, у 50% — у групі 70-79 років та в 53% — 
у групі 80-89 років [2].  

Вітамін D3 відіграє важливу роль у регуляції метаболізму. Він, по-перше, регулює мінеральний обмін, 
по-друге, забезпечує нормальний розвиток та функціонування кісткової тканини. Вітчизняними дослідженнями 
серед дорослого населення України було встановлено поширену недостатність вітаміну D [3]. За даними 
дослідження, проведеного у 2011 році за участі 1575 жителів України віком 20-95 років, які не приймали 
препаратів кальцію та вітаміну D протягом останніх 6-ти місяців, лише 4,6% жителів України мали рівень 
вітаміну D в сироватці крові у межах фізіологічної норми та у  81,8% – дефіцит вітаміну D. 

Вітамін D – це група жиророзчинних вітамінів, які переважно представлені вітамінами D2 
(ергокальциферолом) та D3 (холекальциферолом). У вихідному стані ці сполуки є біологічно неактивними. За 
допомогою специфічних метаболічних процесів в організмі людини, вітамін D підлягає двоетапній модифікації 
та перетворюється на високоактивну гормональну форму (1,25-(ОН)2-D3 - кальцитріол), яка після взаємодії зі 
специфічними рецепторами, локалізованими в ядрах клітин багатьох тканин і органів (тонкий кишечник, нирки, 
печінка) чинить різноманітні біологічні ефекти. 

Наприклад, коли рівень кальцію в сироватці крові знижується, стимулюється секреція паратгормону і 
активізується синтез кальцитріолу. Як паратгормон, так і кальцитріол стимулюють реабсорбцію та мобілізацію 
кальцію з кісток [4]. І, так само, навпаки, якщо рівень кальцію в сироватці підвищується, секреція ПТГ 
знижується, що призводить до пригнічення утворення кальцитріолу та зменшення мобілізації кальцію. Цей 
процес  є гарною ілюстрацією однієї з основних функцій вітаміну D3 – підтримання сталого рівня кальцію в 
плазмі крові, який потрібен для нормального функціонування організму, та нормальної мінералізації кісток. 
Одним з органів, які є основною мішенню вітаміну D3, є кишечник. Там цей вітамін стимулює всмоктування 
кальцію та фосфору, останній також потрібен для нормальної мінералізації кісток. Як відомо, в кістковій 
тканині знаходяться такі клітини, як остеобласти, остеокласти та остеоцити. Останні є вже повністю 
диференційованими клітітнами, тому на них вітамін D3 не проявляє матеболічної дії.Наприклад в остеобластах, 
як свідчать дослідження, відбувається збільшення рівнів маркерів диференціювання остеобластів під дією 1,25-
(OH)2-D і також збільшується експресія рецептору до цього вітаміну у зрілих остеобластах, і як наслідок це 
призводить до збільшення кісткової маси [5]. Також цей вітамін стимулює остеокластогенез, що сприяє 
оновленню кісткової тканини, і це при остеопорозі є більш ніж доцільним, адже сама структура кісткової 
тканини є порушена. Остеобласти продукують мембрано-асоційований RANKL (ліганд рецептора-активатора 
ядерного фактора κВ), який активує RANK (рецептор-активатор фактора транскрипції κВ) на остеокластах та їх 
попередниках. Ця взаємодія ліганду із рецептором стимулює диференціювання клітин-попередників до 
остеокластів і сприяє їх активації. 1,25-(OH)2-D регулює цей процес, індукуючи утворення RANKL [6]. 

          ВИСНОВКИ. Як було показано в процесі дослідження, кальцитріол має найпотужніший ефект у 
кістковій тканині, але також паралельно відіграє важливу роль у регуляції рівня кальцію та фосфору. Разом ці 
ефекти проявляються у потужній остеотропній дії вітаміну D3 у організмі людини, і при остеопорозі 
забезпечують послаблення проявів захворювання. 
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При складанні силових й оздоровчих тренувальних програм присідання є одним з найбільш часто 
застосовуваних ефективних фізичних вправ. Різні варіанти присідань використовуються для тренувань, 
спрямованих на збільшення сили, потужності й м'язової маси нижньої частини тіла. При реалізації Лореном Чіу 
програми з досліджень нервово-м'язової механіки в університеті Альберти покращення результатів з присідань 
супроводжувалося у спортсменів збільшенням висоти стрибка, поліпшенням результатів в спринті та 
«потужних» вправах, таких, як ривок і поштовх. Але на сьогодні існує розбіжність у підходах щодо правильної 
техніки виконання присідань. Існує думка, що незначні відмінності в техніці присідань є елементами 
субоптимальної техніки виконання, яка заснована на єдиних біомеханічних принципах. Взагалі, правильне 
присідання як рухова дія – це необхідна умова для успішного виконання вправ з обтяженнями для атлетів 
професійного рівня. Відповідно до цього, таке широке використання присідань у підготовці спортсменів, 
програмах фізичної реабілітації після травм обумовлює надзвичайну актуальність цієї фізичної вправи.  

В експериментальній частині проведеної роботи застосовано певну техніку присідань, особливу увагу 
при цьому було приділено усуненню больових симптомів у колінах при виконанні вправи. У дослідженнях був 
використаний власний досвід з тренувань та результати аналізу міжнародних досліджень з цього питання. 

Багато хто вважає, що за допомогою присідань можна досягти максимального естетичного ефекту – 
надати красиві форми ногам, сідницям. Але крім м'язів стегон і сідниць при виконанні цієї вправи задіяні також 
поперек, ікри, прес, шия, тобто працюють м'язи практично усього тіла. Тому присідання рекомендується робити 
навіть при розминці. Незалежно від того, виконуються присідання з вагою чи ні, зміцнюється шия, спина і 
поперек. М'язи в цих частинах тіла відповідальні за красиву поставу. Але варто пам'ятати про те, що при 
виконанні вправ потрібно тримати спину рівно, інакше є ймовірність отримати більше шкоди, ніж користі. 
Існує три причини, чому з’являються больові симптоми при присіданнях:  погана фізична форма особи, надто 
низькі присідання, тріск в колінах при присіданнях [1]. Тріск виникає внаслідок переміщення (тертя) сухожиль 
чи зв’язок через гребені кісток (стегнової чи великогомілкової). Причиною потріскування може бути також і 
руйнування бульбашок, що утворюються у внутрішньо суглобовій рідині. Взагалі, ці форми хрускоту можуть 
відповідати нормі й бути абсолютно нешкідливими. Але тріск може поєднуватися  з болем і сигналізувати про 
підвищений ризик розвитку остеоартриту. Найбільше навантаження  при присіданні припадає на надколінно-
стегнову зв’язку (власна зв’язка надколінника покриває колінний суглоб). Тому, занадто згинаючи коліна при 
низьких присіданнях, людина надає на них значно більше навантаження. Виконуючи присідання неправильно, 
наприклад,  відриваючи п’ятки від підлоги, людина переміщує навантаження на коліна, що призводить до болю 
у колінних суглобах. Найчастіше цей ефект спостерігається у людей з низькою руховою активністю. На 
власному досвіді при проведенні експерименту пересвідчилися у правильності даного твердження. За 
результатами проведених досліджень у дитячій віковій групі встановлено, що у дітей, які починали відвідувати 
секцію карате і мали незадовільну фізичну підготовку, були присутні больові відчуття при виконанні присідань 
на початку програми з фізичної підготовки. Через 1,5 місяця регулярних тренувань біль у суглобах зникала.  

У роботі проаналізовано біомеханічні процеси, що відбуваються всередині колінного суглоба залежно 
від глибини присідання. Коліно – це з'єднання двох кісток: великогомілкової (гомілка) і стегнової (стегно). Для 
запобігання їх надмірного зсуву відносно один одного у суглобі є маленькі й дуже міцні зв'язки – передня 
хрестоподібна (Anterior cruciate ligament, ACL) і задня хрестоподібна (Posterior cruciate ligament, PCL). Якщо 
кістки стегна і гомілки сильно й різко зсуваються відносно одна одної, то такі зсуви можуть пошкодити 
хрестоподібні зв'язки. Під час присідань на коліно діють й інші сили – компресійні. По-перше, стегнова кістка 
тисне на великогомілкову, а між ними розташовується хрящова прокладка (меніск), що знижує тертя цих 
кісток. По-друге, колінна чашечка прилягає до стегнової кістки й тисне на неї. Чим сильніше згинається нога, 
тим більший цей тиск. Дві ці сили (зсувна та компресійна) обернено пропорційні одна одній. Чим більше 
згинаються коліна у присіданнях, тим вищий тиск та менше зрушення: щільно прилегла колінна чашечка не дає 
кісткам занадто рухатися відносно одна одної [2]. Глибоке присідання впливає на колінний суглоб внаслідок 
надмірного зсуву та можливого пошкодження хрестоподібних зв'язок. Це підтверджують і проведені 
дослідження. Теоретично при присіданнях максимальний стрес відчуває передня хрестоподібна зв'язка на 
початку згинання суглобу при тренуваннях, надалі навантаження виявляється меншим. 

Таким чином, зроблено висновок, що присідання є надзвичайно важливою базовою вправою для 
фізичної підготовки або посттравматичної фізичної реабілітації людини. При виконанні даної вправи задіяні 
майже усі м’язи тіла людини. Для того, щоб позбавитися больових симптомів при виконанні присідань, 
необхідно поступово покращити загальну фізичну підготовку, а під час тренувань при виконанні присідань не 
відривати п’яток від підлоги та не присідати занадто низько. 
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Сучасний англомовний роман характеризується як комплексний жанр, що поєднує в собі різні форми і 

стилі. Англійський дослідник Р. Фаулер вважає, що аналіз художнього тексту передбачає вивчення єдності 
форми і змісту. Форма художнього твору, як показують літературознавчі дослідження, змістовна і, отже, може 
дати уявлення про особистість автора, його точку зору на те, що зображується [7, с. 103]. 

Мова художнього тексту, як зазначає Валгіна Н. С., створюється автором, але, будучи націленим на 
читача, виходить з максимально ефективної лінії комунікативного ланцюга: текст – читач. Художній текст 
спочатку створюється автором як засіб опосередкованого звернення до читача, як цілісний твір, що має на меті 
вплив на свідомість читача [1, с. 12-14]. 

Читач-носій культури, виходячи зі свого особистого досвіду, розшифровує систему експресивних 
одиниць та імпліцитно виражених смислів. Перед перекладачем художнього тексту стоїть завдання глибинного 
проникнення в текст для того, щоб читачі приймаючої культури мали достовірну уяву не тільки про зміст 
тексту і наявність у ньому стилістично маркованих одиниць, а й про особливості мови і стилю автора. 

Спрямованість художнього тексту на досягнення емоційного і естетичного впливу на читача є 
визначальним фактором, організуючим систему мовних засобів в єдине ціле тексту, як образно-мовної 
структури. Художній текст «не обмежується інтелектуальною стороною переданого повідомлення, а пов’язаний 
з певним впливом на почуття шляхом створення особливих ефектів і вражень і служить для передачі різних 
експресивно-емоційно-оцінних обертонів» [5, с. 29-31]. Підхід до художнього тексту з позиції дискурсивної 
лінгвістики дозволяє розглядати мовні явища не тільки з точки зору їх лінгвістичних особливостей, але і 
розкрити механізми їх функціонування в рамках співвідношення «автор –  текст –  читач», обґрунтувати їх роль 
в створенні внутрішнього світу художнього тексту і можливості для інтерпретації читачем. Дискурсивність 
сучасного художнього тексту вважається комплексною категорією, яка поєднується з елементами політичного, 
економічного і юридичного дискурсу, всі елементи якого зв’язуються в єдине ціле задумом автора і його 
моделюванням художньої реальності. 

Роман постмодернізму, а саме, естетика і філософія постмодернізму – це переосмислення історії, 
філософії, соціального життя суспільства, політики. Література завжди взаємодіяла з ідейно-філософськими 
течіями часу, і сучасна література не виняток. Залученість сучасної особистості в різні сфери відбивається в 
літературних творах. У сучасних творах простежується тенденція до об’єднання в рамках одного твору різних 
образних мотивів і прийомів, запозичених, в тому числі, і з області юриспруденції. 

Сучасна англомовна література, на думку П. Чайлдза, П. Уідоусона і ін. відрізняється яскраво 
вираженими рисами інтертекстуальності, поряд із основною оповіддю у текст включені відсилання до відомих 
юридичних актів і законів, нерідко застосовується і пряме цитування. Поєднання елементів юридичного стилю 
з традиційним наративом дозволяє автору по-новому моделювати художню реальність [6, с.73; 8, с. 18]. 
Використання юридичної тематики дозволяє переосмислити межі юридичної мови, поєднувати архаїчність і 
сучасність мови, інакше використовувати мову як предмет зображення і, отже, робити текст цікавим для 
читача, оскільки традиційні форми втрачають актуальність. 

Реалізація мистецького дискурсу постмодернізму здійснюється за допомогою категорії 
інтердискурсивності. Дослідники зазначають, що в творах постмодернізму явно простежується тенденція до 
об’єднання в рамках одного твору різних образних мотивів і художніх прийомів, запозичених у багатьох 
історико-культурних епох [3, с. 95-98]. Принципово розмитий і відкритий постмодерністський простір вбирає в 
себе максимальну кількість текстів, написаних у різні епохи і в різних регістрах і функціональних стилях. 

Постмодерністський художній дискурс виявляє зв’язки не лише з літературою як знаковою системою, 
але і музикою, живописом, правом і економікою. Художній дискурс як різновид буттєвого спілкування являє 
собою розгорнутий, гранично насичений різноманітними смислами діалог автора, читача і тексту. Автор 
організовує мистецький текст так, що зближення елітарної і масової культур, активне змішування стилів і 
жанрів, цитатність стають основними рисами сучасного художнього тексту.  

Таке явище є показовим для демонстрації того факту, що термін, будучи одиницею системною, 
розвивається під впливом як інтралінгвальних, так і екстралінгвальних факторів. [4] Художній дискурс 
об’єктивно є екстралінгвальним фактором та сприяє функціонуванню терміна поза системою. 
Як зазначає В. Даниленко, «емоційно-експресивна нейтральність, певна дефініційна незавершеність складають 
вторинну ознаку будь-якого терміна, емоційно-стилістичних якостей терміни набувають лише в певних 
ситуаціях, не природних для терміна, як-от попадання в масово-інформаційні простори, інші терміносистеми 
тощо. І тут доцільніше буде говорити не лише про перебування терміна в системі, а й його функціонування поза 
нею» [2, с. 40]. 
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Основна мета художнього мовлення – вплив на реципієнта, однією з основних особливостей 
функціонування термінів у художньому дискурсі є те, що ці терміни, зокрема юридичні, вже не сприймаються 
реципієнтом як вузькоспеціальні: вони або вживаються у вторинній номінації, переносному значенні, 
невластивому первинній функції, або, детермінологізуючись, набувають великого стилістичного потенціалу і 
використовуються як основа подальшої семантичної деривації в мові [4]. 

Таким чином, текст постмодернізму розширює межі художнього тексту, задіє в оповіданні різні області 
знання і суспільного життя, і при цьому постає як єдине ціле, як втілення стилю мислення й мови автора, де всі 
компоненти взаємопов’язані і взаємозумовлені. Елементи юридичного дискурсу в художньому тексті 
відображають не тільки типові риси даного типу дискурсу, які реалізуються в моделюванні соціальних відносин 
і ситуацій спілкування на професійні теми, але також художній текст містить елементи цитування, одночасно 
демонструючи вплив професії на спосіб мислення і індивідуальність і наближаючи художній текст до 
реальному житті, в якій тісно взаємодіють різноманітні контексти. 
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Політична метафора, незалежно від концептуальної структури та семантичної диференціації, має 
прагматичне навантаження, за рахунок якого забезпечується мовний влив на адресата з метою формування в 
його свідомості необхідного ставлення до певної політики, політичної партії, тощо. Політичний дискурс має на 
меті просунення певної точки зору, переконування в правдивості своїх слів, створення конкретного образу в 
свідомості людини задля досягнення бажаного ефекту «захопленої публіки» [1, с. 33]. У своїх промовах, в 
особливості у період Другої світової війни, Черчилль системно прибігає до створення ряду метафор на основі 
домену ТЕМРЯВА, проводячи аналогію із нацизмом. 

Мовна особистість політика має власний набір лінгвоаргументальних характеристик, які зумовлюють 
особливий тип комунікацій, мета яких – впливати на адресата за допомогою мовних засобів, в тому числі 
метафор та відповідних дискурсивних практик [4, с. 17]. У статті «Archetypical Metaphor in Rhetoric: The Light-
Dark Family» («Архетипові метафори в риториці: сфера образів «Світло-Темрява») американський професор 
Майкл Осборн намагається відповісти на питання про те, яке враження на аудиторію справляє використання 
мовцем метафор зі сферою образів «Світло-Темрява: «What happens, therefore, when a speaker uses light and dark 
metaphors? Because of their strong positive and negative associations with survival and development motives, such 
metaphors express intense value responses from audience. When light and dark images are used together in a speech, 
they indicate and perpetuate the simplistic, two – valued, black – white attitudes which rhetoricians and their audiences 
seem so often to prefer» [2, c. 117] / «Отже, що відбувається, коли оратор прибігає до використання метафор 
світла та темряви? Такого роду метафори викликають значну оціночну реакцію в аудиторії через причини 
своїх стійких позитивних та негативних асоціацій з виживанням та розвитком. Коли образи світла та 
темряви використовуються в чийсь промові, вони завжди зберігають та акцентують увагу на простому 
двозначному чорно-білому відношенні, якому, здається, віддають перевагу як промовці так і їх аудиторія» 
(переклад наш). Концепт DARKNESS зумовлює індивідуальне світобачення та мовну картину світу Черчилля, 
але не просто як політика, що намагається сформувати «темний» образ Гітлера у свідомості реципієнта на фоні 
особистого «світлого». В першу чергу він, як людина, що здатна відрізнити добро від зла, об’єктивно бачить 
неминучу масштабну катастрофу у діях та ідеології нацистського режиму. Звертаючись до концептів СВІТЛО – 
ТЕМРЯВА, Черчилль використовує не просто «чорно-білі» асоціативні важелі: його образ ТЕМРЯВИ не існує 
поруч із образом СВІТЛА. Жодна країна світу, зокрема Великобританія, не має безперечної репутації та не 
претендує на звання абсолютного білого, та, власне, політика загалом – це суб’єктивна точка зору, де кожен має 
право обирати те, у що вірити. Тому темрява, що загрожує світу у випадку перемоги Гітлера – абсолютна 
темрява не на фоні інших, «світлих» держав, натомість апріорі. У промовах «Never give in, never, never, never» 
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(October 29, 1941) та «The War of the Unknown Warriors» (July 14, 1940) концепт DARKNESS зустрічається вісім 
разів у метафорах: «the darkest hour», «dark valley», «dark curse», тощо. 

Під час другого візиту до своєї альма-матер вже на посаді прем’єр-міністра, політик слухав 
традиційний шкільний гімн «Stet Fortuna Domus» (Let the fortune of the house stand), у який, на його подив, 
додали ще один куплет, написаний на честь його самого під назвою: «No less we praise in darker days». 
Черчилль був вельми вдячний за такий комплімент, але зауважив, що змінив би «darker days» на «sterner days» : 
«Do not let us speak of darker days: let us speak rather of sterner days. These are not dark days; these are great days – 
the greatest days our country has ever lived…». Вочевидь, особисто для політика було неприпустимим вживати 
метафори з доменом ТЕМРЯВА відносно рідної країни. Кожного разу, створюючи певну «темну» метафору, він 
посилався на нацистську ідеологію. Тож Черчилль не погоджувався з тим, ніби ці «темні дні» вже настали, як 
співається у гімні, та Британія разом з Європою вже встигли канути у «темряву нової ери» (метафора «  
new Dark Age» зустрічається в промові від 18 червня 1940 року). Навпаки, ці дні «суворої боротьби» оратор 
пропонує називати «величними днями», або навіть «найвеличнішими днями» в історії його Батьківщини, 
результатом яких безумовно стане перемога. 

Отже, створені Черчиллем метафори із вихідним доменом DARKNESS мають чітку прагматику та 
співвідносяться лише з Гітлером, нацистською Німеччиною. Слід також зазначити, що Черчилль не просто 
використовує зручний для політичного дискурсу «чорно-білий» механізм впливу на публіку, але надає перевагу 
називанню нацизму «темрявою» незалежною від «світла», не маючи власних партійних мотивів, натомість 
піклуючись про мир у своїй країні та світі загалом.   
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Дана робота присвячена дослідженню можливостей вивчення польської мови для втілення програми 

академічної мобільності серед учнів Кременчуцьких шкіл. 
Актуальність даного дослідження  визначається  можливістю учнів кременчуцьких шкіл отримати 

вищу освіту закордоном. Зараз в світі існує незліченна кількість проектів, що допомагають учням з різних країн 
отримувати освіту і корисний досвід, навчаючись закордоном. Проте, не всі знають про таку можливість і про 
те, де шукати інформацію. Деякі програми є безкоштовними, що безумовно полегшує втілення програми 
академічної мобільності нашими учнями. Тема актуальна і в плані обміну досвідом на державному рівні. 

Метою роботи є пошук різноманітних курсів та програм, що сприяють вивченню польської мови та 
навчання у містах Польщі. Допомога учням у вивченні іноземної мови для міжнародних комунікацій. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 
- дослідити актуальність вивчення польської мови; 
- розглянути  існуючі курси по вивченню польської мови в Кременчуці; 
- на основі встановлених даних визначити оптимальні шляхи до отримання закордонної освіти 

польською мовою. 
В результаті проведеного дослідження останніх даних ми можемо назвати приблизну кількість людей, 

що навчаються закордоном, а зокрема у Польщі. Як повідомляє аналітичний центр «Cedos» у  2016/2017 
навчальному році було 77 424 особи з українським громадянством, які навчались у закордонних 
університетах. З них 33370 навчаються саме у Польщі [1]. 

Українське студентство є стратегічно важливими для Польщі, де воно складає 55% від усього 
іноземного студентства. З огляду на те, що більшість з них платить зі своєї кишені і за навчання, і за 
проживання, це важливі інвестиції для Польщі, які компенсують демографічний спад та виїзд польської молоді 
до закладів вищої освіти в інших країнах ЄС. Польські заклади будуть і надалі проводити активну рекрутацію в 
Україні, щоб втримати або навіть наростити її обсяги [2]. Попит вивчення польської мови зумовив відкриття 
мовних курсів у Кременчуці, що готові надати свої послуги усім бажаючим безкоштовно.  
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Так, під час офіційного візиту польської делегації було підписано згоду про створення «центру 
польської мови, культури та економічних відносин». За допомогою Університету економіки у Бигдощі «WSG», 
комунального підприємства «Кременчук Інвест» та суспільній організації «Асоціація сприяння міжнародному 
бізнесу і розвитку» цей центр має змогу допомагати бажаючим дізнаватися про мову та культуру країни-
співробітниці. Цей проект працює вже протягом 5 років. [3]. 

Восени 2019 запрацював ще один проект спрямований на розвиток та поширення польської мови серед 
жителів Кременчука. Організатором даного проекту є міський освітній центр.  Курси побудовані на основі 
мовного клубу з використанням інформаційно-комунікативних методик: перегляд фільмів, мовні ігри, дискусії 
тощо. Вчителями є безпосередні носії мови. Протягом години заняття учні обмежують розмови рідною мовою і 
використовують обрану мову. 

На нашу думку, навчання закордоном позитивно сприяє розвитку нашої держави. Загально відомо, що 
рівень освіти у країнах Європейського Союзу поки є вищим, ніж в Україні. Проте молодь набуває іноземного 
досвіду у різних галузях. 

Зачатки були покладені починаючи з XVIII ст. такими діячами як Григорій Савич Сковорода ,який був 
мандрівним філософом і навчався закордоном у таких містах як: Будапешт, Братислава, Відень, Венеція, 
Флоренція; Михайло Грушевський, що отримав освіту на Кавказі  та повернувся в Україну тощо. В умовах 
сьогодення актуальним є вислів Віктора Пінчука, який є засновником фонду підтримки молоді України для 
отримання магістерського ступеню у найкращих університетах світу: 

«Я вважаю своєю метою сформувати групу професіоналів, здатних стати фактором позитивних змін у 
пріоритетних сферах життя країни. Я вірю, що саме молодь стане рушійною силою якісних перетворень у 
державі та забезпечить їй сталий розвиток. Ми прагнемо розширювати міжнародний діалог, що сприяє 
глобальному обміну знаннями, практиками та передовим досвідом, що трансформується в реальні результати 
для України і для світу» [4]. 

Як висновок хочемо зазначити, що при проведенні досліджень ми виявили актуальність вивчення 
польської мови, побачили кількість учнів-українців, що навчаються у Польщі на даний момент, визначили 
оптимальні можливості вивчення польської мови для отримання освіти в Польщі та інших країнах ЄС. 
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Аудіовізуальний переклад є відносно молодою сферою наукових досліджень порівняно з літературним 
або технічним перекладом, але, попри це, він вже став центром наукового інтересу багатьох учених [1, с. 79]. 
На сьогодні є багато фахівців, які вивчають та досліджують проблеми перекладу відеоряду, зокрема: 
Ю. М. Лотман одним із перших досліджував переклад відеоряду, та аналізував семіотичну складову 
аудіовізуальних творів, М. М. Берді та Д. М. Бузаджи  займалися дослідженням різних видів кіноперекладу, 
М. А. Єфремова досліджувала кінодискурс та кінематографічний код, Р. О. Матасов проводив аналіз 
лінгвокультурологічних та дидактичних аспектів перекладу відеоряду, М.  С. Снєткова виокремлювала аспекти 
та досліджувала способи збереження національних аспектів гумору в давніх мовах, Н. С. Антонюк в аспекті 
кіноперекладу досліджувала усний двосторонній  переклад, Д.  М. Бузаджи виявляв перекладацькі проблеми в 
кіно. 

Також для перекладацьких наукових розвідок можуть бути корисними роботи таких дослідників, як 
М. Кронін «Translation goes to the Movies», М. Бейкер «Routledge Encyclopedia of Translation Studies», 
Агнешка Жарковська «The Power of Film Translation», Ян Чанг «A Tentative Analysis of English Film Translation 
Characteristics», та ін. Але на жаль, зараз спостерігається недостатній інтерес саме українських дослідників до 
проблеми перекладу відеоряду, що ускладнює інтеграцію досвіду зарубіжних дослідників. 
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Потреба в підготовці аудіовізуального перекладача зумовлена попитом на них в мультимедійному 
просторі, що стрімко розвивається. Щороку з’являються сотні кіно- та теле- творів з різних країн світу, які 
потрібно перекладати та адаптувати для українського глядача. Головною метою будь-якого перекладу є 
досягнення адекватності. Адекватність – це вичерпна передача смислового змісту оригіналу і повна 
функціонально-стилістична відповідність йому [2]. Переклад тексту можна вважати адекватним, якщо хоча б 
одна з двох умов збережена: правильно, перекладені усі терміни та їх сполучення; переклад є зрозумілим для 
спеціаліста і в нього немає до перекладача ніяких питань і зауважень. Першим прикладом застосування 
аудіовізуального перекладу можна вважати переклад титрів у «німому кіно», однак потреба у такому перекладі 
значно виросла тільки з появою звукового кіно у 20-х роках минулого сторіччя. Перші публікації, що 
стосуються перекладу відеоряду, з’явилися у 1950-х та 1960-х роках, однак по справжньому ця галузь почала 
досліджуватися лише в 1990-х роках.  

Оскільки переклад охоплює щонайменше дві мови і дві культурні традиції, перекладачі постійно 
вирішують проблему відтворення культурних аспектів, імпліцитно закладених в тексті оригіналу. Культурне 
підґрунтя для перекладу набуває різних форм в широкому діапазоні: від лексики та синтаксису до ідеології і 
способу життя в певній культурі [3]. Аудіовізуальний або кінопереклад є більш вільним, ніж переклад 
художнього твору і має свої відмінні риси. Переклад художніх фільмів пов’язаний як з лінгвістичними, так і з 
певного роду технічними труднощами, що можуть вплинути на адекватність та еквівалентність перекладу і 
синхронність артикуляції реплік акторів та їх дублерів [4, с. 153].  

Виділяють такі основні види перекладу відеоряду, а саме дубляж, закадровий переклад та 
субтитрування:  

– дубляж – це вид перекладу аудіовізуальних творів (фільмів, мультфільмів та серіалів), внаслідок 
якого здійснюється повна заміна мови оригіналу, якою розмовляють актори, на іншу мову, з метою трансляції 
цього твору в іноземних країнах; 

– закадровий переклад – це вид перекладу, за якого перекладені репліки акторів озвучування можна 
чути поверх оригінальної звукової доріжки твору; 

– субтитри – це текстовий супровід відео на оригінальній мові твору, який доповнює чи дублює 
звукову доріжку.  Субтитри відображують мовлення людей та персонажів твору. 

Аналізуючи фільм «The Darkest Hour» перекладач повинен володіти широким колом знань, зокрема про 
Британію, її історію та традиції, основні географічні назви, а також особистість Черчилля. Основними 
проблемами при перекладі художніх творів вважають: переклад гумору, стійких виразів, вилучення з тексту 
дослівного перекладу, або кальки, а також збереження стилю, індивідуальності та культурних особливостей 
певної епохи, з адаптацією під певну культуру. Під час аналізу транскрипту твору, я звернув увагу на 
особливість мовлення Черчилля, як він розмовляє, і які клішовані фрази використовує в різних ситуаціях, що 
висловлено в наступних фразах: 
- під час виступу в парламенті – Черчилль говорить голосно та чітко, з високою впевненістю та повагою, 

надихаючи своїх колег на роботу, та пробуджуючи в них волю до дій. Наприклад: I take up my task with 
buoyancy and hope – and say to the House, as I said to those who have joined the government – I have nothing to 
offer but blood, toil, tears and sweat. 

- при спілкуванні з секретаркою – він в міру владний та вихований, іноді дозволяє собі сміх, бурчить чи 
говорить сам з собою.  

- в родині – він дуже відкритий та позитивний, як чоловік та як батько, він жартує сам над собою, читає 
вірші, питає порад. Наприклад: Keep buggering on! – каже Черчилль своєму синові по телефону, Be there in 
a jiffy, my love. – звертаючись до дочки.  Here’s to, not buggering it up. – виголошує тост перед родиною. 

Перекладачеві також необхідно підкреслити колорит іншомовної культури, який відображено у 
специфічному гуморі – I believe I’ve just received a royal rap on the knuckles., грі слів – Tell the Lord Privy Seal,  
tell him I’m sealed in the Privy, and I can only deal with one shit at a time!, розмовній лексиці, інтонаціях героїв і 
який є віддзеркаленням ідей режисера та сценариста кінофільму [4, с. 156]. 

Отже, переклад відеоряду це комплексна робота, яка вимагає від перекладача широкого кола знань та 
навичок. Для роботи з твором  перекладач повинен провести підбір адекватних відповідників. Як правило 
позакадровий переклад ставить перекладача в певні рамки: довжина реплік не повинна бути сильно довшою чи 
коротшою від оригінальної, також потрібно зберігати інтонацію, з якою говорить персонаж, та на чому він 
робить акцент. В подальшому дослідженні варто звернути увагу на збереження авторського стилю при 
перекладі художнього фільму. Зважаючи на специфіку мовлення героїв, в першу чергу Вінстона Черчилля, 
стилістично марковані одиниці мови, потрібен детальний аналіз матеріалу, що дозволить створити адекватний 
переклад відеоряду та відтворити образи героїв, якими їх здумав автор. 
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Стилістична стратифікація мови продовжує цікавити як лінгвістів, так і перекладачів, про що свідчить 

класичні та сучасні наукові розвідки. Це можна прослідкувати з робіт К. Цимерман, Б. Я. Шаріфулін, Г. Генне, 
які внесли значний вклад у науково-лінгвістичне дослідження молодіжного жаргону. Проблему сленгового 
словотвору англійської мови досліджували А. Д. Швейцер, А. И. Новикова, А. В. Овденко, А. А. Міллер, 
В. А. Хомяков та інші. Субстандарт у перекладацькому аспекті вивчали В. В. Виноградов, В.Н. Комісаров та 
інші. Проблему перекладу сленгових систем та висловів досліджували Д. І. Квеселевич., І. А. Гонта, 
В. В. Балабін та інші. Значний внесок у дослідження соціальних діалектів, зокрема у вивчення різних аспектів 
функціонування арго, жаргону й сленгу в людських спільнотах, зробили О. А. Бугера, О. Т. Горбач, 
П. М. Грабовий, С. А. Мартос, І. Г. Матвіяс, Ю. Л. Мосенкіс, Л. О. Ставицька та багато інших. 

Перш ніж запропонувати визначення поняття «субстандартна мова», потрібно спочатку встановити, яка 
мова може вважатися стандартною. У зв’язку з цим доречно буде звернутися до терміну «мовний стандарт». У 
переважній більшості лінгвістичних досліджень природа й обсяг поняття «мовний стандарт» не розглядаються, 
автори користуються цим терміном як чимось наперед визначеним, очевидно, вважаючи, що поняття мовного 
стандарту всім добре відоме, принаймні, інтуїтивно, й найчастіше його ніяк не диференціюють. Якщо ж узяти 
праці, де наводиться визначення, що вважається «стандартом», то одразу видно досить значні відмінності в 
наукових дефініціях цього поняття.  

Незважаючи на те, що існує чимало лінгвістичних поглядів не тільки на походження, функціонування й 
на класифікацію субстандарту, дотепер немає єдиної думки про природу цього явища і відповідно єдиного 
чіткого визначення, з яким би погодилася  більшість вчених-дослідників. Сам термін «субстандарт» був 
запропоновний Л. Блумфілдом в 1930-і рр. Також є й інші дослідники, які мають своє визначення щодо цього 
явища. Наприклад, O. Калугіна визначає субстандарт як гетерогенний мовний контінуум, що характеризується 
ненормативністю, усною формою вживання, маніфестацією субкультурних цінностей, нечіткими межами між 
його різновидами, лексичним рівнем існування. Ще один приклад визначення субстандарту був 
запропонований Празькою лінгвістичною школою як «кодифікація граматичної норми».  

Ці відмінності залежать від різного підходу до проблеми нормативності, яку можна досліджувати або з 
позицій загальної теорії мови, або з позицій теорії культури мови, або ж із позицій практичних міркувань 
мовної культури. Таким чином, у поняття «стандарт» часто вкладається неоднаковий зміст. Проте різні 
визначення мовного стандарту потребують узгодження, що сприятиме уточненню обсягу поняття «мовний 
стандарт» і розробці його змісту. 

І. Р. Гальперін стверджує, що між загальнолітературною розмовною лексикою і фразеологією та 
деякими групами нелітературної лексики немає чітких меж. Обґрунтовано, що загальнолітературна розмовна 
лексика майже непомітно переходить до розряду слів, які вже не входять у норми літературного вживання. У 
той же час автор виокремлює такі основні класи нелітературної розмовної лексики і фразеології: сленг, 
професіоналізми, жаргонізми, вульгаризми, діалектизми. Р. І. Розіна услід за дослідниками В.  І. Бєліковим і 
Л. П. Крисіним вважає, що за межами літературної мови перебувають такі підсистеми: сленг, регіональні 
діалекти, професійні жаргони, злодійське арго, жаргони різних замкнених груп, міське просторіччя [6, с. 17]. 
В. О. Хом’яков наводить свою теоретичну модель співвідношення елементів, беручи за точку відліку пласт 
загального сленгу. Ближче всіх до загальних сленгізмів розташовані вульгаризми, на однаковій відстані від 
загальних сленгізмів у протилежному становищі перебувають «низькі» колоквіалізми. Професійні жаргонізми 
перебувають на однаковій відстані від загальних сленгізмів і вульгаризмів, від яких вони найбільш віддалені; з 
одного боку, професійні жаргонізми межують з корпоративними, з іншого, – з «низькими» колоквіалізмами» 

Як правило типовою особливістю субстандарта виділяють основну загальну подібність всіх 
субстандартних явищ - це те, що вони відносяться до нелітературної лексики й використовуються у вузьких 
соціальних колах спілкування. Також, на думку Е. М. Хакімова, загальною ознакою субстандарту є акцент на 
експресивність. Саме тому, лексика ділиться на арго, жаргон, сленг, професіоналізми, терміни і діалектизми. 
Сленг є одним з різновидів порушень норм стандартної мови і складається з виразних та іронічних слів, які 
служать для позначення предметів, про які говорять в повсякденному житті. Таким чином, вживаючи сленг, 
можна створити ефект новизни, незвичайності, відміну від загальноприйнятих зразків або передати певні 
емоції. Останнім часом дослідники стикаються з таким явищем, як проникнення субстандартних форм в 
художню літературу. Саме тому деякі субстандартні слова і вирази з часом стають стандартними. Дана лексика 
створює певний характер героя і його мови. Вона також служить для стилізації художньої оповіді. Основна 
ознака субстандарта - невимушеність, що виявляється в неофіційній ситуації і дає право обирати будь-який 
емоційний регістр мови, що відображає ставлення до адресата. 
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Було проведено власне дослідження на основі американського комедійного серіалу під назвою 
«Brooklyn Nine-Nine», головними героями якого є поліцейські. Головним героєм фільму є Джейк Перальта. З 
першого погляду можна зрозуміти, що його не цікавить злочинність, але насправді він дуже високоморальний 
чоловік, хоч і не афішує цього. 

Співробітники поліцейського відділку використовують велику кількість професіоналізмів, пов’язаних з 
їх професією. Саме тому, під час дослідження зверталась увага саме на них. Наприклад, один з героїв вживає 
термін «CompStat», що означає статистику щодо злочинів, яка знаходить на комп’ютері. Інший приклад - слово 
«red-handed», що у поліцейських означає особу, яку було виявлено в процесі або після вчинення чогось 
протизаконного. Крім цього, вживання субстандартних одиниць створює певну атмосферу в сюжеті й 
специфічний образ героя. 

В цілому, проаналізувавши епізоди фільму, було виявлено 253 субстандартних одиниць, до яких 
входить сленг, професіоналізми та такі десимантизовані одиниці, як вульгаризми та вигуки. Більше того, до 
уваги була взята частота вживання вульгаризма «damn», а саме 28 разів. Таким чином, можна прослідити явище 
проникнення субстандарних одиниць в художню літературу та релевантність вживання субстандарту в канві 
відеоряду.    

Виділивши основні характеристики субстандарту та проаналізувавши його приклади в канві 
художнього фільму, в подальшому планується виділити основі перекладацькі підходи, які б допомогли зберегти 
його експресивність та стилістичну маркованість. 
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Феномен євролекту як мовного явища розглядається в аспекті фахової міжкультурної комунікації. 
Єдиною соціально-політичною структурою, яка розбудовує уніфіковану правову систему, зважаючи на 
глобалізаційні та поступові євроінтеграційні процеси національних правових систем, виступає Європейський 
Союз. Так як до ЄС входять різні країни, виникає потреба уніфікації мови викладу документів, законів, 
договорів, законодавчих актів тощо. Як один із феноменів складеної перекладацької діяльності розглядають і 
євролект. Євролект – це лінгвістичне явище, функцією якого є міжкультурна фахова комунікація. Для 
вдосконалення цієї комунікації мета науковців – виробити систему правил та унормувати термінологію, яка 
вживається в євролекті.  

Актуальність цього питання підтверджується розвідками таких вітчизняних та закордонних науковців, 
як Касяненко Д., Чередниченко О., Сосоні В., Йесенської П., Кайзер М. та інших. За допомогою євролекту 
науковці уніфікують еквіваленти термінів при перекладі їх іншими мовами. Наприклад, у наукових доробках 
української дослідниці Д. Касяненко прослідковується уніфікація термінів англійською, німецькою та 
українською мовами: English – approximation, German – die Angleichnung, Ukrainian – гармонізація національних 
законодавств. Нині актуальними є питання поглиблення і унормування поняттєвого апарату галузі, чіткого 
роз’яснення терміно-одиниць, особливо в законотворчій діяльності.   

Незважаючи на те, що науковці активно розглядають це явище, остаточне визначення євролекту так і 
не вирішено. Наприклад, М. Кайзер не використовує термін «євролект», вона послуговується терміном 
«єврожаргон», який позначає як різновид мови, доповненої термінами, які використовуються в контексті 
законодавчих актів ЄС, та набувають в контексті законодавчих актів ЄС нового значення; як різновид мови, яка 
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відкрита як для лексичних і фразеологічних нововведень, так і для чималого впливу офіційних мов Євросоюзу. 
Словацька дослідниця П. Йесенська пояснює євролект, як сукупність термінів та офіційних словосполучень, що 
використовуються урядовцями. На думку О. Чередниченко феномен євролекту – це наслідок процесів 
семантичної взаємодії мов на теренах Західної Європи, які зумовили утворення цієї нової інтернаціональної 
мовної сутності. Д. Коробейнікова вважає євролект жанром юридичної фахової мови, основною рисою якого є 
насиченість термінологією, що призводить до проблем синонімії, омонімії, полісемії і так званих «хибних 
друзів перекладача». 

Погоджуючись із визначенням наданим О. Чередниченко, у цій розвідці євролект розглядається як 
уніфікований стиль юридичної фахової мови, в якому поєднуються тексти жанрів законотворчої діяльності, 
правозастосовної практики, правової публіцистики та правової доктрини. [1] Адже євролект – це не мова, а 
один із стилів фахової мови, у якому оформлюється сукупність текстів різноманітних жанрів, які притаманні 
цьому стилю.  

Фундаментом юридичної мови, безперечно, є її лексико-семантичний фонд. Так як термін – це 
найменша категорія фахової мови, відповідно і юридичний термін – це основна одиниця юридичних текстів, а 
юридична термінологія – це основний інформативний шар лексики, за допомогою якої виражаються правові 
поняття і забезпечується юридична фахова комунікація та практика. Юридична термінологія – це сукупність 
історично сформованих термінів, що виражають поняття з правової сфери суспільного життя і 
використовуються при викладі змісту текстів юридичних актів. 

Досліджуючи явище євролекту, було проведено аналіз термінів і встановлено, що основною 
термінологічного євролекту є юридичний термін. Термін – це слово або словосполучення, що означає 
спеціальне поняття, суспільного життя тощо. 

Досить докладну дефініцію юридичного терміну знаходимо у радянській розвідці «Язык закона»: 
«юридичний термін – це використане в законодавстві слово або словосполучення, що є узагальненим 
найменуванням юридичного поняття, має точний і визначений зміст і відрізняється змістовою однозначністю та 
функціональною стійкістю. Це словесне визначення державно-правового поняття, за допомогою якого 
виражається зміст нормативно-правовоих настанов держави». [2, с. 65] Головною ознакою юридичної 
термінології є наявність у собі історії, культури та релігії народу, приналежність до певної національної 
правової системи та правової сім’ї.  

Юридичну термінологію як правило поділяють на такі групи: терміни за приналежністю до фахових 
галузей, тобто за їх функціонуванням у текстах різних жанрів, терміни за семантикою та за формою виразу на 
юридичні терміни законодавства, доктрини та право-застосовної практики. 

Крім того, терміни за приналежністю до фахових галузей розгалужуються на такі підгрупи: 
- інтергалузеві юридичні терміни, які лаконічно й точно позначають поняття європейського права: 

regulations – регламент; 
- екстрагалузеві терміни, які походять із терміносистем фахових мов інших галузей (медицини, 

економіки тощо), проте застосовуються в законодавчих актах і відзначаються вузькою фаховою спеціалізацією: 
іmmunity – імунітет; 

- міжгалузеві терміни – терміни з інших часто суміжних галузей права: precautions – запобіжні заходи; 
- технічні терміни, які є запозиченими з інших термінологічних підмов (різних галузей науки: 

політології, соціології, психології та психіатрії; техніки, мистецтва тощо), які зустрічаються в нормативних 
актах: nuclear-free - без’ядерні; 

- номенклатурні одиниці – терміни-акроніми, абревіатури або часткові скорочення метафоричного 
характеру, які зашифровані лексичними одиницями, значення яких відомі фахівцям відповідної галузі: ECHR – 
European Court of Human Rights – ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини; 

- загальнонаукові терміни – терміни, які використовуються науковцями під час наукових досліджень, 
які функціонують у монографіях, статтях, інших наукових виданнях, проте не зафіксовані в законодавчих актах 
держави: theory – теорія; 

- загальновживані слова – поширені назви предметів, якостей, ознак, дій, явищ, що однаковою мірою 
використовуються в загальновживаній мові, художній та науковій літературі, ділових документах та 
законодавстві: accreditation – акредитація. [2] 

Для доперекладацького аналізу було залучено класифікацію Долинського Є., у якій науковець поділяє 
юридичні терміни на три групи, які допомагають виявити семантичні особливості складних термінів або 
термінів словосполучень:  

- терміни-словосполучення, які складаються з самостійних слів, що можуть вживатися окремо і 
зберігати своє значення, наприклад: death penalty, де death – смерть, а penalty – кара, а разом death penalty – 
смертна кара;  

- терміни-словосполучення, у яких один компонент є терміном, а інший – загальновживаною 
лексичною одиницею. Серед них можуть бути два іменники або іменник і прикметник, наприклад: solitary 
confinement – одиночне ув’язнення, де confinement – це термін;  

- терміни-словосполучення, у яких обидва компоненти є елементами загальновживаної лексики, і 
тільки їх словосполучення є терміном, наприклад: flight risk – підсудний, якого не рекомендується звільняти на 
поруки через велику ймовірність, що він сховається від правосуддя. [3, с. 59] 
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Окрім семантичних характеристик перекладач повинен не тільки знати, але й застосовувати аналіз 
структури простих, афіксованих та складних термінів.  Було виділено шість основних способів творення 
термінологічних одиниць за допомогою ресурсів національного мовного фонду такі як:  

- семантична деривація або надання наявним словам нових значень: bodies – установи, інституції;  
- побудова термінів за допомогою дериваційних афіксів: anti-inflationary – антиінфляційний; 
- складання основ терміноелементів: multilingualism – багатомовність; 
- утворення термінологічних словосполучень: abuse of a dominant position – зловживання панівним 

становищем; 
-  абревіація: e-Europe – частина Ліссабонської стратегії, в якій ЄС задекларував прагнення створити 

найкращі у світі умови для інформаційного суспільства.  
Одна з головних ознак термінології правового євролекту – це тенденція до скорочення форми термінів 

або абревіація. Найчастіше усічуються назви правових суб’єктів (міжнародних та національних органів, 
установ, інституцій, організацій тощо) та назви правових документів, міжнародних проектів, програм: Сentre of 
excellence – провідний науко-дослідницький центр.  

Отже, розглянувши терміносистему євролекту, можна зробити висновок, що терміни різняться за своєю 
структурою, семантикою та за функціями, які вони виконують у текстах. Тому завдання перекладача полягає у 
ретельному аналізі терміну, а саме виявленні його структури, функції, значення та його уніфікованого 
відповідника для виконання адекватного перекладу. В подальшому планується розглянути основні прийоми 
перекладу текстів жанру євролект і зробити вибірку юридичних англомовних термінів та їх відповідників 
українською мовою.  
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Феномен прецедентності базується на загальності фонових знань адресата і адресанта – соціальних, 

культурних чи мовних. Поняття прецедентності основується на вираженні ім’ям певного поняття. Звичайно ж, 
прецедентні імена та прецедентні феномени, перебуваючи в тісному зв’язку з усім контекстом життя в 
конкретному культурно-інформативному середовищі, входять до мовної картини світу лінгвокультурної 
спільноти та фіксують  певний склад її мислення, логіку, світосприйняття й світооцінки, вони є добре відомими 
звичайній частині представників національно-лінгвокультурної спільноти, є актуальними й постійно 
відтворюються в мовленні [3]. 

Статусом прецедентних володіють тільки ті індивідуальні імена, які входять до когнітивної бази, тобто 
уявлення позначеного ними «культурного предмета» є спільним для всіх членів лінгвокультурної спільноти і 
сприймається як зразок тих властивостей, які має ціла група об’єктів і які не втрачають при цьому своєї 
індивідуальності, до того ж їм належить ключова роль у представленні певних моделей поведінки, які 
схвалюються або засуджуються суспільством [1, с. 156]. 

Використання прецедентних феноменів взагалі та прецедентних імен зокрема, розраховане на появу у 
потенційних слухачів потрібних асоціацій, сприйняття тексту як прозорої загадки і формування позитивного 
ставлення до неї в результаті отриманого задоволення від її розгадування. 

У сучасній лінгвістиці активно обговорюється питання щодо критеріїв виявлення прецедентних імен 
(далі ПІ). На думку О. А. Нахімової, можна виділити такі критерії прецедентності:  

- зв’язок відповідних імен з класичними творами;  
- загальновідомість відповідних феноменів або хоча б їхня відомість для більшості членів 

лінгвістичної спільноти;  
- актуальність відповідних імен у когнітивному (пізнавальному) й емоційному плані; регулярна 

відтворюваність, повторюваність імен у текстах [4, с. 56-61]. 
Важливим етапом дослідження прецедентних імен є звернення до джерел прецедентності. Варто 

визначити, які саме сфери служать головним джерелом для прецедентних імен, ситуацій, висловлювань і 
текстів. Класифікації джерел прецедентності різняться у лінгвістів, які досліджують прецедентні феномени. 
Наприклад, Л. Е. Рогозіна [5] розділила їх на дві групи: 
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1) реальні люди – історичні або наші сучасні діячі з різних сфер діяльності – спорт, кіно, шоу-бізнес і 
т.д.; 

2) вигадані персонажі – літературні, фольклорні, кінематографічні. 
У працях А. Є. Супруна та А. А. Євтюгіної [2; 6], які розвивають теорію текстових ремінісценцій, 

виділяється широке коло вихідних сфер, серед яких Біблія, антична міфологія, музика, фольклор, популярні 
пісні, політичні тексти, наука, спорт, медицина та ін. 

Для детальнішого вивчення джерел прецедентності розглянемо наступну класифікацію: 
- класичні і близькі до класичних твори літератури. Практично у кожній національній літературі 

є автори, з художніх творів яких, імена персонажів, вислови й ситуації, стають прецедентними. У англійській 
літературі – це, безумовно,У. Шекспир (прецедентние імена: Othello, Hamlet, King Lear, Romeo and Juliet; 
прецедентний вираз – «To be or not to be?»); 

- рекламні тексти, анекдоти, прислів’я, загадки, лічилки. Наприклад Mr. Clean (Mr. Propper) з 
реклами одноіменного миючого засобу.  

- пісні, такі як «Billy Jean» виконана Майклом Джексоном, або  пісня групи The Beatles «Julia». 
- політичні плакати, гасла; відомий Uncle Sam, який став символом Америки. Цей персонаж був 

зображений на листівках часів Другої світової війни, які були закликом американців йти на фронт. На цих 
листівках був надпис: «I want you for U.S. army», який теж можна вважати прецедентним; 

- кінематографія і мультиплікація. У їх числі назви відомих американських фільмів – «The 
Terminator», «Tarzan»; назви мультиплікаційних фільмів – «Tom and Jerry», «Chip and Dale Rescue 
Rangers»; імена героїв фільмів – James Bond; імена мультиплікаційних героїв – Shrek, Bembi, тощо. Ця група 
прецедентних феноменів постійно поповнюється. Цьому, безсумнівно, сприяють актуальність поставленої 
проблеми, високий професіоналізм режисера, талановита гра акторів, і навіть видовищність картинки.  

- фольклор та казки. Наприклад, Molly Whuppie, героїня одно іменної казки, яка шляхом обману 
добуває щастя для себе та своїх близьких, відомий Jack з англійської казки «Jack and the Beanstalk», герої 
німецької казки «Hänsel und Gretel»; 

- історичні події – The dollar is sinking like the Titanic;  
Впродовж останніх років значно зросла і продовжує зростати роль Інтернету як джерела прецедентних 

феноменів. Нині Інтернет є одним із найпродуктивніших джерел поповнення прецедентних феноменів. 
Узагальнюючи існуючі підходи до класифікації джерел прецедентних імен, можна вивести одну 

загальну: 
1. Соціальна область, яка поділяється на такі сфери, як політика, економіка, освіта, розваги, 

медицина, війна, кримінал, спорт; 
2. Область мистецтв, до якої відносяться такі сфери, як література, театр і кіно, образотворче 

мистецтво, музика, архітектура, міфологія і фольклор; 
3. Область науки, яка включає, зокрема, наступні сфери гуманітарних і природничих знань: 

математика, фізика, хімія, біологія, історія, географія, філологія; 
4. Область релігії, до якої відносяться прецедентні імена, які походять від релігійних текстів.  
За необхідності класифікацію можна зробити багатомірною, тобто врахувати й інші критерії, тому що 

при зверненні до таких комунікативних дискурсів як реклама, засоби масової інформації, побутове спілкування 
виникає необхідність використання ще більш деталізованої класифікації джерел. Це можуть бути такі критерії 
як вітчизняне чи іноземне походження прототексту, його належність до сучасної чи класичної, елітарної чи 
популярної культури, авторський чи фольклорний характер тексту, ідеологічні настанови, оцінка авторської 
майстерності та ін. 

Представники різних культур мають характерні національно-детерміновані мінімізовані уявлення 
одних і тих же прецедентних імен. Неспівпадіння національних інваріантів сприйняття прецедентних імен 
часто стає причиною комунікативних невдач і міжкультурних конфліктів. Сприймання одного і того ж 
прецедентного імені представниками різних лінгвокультурних спільнот буде визначатися особливостями 
культурного та історичного розвитку кожної лінгвокультурної спільноти, а уявлення, які присутні за одним і 
тим самим прецедентним іменем, в тій чи іншій мірі різняться у представників різних лінгвокультурних 
спільнот. 
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Оскільки мова науки віддзеркалює особливості людського пізнання, вивчення термінів з погляду їх 
становлення є одним із необхідних теоретичних аспектів формування науково обґрунтованих терміносистем. 
Дослідження термінології тієї чи іншої галузі має істотне значення для історичного розвитку людства. З кінця 
ХХ – початку ХХІ століття відбулося значне прискорення розвитку світового науково-технічного прогресу, що, 
безумовно, стало поштовхом до виникнення великої кількості нових термінологічних одиниць. 

Сьогодні досліджено ряд терміносистем різних галузей знань: маркетингу – Д. П. Шапран, лінгвістики 
– І. А. Ярошевич, Н. В. Медведь, інформаційних систем і технологій – А. О. Ніколаєва, Л. В. Філюк, економіки 
– Т. І. Панько тощо. У центрі уваги таких сучасних дослідників термінологія та терміносистеми у галузі 
технічних наук: Л. В. Козак – електротехнічна термінологія, Н. К.  Ктитарова – металургійна термінологія, 
О. Г. Литвин – машинобудівна термінологія, А. О. Ніколаєва – термінологія програмування, комп’ютерних 
мереж та захисту інформації, Л. М. Філюк – термінологія  інформатики, Н. В. Нікуліна – терміни 
автомобілебудування та ремонту транспортного засобу та інші. 

Наразі увагу науковців звертає дослідження термінології логістичної терміносистеми. Необхідність 
оформлення відносин у логістичній галузі, економічний розвиток і глобальна комунікація зумовлюють 
розбудову наукової галузевої термінології, яка все більш актуальна і потребує практичного застосування. Таким 
чином, дослідження особливостей будови термінів логістичної терміносистеми зумовлюють актуальність 
роботи. 

Перед сучасним галузевим термінознавством постає завдання удосконалити терміносистеми 
логістичної справи. Типологія і систематизація термінолексичної логістики – важливий етап для її подальшої 
кодифікації, необхідна умова раціонального термінологічного регулювання, особливо у якісно новому виді 
діяльності [2, с. 53]. 

Існує декілька визначень способів утворення термінів у науковій літературі, проте один з 
найпоширеніших включає різні шляхи й прийоми творення нових слів у результаті використання всіх наявних у 
певній мові словотвірних ресурсів. 

Ядро терміносистеми логістики складається з нових термінів, які віддзеркалюють специфіку логістики 
щодо інших сфер знання. Ці слова мають право називатися термінами, так як вони прагнуть до однозначності, 
позначають фахові поняття, що належать до спеціальної галузі знань, які мають ознаки дефінування, 
контекстуальної незалежності, стійкості й відтворюваності у мові. Значну групу становлять номени, що 
означають назви приватних об’єктів. 

Структура складного слова завжди бінарна, де основне слово є формальним й інформаційним стержнем 
багатокомпонентного складного слова та визначає граматичні категорії складного слова, як-то рід, число, 
відмінок, а детермінатив уточнює, доповнює, розширює інформацію, передану основним словом. У свою чергу, 
детермінати можуть складатися з двох та більше слів, які перекладаються різними частинами мови [2, c. 57].  

За будовою А. Я. Коваленко поділяє всі терміни на прості, складні та терміни-словосполучення.  
Прості терміни – це терміни, що складаються з одного слова: der Kommissionierung (комплектація), der 

Termin (термін), der Aufwand (витрати), die Beschaffung (закупівля).  
Складні терміни складаються з двох чи більше слів, які пишуть разом або через дефіс: die 

Beschaffungslogistik (логістика постачання), die Bestandsführung (ведення обліку), die Entsorgungslogistik 
(логістика утилізації), das Verpackungshilfsmittel (допоміжний засіб для упаковки), das Crossdocking (крос-
докінг), die Europoolpalette (палет європейського зразку).  

До термінів-словосполучень належать терміни, що складаються з декількох компонентів, кожен з яких 
характеризують певною будовою та конкретним способом словотвору: die Chaotische Lagerhaltung, die 
umweltorientierte Märkte [3, с. 259]. 

У німецькій термінології інформаційної сфери надзвичайного поширення отримали складні слова, які 
утворюється шляхом поєднання декількох основ: die Personalkosten (витрати на персонал), die 
Produktionsprogrammplanung (планування виробничої програми). До переваг цього способу словотвору можна 
віднести компактність та економність форми термінологічної номінації, а також точність відображення ознак 
терміну у відповідному термінологічному полі для позначення різних об’єктів дійсності. 

Залежно від кількості компонентів, термінологічні сполучення можна поділити на дво-, три- та 
чотирикомпоненті. До двокомпонентних термінів логістики належать наступні. Наприклад: end + der Termin = 
der Endtermin (дедлайн), liefer + der Punkt = der Lieferpunkt (пункт постачання), das Kontokorrent + der 
Vorbehalt = der Kontokorrentvorbehalt (застереження про перехід власності після проведення взаємних  
розрахунків) . 

Трьохкомпонентні терміни. Наприклад: die Verpackung + hilfs- + das Mittel = das Verpackungshilfsmittel 
(допоміжний засіб для упаковки), individual + die Versicherung + der Vertrag= der Individualversicherungsvertrag 
(договір індивідуального страхування). 
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Чотирикомпонентні терміни die Umwelt + der Schutz + das Gesicht + der Punkt = der 
Umweltschutzgesichtspunkt (аспект захисту навколишнього середовища). 

Т. А. Журавльова пропонує об’єднати усі терміни у дві основні групи: морфологічну та 
неморфологічну. Морфологічний спосіб творення слів складається з афіксації, словотворення та абревіації. 
Неморфологічний спосіб утворення термінів включає лексико-семантичний та морфолого-синтаксичний [1, с. 
156]. 

Афіксація полягає у приєднанні словотворчого форманта до твірної основи, щоб створити нову 
номінативну одиницю, яка належить до певної ономасіологічної категорії (предметність, процесуальність, 
атрибутивність) і поділяється на суфіксацію та префіксацію: die Reederei (суднохідна компанія), der Linienreeder 
(лайнерна судноплавна компанія), der Kommissionierung (комплектація), die Beschaffung (закупівля), die 
Bestellmengenrechnung (фінансовий звіт про обсяг замовлення), der Aufwand (витрати), der Verkaufsleiter 
(менеджер з продажу), die Ersparnis (економія). 

У німецькій мові для словотворення термінів логістичної сфери характерний спосіб основоскладання. 
Терміни-композити німецькомовних логістичних термінів утворюються за такими схемами: 

Іменник+іменник: der Barcode (штрих-код), die Beschaffungslogistik (логістика постачання), die 
Entsorgungslogistik (логістика утилізації), die Europoolpalette (палет європейського зразку), der Frachtbrief 
(товаро-транспортна накладна). Такою словотвірною моделлю послуговуються під час творення термінів на 
позначення явищ, документації, видів устаткування.  

Іменник+прикметник: der Individualversicherungsvertrag (договір індивідуального страхування), die 
kreisrunde Glasscheibe (ілюмінатор), die chaotische Lagerhaltung (динамічна система зберігання), automatisches 
Kleinteillager (автоматичний склад дрібних деталей). Така модель термінотворення характерна для термінів на 
позначення явищ, предметів, документів. 

Для аналізованої фахової мови також характерне існування термінів, утворених способом додавання 
власних назв або абревіатур: Carnet ATA (універсальна митна декларація для транзитних вантажів), Carnet 
TIR (єдина декларація на транзит вантажів), das FIFO-Prinzip (принцип «першим прийшов – першим пішов»), 
das Hub-and-Spoke-System (зіркоподібна мережа). 

Отже, з наведених вище прикладів можна зробити висновок, що для німецької терміносистеми 
логістичної сфери характерна наявність великої кількості спеціальної лексики, яка слугує для забезпечення 
професійного спілкування зазначеної сфери людської діяльності. Найбільш продуктивним способом творення 
логістичних термінів є морфологічний спосіб основоскладання. Також наявні терміни, утворені способом 
афіксації та додавання абревіатур. 

Німецькі терміни логістичної сфери, як прошарок лексики, мають перспективи майбутніх 
лінгвістичних досліджень, оскільки ця сфера діяльності людини супроводжується постійним оновленням 
терміносистеми, створенням нових та трансформацією існуючих термінологічних одиниць. 
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Постійне збільшення нових лікарських препаратів та удосконалення вже існуючих, необхідність їх 

сертифікації обумовлює доцільність детального дослідження цього виду текстів з позиції перекладацьких 
досліджень, що сприятиме створенню адекватного перекладу медичних інструкцій загалом та медичної 
термінології зокрема [5]. В українській лінгвістиці, на жаль, приділяють незначну увагу вивченню медичних 
текстів-інструкцій із застосування лікарських засобів. Англомовні тексти-інструкції, які супроводжують 
лікарські препарати, вперше розглянув з позицій лінгвістики тексту А. Боцман [1, с. 5-6]. Варто зазначити, що 
до цього часу відсутні дослідження, присвячені зіставленню організації мовленнєвого жанру україномовних та 
англомовних інструкцій із застосування медичних засобів. 

Тексти інструкцій лікарських препаратів належать до сфери медичного дискурсу. Основна мета 
інструкцій із застосування медичних засобів – надати адресату вичерпну інформацію про конкретний медичний 
засіб і порадити, як його правильно вживати [5]. 
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Інструкція (через нім. від лат. instructio – повчання) – імперативний мовний жанр, метою якого є 
повідомлення адресату порядку, способів, правил здійснення якої-небудь дії, щоб викликати відповідну 
поведінку. Жанр інструкції передбачає наявність двох типів інформації – описової (дескриптивної) і 
інструктуючої (прескриптивної). В дескриптивній частині дається опис виробу (короткий або докладний): його 
комплектація, технічні характеристики, функції і т. п. [3]. 

Н. А. Карабань пише, що «інструкції знаходяться на периферії офіційно-ділового стилю, наукового 
стилю (науково-технічна інформація про прилад) та публіцистичного (функція впливу на масового адресата)» 
[2]. Інструкції до медичних препаратів відносять до текстів наукового стилю, бо цей тип текстів 
характеризується наявністю галузевої термінології, а саме медичної. Саме стильові особливості визначають 
особливості доперекладацького аналізу. 

Проблема доперекладацького аналізу є актуальною і неодноразово розглядалася у класичних роботах 
перекладознавців І. С. Алєксєєвої, М. П. Брандес і В. І. Поворотова, В. Н. Коміссарова, Л. К. Латишева, а також 
сучасних перекладачів – К. Норда, П. Ньюмарка. Доперекладацький аналіз має першочергове значення у 
створенні адекватного перекладу, оскільки його результати обумовлюють як і вибір перекладацьких стратегій, 
так і якість перекладу. Одна з найважливіших характеристик малоформатного тексту Інструкція відзначається в 
роботі комунікативною точністю, що досягається за рахунок наявності багаторівневих засобів, використання 
термінологічної лексики і стійких зворотів. Точність викладу необхідна для досягнення повного розуміння 
документа, що не дозволяє проводити інші тлумачення тексту [4, с. 19]. 

Вивченню особливостей перекладу медичної термінології присвячені праці Н. Раск, Л. Ю. Зубової, 
Д. В. Самойлова. Проблему упорядкування та перекладу медичної термінології вивчають О. П. Снєжик, 
Ю. О. Бондар. Термінологію фахових мов ґрунтовно досліджували такі українські вчені як В. І. Карабан, 
Т. Р. Кияк, А. М. Науменко, О. Д. Огуй, О. І. Чередниченко. 

Сучасна медична термінологія – це макротерміносистема, план змісту якої різноманітний: 
морфологічні утворення і процеси, характерні для організму людини в нормі та при патологіях на різних 
стадіях їх розвитку; хвороби і патологічні стани людини; форми їх перебігу й ознаки, збудники і переносники 
хвороб; оперативні доступи і хірургічні операції; організаційні форми надання лікувально-профілактичної 
допомоги населенню, прилади, інструменти та інші технічні засоби тощо. Крім того, медична термінологія – це 
система, яка об’єднує терміни фармацевтичних та біологічних дисциплін, де їх значна кількість є іншомовного 
походження (переважно грецького і латинського). Під медичною термінологією розуміється сукупність 
термінів, співвіднесених з фаховою галуззю медицини і пов’язаних між собою на лексико-граматичному й 
словотвірному рівні [6]. 

Аналіз мовного матеріалу доводить, що медична термінологія носить в основному інтернаціональний 
характер, оскільки вона утворилася на базі класичних мов. Використання грецьких і латинських основ, 
префіксів і суфіксів у медичній термінології пояснюється рядом причин. По-перше, на базі класичних мов ще в 
античний період було закладено основи медичної термінології, яка продовжує своє існування і в наш час. По-
друге, на основі лексики цих мов та її осново-складання можна утворювати велику кількість нових термінів. 
По-третє, корені давньогрецької та латинської мови зручні ще й тим, що вони є стабільними елементами. 
Значення окремих слів, коренів, префіксів та суфіксів майже не змінюється, у той час коли корені сучасних мов 
набувають у процесі розвитку нових значень. Для термінології цей фактор є дуже важливим, оскільки термін 
має бути однозначним. По-четверте, грецько-латинська термінологія прийнята у більшості країн світу, а це 
сприяє взаєморозумінню медиків різних країн. 

Зважаючи на вищезгадане було проведено доперекладацький аналіз медичних термінів та встановлено 
14 найпоширеніших префіксів грецької і 7 найпоширеніших префіксів латинської мов. Крім того було 
встановлено, що більшість термінів мають складну синтаксичну форму, тобто мають форму атрибутивних 
словосполучень. У подальшому досліджені планується розглянути особливості термінологічних 
словосполучень і семантичні відповідності між мовами оригіналу та перекладу, які дають змогу зробити 
адекватний переклад і відпрацювати способи перекладу. 
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Неповторна творча манера письменника – його ідіостиль – є складною системою, яка поєднує унікальні 
лінгвальні й позалінгвальні утворення [1, с. 16-17; 2, с. 180], що перетворює її відтворення іншими мовами на 
справжній перекладацький виклик. Художній переклад має високу мистецьку цінність, через що до нього 
висуваються особливі вимоги. На відміну від живого мовлення чи наукового тексту, вживання великої кількості 
образних одиниць у художньому творі сприймається як належне, але саме ця образність і є одним із 
найскладніших завдань для перекладача, особливо, якщо йдеться не про конвенційну, яка кочує з твору до 
твору, а про образність авторську, індивідуальну, оригінальну. 

Роман австралійського письменника Маркуса Зузака “The Book Thief” спрямований на читача-підлітка. 
Головним оповідачем у ньому є Смерть, який розповідає про власну повсякденну роботу на прикладі ситуації, 
що склалася навколо однієї з його підопічних. Події відбуваються у нацистській Німеччині у розпал Другої 
світової війни. Твір є надзвичайно насиченим такими образними утвореннями як:  

 конвенційна гіпербола, наприклад: “She could argue with the entire world in that kitchen, and almost 
every evening, she did.”; 

 конвенційна ономатопея, приміром: “Grimly she realized that clock don’t make a sound that even 
remotely resembles ticking, tocking.”; “Good girl, Liesel. Good girl. Pat, pat, pat.”; 

 конвенційний оксюморон як от “At the end of an afternoon that had contained much excitement, much 
beautiful evil, one bloodsoaked ankle, and a slap from a trusted hand, Liesel Meminger attained her second success 
story.”; 

 авторська метафора, наприклад: “No more flapping. Not for this metallic little bird.”; “The surreal 
experience with the roomful of books and the stunned, broken woman walked alongside her.”; “People observe the 
colors of a day only at its beginnings and ends, but to me it’s quite clear that a day merges through a multitude of 
shades and intonations, with each passing moment.”; 

 авторська персоніфікація, серед яких: “The sound of crying children kicked and punched.”; “Even death 
has a heart.”; “A color will be perched on my shoulder.”; 

 авторське порівняння, приміром: “To her wright a book protruded like a bone.”; “The sky is blue today, 
Max, and there is a big long cloud, and it’s stretched out like a rope. At the end of it, the sun is like a yellow hole.”; “Is 
that all you’ve got to say?” “Mama’s eyes were like pale blue cutouts, pasted to her face.”; 

 конвенційний епітет,  наприклад: “She had one golden rule.”; “Mama would deliver the ironing or pick 
up the washing with a dutiful smile.”; “A snowball in the face is surely the perfect beginning to a lasting friendship.”;      

 авторський епітет, а саме: “100 percent pure german sweat.”;“The shop itself was white and cold, and 
completely bloodless.”; “As they walked by, Rudy drew Liesel’s attention to the bulletproof eyes leering from the shop 
window.”; “He hugged her and then looked again at the picture, with a face of warm silver.”; “That was when Mama 
finished her soup with a clank, suppressed a cardboard burp, and answered for him.”; 

 авторська метонімія, як от “This was despite a Hans-requested visit from Frau Heinrich, who explained 
to the Hubermanns that the foster care office had lost contact completely with Paula Meminger.”; “Molching, like the 
rest of Germany, was in the grip of preparing for Hitler’s birthday.”; “Closer to the town hall, under a light, some 
shadows stood and talked, most likely exulting in the success of the fire.”; “The tone vanished, however, when he saw 
the sleep deprivation whittled under his father’s eyes.”. 

Насиченість тексту авторською образністю перетворює його переклад іншими мовами на серйозний 
перекладацький виклик. Вирішення цього завдання може лежати у площині когнітивної транслятології. 
Дослідження ідіостилю автора художнього тексту у межах когнітивістики спирається на концепти і скеровує 
перекладача до картини світу письменника. У такому випадку процес перекладу перетворюється на складну 
інтерпретаційно-породжувальну послідовність, яка здатна в результаті створити текст перекладу, який би 
максимально зберігав ідіостиль автора для іншомовної читацької аудиторії.  
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Переклад – це особливий вид комунікації, який здійснюється завдяки мові. На жаль, лише знання двох 
мов не вистачить для гарного та зрозумілого перекладу. Для вирішення цього питання треба мати фонові 
знання, які пов’язані з культурою взаємодіючих народів, а також індивідуальну специфіку окремих учасників 
комунікації. Також перекладач повинен обов’язково хоча б інтуїтивно володіти базовими знаннями  з таких 
наук як психолінгвістика, соціолінгвістика, семіотика та багатьох інших. Тож, вивчення теорії перекладу та 
подальше використання цих знань на практиці має тісне відношення з цілим рядом суміжних з нею дисциплін.  

Психолінгвістика та теорія і практика перекладу тісно пов’язані одне з одним, адже на всіх етапах 
перекладацького процесу, таких як розуміння вихідного тексту, відділення інформації від форм мови і передача 
цього значення засобами іншої мови, присутні і психолінгвістичні механізми розуміння тексту та цільових 
завдань самого перекладу.  

Психолінгвістика – це область лінгвістики, яка вивчає мову перш за все як феномен психіки людини. З 
точки зору психолінгвістики, мова існує саме в тій мірі, в якій існує внутрішній світ того, хто говорить і того, 
хто слухає, що пише і читає. Тому психолінгвістика не займається вивченням «мертвих» мов – таких, як 
старослов’янська або грецька, де нам доступні лише тексти, а не психологічні світи їх власників [2].  

До сфери завдань психолінгвістики належить: 
- опис мовних повідомлень на основі вивчення механізмів породження і сприйняття мови; 
- вивчення функцій мовної діяльності в суспільстві; 
- дослідження зв’язку між мовними повідомленнями і характеристиками учасників комунікації (перетворення 
намірів мовця в повідомлення, інтерпретацію їх слухачами); 
- аналіз мовного розвитку у зв’язку з розвитком особистості. 

В той час, як переклад – це «відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням 
єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній 
для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі. Шлях до досягнення такої єдності не лежить через 
встановлення формальних відповідників. Зіставлення засобів різних мов, навіть найбільш віддалених, можливе 
лише шляхом зіставлення функцій, які виконують різні мовні засоби. Звідси точність перекладу полягає у 
функціональній, а не формальній відповідності оригіналу [1].  

Перекладом можливо назвати особливий вид духовної діяльності людини, спрямований на мовне 
посередництво, іншими словами, це подолання бар’єрів в людському спілкуванні, пов’язаних з мовним 
різноманіттям [3]. 

Метою перекладу є встановлення відносин еквівалентності між вихідним і вже перекладеним текстом, 
в результаті чого обидва тексти несуть в собі однакові смисли виходячи з культурних і узуальних особливостей 
мов, на яких вони створюються. 

Саме той факт, що переклад – це особливий вид мовної діяльності, дозволяє розглядати його з точки 
зору психолінгвістики. Відповідно до психолінгвістичної моделі перекладу за  А. Д. Швейцером та 
А. Поповичем, для моделювання процесу перекладу використовуються положення психолінгвістики про 
структуру мовленнєвої діяльності. Цей процес виглядає наступним чином: 

1) виникає мотив, який спонукає до дії; 
2) з’являється мета, яку людина прагне досягти для задоволення мотиву за допомогою мовного твору; 
3) створюється внутрішня програма майбутнього висловлювання; 
4) формується висловлювання у внутрішній мові; 
5) здійснюється вербалізація висловлювання в усній або письмовій мові[4]. 

 Отже, оскільки об’єктом психолінгвістики є мовна діяльність, а об’єктом теорії перекладу – переклад, 
як особливий вид мовної діяльності, можна дійти висновку про тісну  міждисциплінарну кореляцію, 
результатом якої можна розглядати перекладацьку діяльність як психолінгвістичний процес.  
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Процес розвитку мови не стоїть на місці. Лексична система постійно поповнюється новими 
лексичними одиницями для позначення предметів, об’єктів та дій, що з’являються з розвитком суспільства та 
технологій.  Під час аналізу сленгу в сучасному мовному середовищі, ми можемо звертатися до певних сфер 
мовлення, наприклад, засоби масової інформації, художні тексти, жива розмовна лексика [1]. Згідно з 
визначенням українського дослідника М. Кондратюка, сленг – це змішане мовне утворення, що включає 
загальне поняття розмовної емоційно-експресивної лексики, не відображеної у сучасній лексичній практиці [1].  

Утворення нових одиниць сленгу є специфічною моделлю зображення соціальної реальності 
суспільства через спілкування. Значну частину сленгу утворюють запозичення, скорочення, словоскладання. 
Найчастіше англійський сучасний сленг утворюється саме за допомогою словоскладання та скорочення. 

Розглянемо словоскладання – утворення нової основи з двох основ без зміни їх форми [2]. Варто 
зазначити, що під словоскладанням часто мають на увазі основоскладання, адже ці процеси мають логічний 
взаємозв’язок [3, с. 87-90]. 

Виділяють такі групи одиниць сленгу, утворених за допомогою способу словоскладання: 
 Складання іменників: goat rodeo – «chaotic situation»; 
 Іменників, з використанням суфікса -er, наприклад: clock watcher – «homesitter, lazy person»; 
 Поєднання дієслова та іменника, наприклад: goin’ brazy – «going crazy»; 
 Прикметник та іменника: cool beans – «expresses excitement or approval»; 
 Дієслова, утворені шляхом словоскладання двох іменників: to window-shop – «розглядати вітрини»; 
 Складні дієслова, утворені поєднанням іменника і дієслова: to lollygag – «to do nothing»; 
 Складні дієслова, утворені поєднанням прикметника і дієслова: to get gully – «excited» [4]. 
Зрощення – ще один вид утворення сленгізмів, який не варто плутати з вищенаведеним словоскладанням. 

За визначенням І. Плаг, зрощення – спосіб створення слів, де дві лексичні одиниці поєднують одну. Цей вид 
словотвору відрізняється від словоскладання тим, що при поєднанні слів жодна лексема не втрачає свою 
частину [5].  

Наприклад, одиниці сленгу, що були утворені за допомогою зрощення: 
 frogurt  (frozen + yogurt) ; 
 anoynymous (anoy  +  anonymous); 
 Oxbridge  – (Oxford + Cambridge); 
 chillax – (chill + relax); 
 bedventure – (bed + adventure) 

Отже, ми помітили, що способи словотвору сучасної англійської мови є головним інструментом у 
створенні нових одиниць сленгу. Найпопулярнішими способами вважаються словоскладання, скорочення та 
зрощення. Створення сленгу допомагає пришвидшити комунікацію між людьми. До основних причин 
використання сленгових утворень відносимо: соціальний розвиток, технічний прогрес, нові «віяння» в культурі, 
які сприяють розвитку сленгу, який являє собою значний прошарок розмовної мови, що має тенденцію швидко 
трансформуватися, постійно змінюватися та оновлюватися. 

Під час дослідження було визначено два способи утворення одиниць сленгу, що активно 
використовуються у сучасному світі. Професійний, молодіжний сленг, жаргон, арго та інші види не 
літературної лексики викликають цікавість у лінгвістів та філологів завдяки способам та шляхам створення. Як 
відомо, такий вид лексичних одиниць – це вплив технологічних змін та змін у сучасному суспільстві. Люди все 
частіше звертаються до скорочень, щоб спростити та пришвидшити процес спілкування і не гаяти часу дарма. У 
час новітніх технологій та швидкого обміну інформацією сленг та жаргон став незамінною частиною для людей 
21 століття. Сленг – це спосіб, завдяки якому мова постійно оновлюється, додає нові поняття, полегшує 
спілкування та удосконалює її. 
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Language accuracy refers to how correct learners' use of the language system is, including their use of 
grammar, pronunciation and vocabulary. Accuracy is often compared to fluency when we talk about a learner's level of 
speaking or writing. [2] 

Social communication is the use of language in social contexts. It encompasses social interaction, social 
cognition, pragmatics, and language processing. [3] 

The authors are like word artists describing their characters using language and its means. The above-
mentioned process can be distinctly followed in the novel “Flowers for Algernon” by Daniel Keyes.Ф 

The main goal of the research is to analyse the language means as creating portrait of the main character and 
his unique style of communication. 

Analysis of the scientific researches and articles allows stating that language norm is a totality of accepted 
rules of realizing language system established in the communication process. Language norm as a comparatively stable 
language entity can overcome deliberate changes. Violation of the standard and accepted rules can be estimated by the 
society as the lack of education. However, it is possible that the language norm is deliberately violated by a writer to 
create a unique fictional character in the book. The bright example of creating image of the main character with 
systematic violation of the language norms in the speech is the novel “Flowers for Algernon” by Daniel Keyes. 

Charlie wants to be smart and enrolls in classes at the Beekman Center for Retarded Adults, where he learns to 
read and write. He also meets Miss Kinnian, who recommends Charlie to the team of doctors from the psychology 
department at Beekman University for experimental surgery. This neurosurgery stimulates Charlie's brain centers and 
increases his ability to learn, thereby increasing his intelligence. Charlie is able to reconstruct his life from many 
recovered memories, and he experiences many new things. His relationship with Miss Kinnian goes full circle. Initially 
their relationship is one of teacher/student, then platonic friends, then lovers, and finally returns to teacher/student. 
Throughout the many changes in Charlie's life, one element stays constant: the value that he places upon friendship. The 
experiment's outcome was never certain; ironically it is Charlie, with his increased intelligence, who is able to predict 
its outcome. His mental regression is quick and painful to himself and everyone who knows him. As Charlie's 
intelligence increases to a genius level, the reader not only reads about the changes from Charlie's viewpoint, but also 
sees the change evidenced in Charlie's writing ability. This jump in intelligence is not necessarily a good thing, 
however. Charlie is now able to recall past events that shaped his life and analyze past friendships for what they were, 
or weren't. Because of his IQ of over 200, Charlie struggled to communicate with others," She just stared at me blankly 
and asked me what I meant about the mathematical variance equivalent in Dorbermann's Fifth Concerto". Also, his new 
intelligence has made him become more distant from others, " This intelligence has driven a wedge between me and all 
the people I once knew and loved". He also has difficulty making new friendships and establishing new relationships 
due to a lack of social intelligence that the surgery could neither correct nor anticipate. And, finally, because of his 
increased intelligence, Charlie is able to discover the experiment's "fatal flaw" and is reduced to watching the end for 
both Algernon and himself. 

Charlie Gordon’s diary informs the reader about the changes of his intelligence level. 
From the first sentence, we can form the opinion that the person writing the diary has low IQ: 
• “Dr Strauss says I shoud rite down what I think and remembir and evrey thing that happins to me from now 

on” 
In the source text we come across such lexical units as importint (instead of «important»), rite (instead of 

«write»), no (instead of «know»), mabye (instead of «maybe»), werk (instead of «work»), happind (instead of 
«happened») proving that Charlie Gordon has undeveloped phonematic hearing that is a typical characteristic of people 
starting to study English as a foreign language. 

We can distinctly follow the improvement of syntactic construction in the diary written by Charlie Gordon. At 
the beginning he does not use any punctuation (except the full stops) and combines several sentences into a long one. At 
this example we can see it very clearly: 

• “I saw the spilld ink and I was very skared even tho I got my rabits foot in my pockit because when I was a 
kid I always faled tests in school and I spilld ink to”. 

As the time goes by, there appears the effect of the operation and treatment. The sentences are built with less 
number of mistakes, correct tense sequences, usage of different conjunctions. This example shows it well: 

• “I tolld him I dont know how to think yet but he says he means more things like what I wrote about my mom 
and dad and about when I started school at Miss Kinnians or anything that happened before the operation is thinking 
and I wrote them in my progress report”. 
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Finally, all efforts of the doctors helped the main character to improve his speech with the use of parenthetic 
words, correct punctuation and even stylistic means (for example, parallel syntactic constructions). As a result Charlie’s 
speech becomes proper. It can be seen on this example: 

• “Anyway, now I know I'm getting a little smarter every day. I know punctuation, and I can spell good. I like 
to look up all the hard words in the dictionary and I remember them. And I try to write these progress reports very 
careful but that's hard to do. I am reading a lot now, and Miss Kinnian says I read very fast. And I even understand a 
lot of the things I'm reading about, and they stay in my mind. There are times when I can close my eyes and think of a 
page and it all comes back like a picture”. 

However, the effect of the operation does not last long. Charlie Gordon starts losing IQ point. His speech 
becomes simple and has a lot of mistakes again. 

We have come to the conclusion that the deliberate violation of the English language norms allows the readers 
of “Flowers for Algernon” dive into the worlds of the person with low IQ, follow his way from the baker’s worker to 
the colleague of the famous university professors in Psychiatry and then – to the rapid degradation at the end. 
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У споживанні безалкогольних напоїв вагомий вплив має поширення здорового способу життя. 

Населення віддає перевагу напоям із використанням натуральної сировини, збагаченої біологічно активними 
речовинами. В Україні широко розповсюджені енергетичні напої на основі сахарози. Тому актуальним було 
розробити технологію напоїв на основі рослинної сировини, що має крім простих вуглеводів ще й корисні для 
здоров’я біологічно активні речовини. 

Кваси є слабоалкогольними освіжаючими напоями – продуктами незакінченого молочнокислого й 
спиртового бродіння. Вони мають солодкокислий смак, специфічний запах та колір, від світло- до темно-
коричневого. Сировиною для виробництва хлібного квасу служить сухий житній (томлений або 
ферментований) солод, а також сухий ячмінний солод, житнє борошно, або квасні хлібці або сухий квас і цукор 
[1]. Багатовіковий досвід показав, що квас сприяє збереженню здоров’я і підвищує працездатність. Якщо 
врахувати, що поряд з мікроелементами в квасі міститься більше 10 амінокислот, і з них 8 незамінних, то 
значення квасу стає ще більш вагомим. За дією на організм людини квас подібний до кефіру, кислого молока, 
кумису й ацидофіліну.  

Кваси, що готуються методом бродіння, є продуктом незакінченого спиртового й молочнокислого 
бродіння квасного сусла, одержуваного із суміші екстрактивних речовин хлібної сировини або яблучного 
екстракту та цукрового сиропу з додаванням до деяких їх видів молочної сироватки, аскорбінової кислоти, 
хлориду натрію, хлориду кальцію, кальцію фосфорнокислого. Кваси пляшкового розливу та напої з хлібної 
сировини – непрозорі, коричневого кольору, кисло-солодкі на смак або мають приємну гірчинку. Смак і аромат 
їх залежать від використаної сировини та різних добавок [2].  

Квасні дріжджі відносяться до виду Saccharomyces minor (раса М) і S. minescesevisiae. Дуже часто 
квасні дріжджі використовуються в сушеному вигляді з вмістом 7–10 % вологи. Квасні молочнокислі бактерії 
відносяться до виду Lactobasillus fermenti штамів 11 і 13, які виділені з кращих зразків хлібного квасу. При 
спільному культивуванні обидва види мікроорганізмів знаходяться в симбіозі: молочнокислі бактерії 
створюють кислотність середовища, оптимальна для дріжджів, а дріжджі відділяють в середу амінокислоти, 
вітаміни, необхідні бактеріям. Під час нерегульованого розмноження дріжджі та молочнокислі бактерії 
конкурують за поживні речовини. У міру зниження концентрації сухих речовини та збільшення кислотності 
кращі умови створюються для молочнокислих бактерій, занадто висока кислотність пригнічує й дріжджі й 
молочнокислі бактерії, при цьому можливий розвиток сторонніх мікроорганізмів. 

Слід також зазначити, що квасне сусло це повноцінне середовище для розмноження дріжджів й 
молочнокислих бактерій: для дріжджів мало азоту, а для молочнокислих бактерій багато вуглеводів. Щоб 
збалансувати активність дріжджів та молочнокислих бактерій, запропоновано, вести роздільне розмноження 
чистих культур в оптимальних умовах, контролювати кислотність середовища для розведення молочнокислих 
бактерій, і накопичення дріжджових клітин для розведення дріжджів. Поживна цінність 1 дм3 квасу складає 
1000–1179 кДж (240–280 ккал). Кваси добре втамовують спрагу, містять спирт, діоксид вуглецю, молочну та 
оцтову кислоти, азотисті речовини, цукор, декстрини, мінеральні речовини, вітаміни В та D [3]. 

Одним із сучасних напрямків розширення асортименту квасів є внесення в квасне сусло у вигляді 
добавок різного натуральної сировини. Цей прийом здавна використовувався при приготуванні квасів, в які 
часто додавали хміль, різні прянощі, трави (м’яту, материнку), листя (наприклад, чорної смородини), частини 
рослин (наприклад, черешки ревеню, коріння хрону). Присутність в напоях рослинної сировини, є джерелом 
вітамінів, каротиноїдів, фенольних з’єднань, ферментів, підвищує тонус організму, адаптивні можливості 
нервової системи та ендокринних залоз, підвищує стійкість організму до впливу несприятливих факторів 
навколишнього середовища, стимулює активність антиокислювальної захисту організму. Рослинна сировина є 
також оптимальним джерелом мікроелементів, оскільки мікроелементи знаходяться у них у біодоступній, добре 
засвоюваній організмом формі. Тому використання натуральної рослинної сировини при отриманні квасів є 
одним з найбільш перспективних сучасних напрямків розширення асортименту квасів. 

З квіток і листя бузини чорної готують відвари і настої, які володіють сильними антибактеріальним і 
потогінну властивостями. Ці засоби допомагають при простудних захворюваннях (ангіна, грип, бронхіт, ГРВІ). 
Настоєм також можна полоскати горло при застудах. Крім того, такий лікарський засіб відмінно допомагає в 
боротьбі з такими недугами як артрит, подагра і ревматизм. Корисні властивості бузини обумовлені вмістом у 
ній дубильних, парафіноподібних і слизових речовин. Сік з бузини чорної і зараз змішують з соком лимона, 
цедрою і водою. Таким чином, виходить оригінальний цілющий квас. 
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Для приготування квасу з бузини годяться свіжі, повністю розквітлі суцвіття, які мають приємний 
запах. Заготовляти сировину краще в суху сонячну погоду близько полудня, тоді квітки містять максимум 
нектару. Відразу після дощу і в похмурий день концентрація нектару мінімальна, напій вийде гірше. Не можна 
збирати суцвіття біля доріг і в інших подібних місцях [2]. Для квасу потрібні квітки, зелені корінці потрібно 
обов’язково зрізати. Бродіння йде за рахунок диких дріжджів, які живуть на поверхні квіток, тому бузину не 
можна мити. Можна перестрахуватися і додати в сусло ізюмних закваску або магазинні винні дріжджі, але тоді 
термін бродіння слід скоротити до 2 днів, інакше замість квасу вийде шампанське з бузини міцністю 2-4 % об. 

Лимонна кислота створює необхідну для бродіння кислотність і стабілізує смак. Якщо замість чистої 
кислоти взяти лимонний сік і цедру, то в квасі з’являться цитрусові нотки. Кількість цукру можна збільшити на 
500–600 г (додатковий вносити вже перед наповненням пляшок) або відразу зменшити на 200–300 г. Таким 
чином, квас з квіток бузини – освіжаючий сильно газований напій з явно вираженим бузиновим ароматом і 
смаком, а також легкими квітковими нотками. При використанні лимона замість лимонної кислоти з’являться 
цитрусові тони, це своєрідний квітковий лимонад. 
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Призначення їжі сьогодні полягає не тільки в задоволенні голоду і забезпеченні необхідними 

нутрієнтами людини, але також в запобіганні захворювань, пов’язаних з харчуванням, та поліпшенні її 
розумового і фізичного стану. Формула їжі ХХI століття ‒ це постійне використання в раціоні харчування 
поряд з традиційними натуральними харчовими продуктами і продуктів із заданими властивостями, тобто 
функціональних продуктів харчування, які охоплюють широкий спектр харчових продуктів та інгредієнтів з 
різними біологічно активними речовинами, які відповідають за їх ефективність в зміцненні здоров’я і 
профілактиці захворювань, тобто дають можливість скоротити витрати на охорону здоров’я і підтримати 
економічний розвиток [1]. Тому актуальністю роботи є розширення асортименту такої продукції.  

Заморожений йогурт – це освіжаючий десерт, який збагачений корисними бактеріями, кальцієм та 
вітамінами. Даний продукт має відносно невеливу калорійність і в малих кількостях абсолютно підходить тим, 
хто притримується дієти. Основною сировиною служать молоко та закваска. У виробництві замороженого 
йогурту використовуються такі бактерії: Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus і Streptococcus 
thermophilous. 

Задля поліпшення існуючих властивостей пропонується ввести в технологію виробництва 
замороженого йогурту додавання рослинної сировини, а саме обліпихи (Hippоphaë rhamnоides).  

Помаранчеві плоди, як і інші ягоди, більше ніж на 80 % складаються з води. Хоча вони дуже кислі, в 
них приблизно стільки ж цукру (переважно у формі фруктози і глюкози) скільки в суниці. Калорійність 
обліпихи становить 94 ккал на 100 грам. Кислий смак надають різні фруктові кислоти, в основному яблучна [2]. 

При вологості 80-85 % плоди містять цінні хімічні речовини в достатній кількості. По-перше, жирне 
масло, яке складається з тригліцеридів пальмітинової, олеїнової і пальмітолеїнової кислот. По-друге, в обліписі 
є речовини, супутні тригліцериду в жирі, а саме - жиророзчинні вітаміни. Найбільш важливим з них є каротин. 
Це пігмент, який надає рослині оранжево-жовте забарвлення. Його кількість у рослині настільки велика, що з 
обліпихи отримують каротин в чистому вигляді. 

При потраплянні в організм людини каротин перетворюється на вітамін А (ретинол). Його відсутність 
призводить до порушення росту, зниження стійкості організму до захворювань і викликає курячу сліпоту. 
Відомо, що каротин міститься в багатьох рослинах, але цінність представляють лише ті, в яких ця речовина 
міститься в достатній кількості. Тому обліпиха в своєму роді незамінна. 

До числа жиророзчинних вітамінів відноситься токоферол (вітамін Е). Він позитивно впливає на 
клітинні мембрани, а також на ліпідний обмін. Це дозволяє використовувати обліпиху для лікування цирозу 
печінки і атеросклерозу. Вітамін К, який також є жиророзчинним, необхідний для нормального згортання крові. 
Ця речовина прискорює відновні процеси організму [3]. 

Перелік проблем, при яких рослина застосовується в традиційній медицині досить великий і включає: 
відсутність апетиту, виснаження і втому; проблеми з кишечником (наприклад, запалення, діарея, печія); 
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запалення слизових оболонок; виразки; грипозні інфекції та грип (висока температура); подагра; шкірні 
хвороби; кровоточивість ясен; серцева недостатність; ураження радіоактивним випромінюванням [2]. 

У процесі варіння при приготуванні звичайного варення обліпиха втрачає частину користі, особливо 
високих втрат мають вітаміни групи В. Подріблена обліпиха з цукром, на відміну від вище вказаного, дозволяє 
зберегти в ній всі корисні речовини, так як вона термічно не оброблена. А процес заморожування готового 
продукту максимально збереже доцільні властивості. 

Йогурт отримано традиційним термостатним способом, у якому на стадії розлиття в тару пропонується 
додавання перетертої обліпихи. Рекомендована доза обліпихи становить 10 %. Після відбувається сквашування 
в термостаті, ретельне перемішування і охолодження. Завдяки чому заморожений йогурт набуває нових 
органолептичних і профілактичних властивостей. 

Отже, заморожений йогурт с обліпихою ‒ це новий низькокалорійний десерт, який має структуру 
морозива, йогуртові культури, корисні властивості обліпихи та відмінно підійде тим, кто дотримується 
збалансованого харчування. 
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Розвиток молочної галузі, заснований на постійному збільшенні частки сухого молока в переробці, 
актуалізує проблему якості води та її підготовки для використання у харчових виробництвах. Займаючи велику 
частку (до 88 %) у відновленому продукті переробки молока, вода впливає на якість і споживчі властивості 
вироблюваного молочного продукту [1]. 

Під якістю води розуміють характеристики складу та властивостей води, що визначають придатність її 
для конкретних видів водокористування. Якість води суворо регламентується за санітарно-епідеміологічними 
вимогами - безпека, нешкідливість за хімічним складом, органолептичні властивості. 

Основними причинами незадовільної якості води є: чинники природного характеру (підвищений уміст 
у воді сполук феруму та манґану); антропогенне забруднення поверхневих і підземних вод; відсутність або 
неналежний стан зон санітарної охорони вододжерел; використання старих технологічних рішень 
водопідготовки в умовах погіршення якості води; низький санітарно-технічний стан існуючих водопровідних 
мереж і споруд; здійснення виробничого контролю в скороченому обсязі; нестабільна подача води тощо [2]. 

Для молокозаводів основними санітарно-хімічними показниками, за якими відзначається 
невідповідність води гігієнічним нормативам, є залізо, манґан і солі жорсткості. 

Для води, що використовується в молочному виробництві, вимоги встановлюються за ДСанПіН 2.2.4-
171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» [3]. Деякі нормативні 
показники якості води наведено у табл.1. 

 
Таблиця 1 – Деякі фізико-хімічні показники якості питної води 

№ 
з/п 

Найменування 
показника 

Одиниці 
виміру 

Нормативи для питної води 

водопровідної 
з колодязів та 

каптажів джерел 
фасованої, з пунктів 
розливу та бюветів

1 Водневий показник одиниці рН 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 (≥4,5)**
2 Залізо загальне мг/дм3 ≤0,2 (1,0)* ≤1,0 ≤0,2
3 Загальна жорсткість ммоль/дм3 ≤7,0 (10,0)* ≤10,0 ≤7,0
4 Загальна лужність ммоль/дм3 не визначається не визначається ≤6,5
5 Йод мкг/дм3 не визначається не визначається ≤50
6 Кальцій мг/дм3 не визначається не визначається ≤130
7 Маґній мг/дм3 не визначається не визначається ≤80

*Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 
січня 2022 року в окремих випадках, пов’язаних з особливими природними умовами та технологією  
підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що 
повинно бути зазначено у технологічному регламенті або іншому документі з описом технологічного 
процесу виробництва питної води. 

**pH для газованої питної води. 
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Отже, відповідно до [3] максимально допустима жорсткість води (без негативного впливу на людський 
організм) – не більше 7 ммоль/дм3.  

Проблема взаємозв’язку компонентів молочних продуктів з водою погіршується наявністю в ній безлічі 
домішок, які впливають на процес розчинення і впливають на якість готової продукції.  Зокрема, вода впливає 
на термостабільність, утворення осаду, в’язкість і загустіння в процесі виробництва і зберігання, запах і смак 
відновленого молока та вироблюваної з нього надалі молочної продукції.  

У виробництві відновленої молочної продукції якість води у першу чергу визначає органолептичні, 
фізико-хімічні, мікробіологічні та реологічні показники продуктів. Для води, що використовується в технології 
відновлення, повинні бути жорстко регламентовані показники: вміст завислих частинок (прозорість); солевміст; 
концентрація водневих йонів; загальна жорсткість і її складові; загальна лужність і її складові; окислюваність. 

Солевміст впливає на органолептичні параметри і розчинність сухих речовин. Величина рН визначає 
швидкість протікання хімічних реакцій, впливає на запах, присмак і зовнішній вигляд води. Підвищена 
жорсткість води чинить негативний вплив на процес вироблення відновленої молочної продукції: велика 
жорсткість води знижує швидкість процесу розчинення сухих молочних продуктів, знижує стійкість білкової 
фракції у відновленому молоці, що підвищує ризик передчасної коагуляції білків і знижує термостійкість 
відновлених молочних продуктів.  Запобігти цим процесам можна пом’якшенням води [1]. 

Загальна жорсткість – показник, що характеризує властивість води, зумовлену наявністю у ній 
розчинених солей кальцію та маґнію (сульфатів, хлоридів, карбонатів, гідрокарбонатів тощо). Контроль цього 
показника є важливою ланкою у дослідженні складу та якості питної води, яку використовують на 
молокозаводах для відновлення. 

У табл. 2 наведено шкалу жорсткості за Алекіним О.О.  
 

Таблиця 2 – Класифікація води за ступенем жорсткості 
Характеристика води Загальна жорсткість, ммоль/дм3 

дуже м’яка 1,5 
м’яка 1,5 – 3,0 

помірно жорстка 3,0 – 6,0 
жорстка 6,0 – 9,0 

дуже жорстка понад 9,0 
 
Для дослідження жорстокості було відібрано проби води Кременчуцького району та водопровідної 

води м. Кременчук. Титрометричним методом із застосуванням комлексона-ІІІ (трилон Б) визначали загальну 
жорсткість [4]. Результати розрахунків наведено в табл. 3. 

 
Таблиця 3 – Результати визначення жорсткості води 

№ 
з/п 

Місце відбору проби 
Загальна жорсткість, 

ммоль/дм3

1 с. П’ятихатки (криниця), Кременчуцький район 9,2
2 м. Кременчук, селище Молодіжне, (колонка) 8,4
3 Дачний кооператив «Берізка», м. Горішні Плавні (колонка), Кременчуцький район 9,0
4 с. Майбородівка (артезіанська свердловина)*, Кременчуцький район 7,3 – 7,6
5 м. Кременчук, селище Молодіжне (водопровідна вода) 3,4
6 м. Кременчук, Центр (водопровідна вода) 3,2
*Результати визначення жорсткості узято з протоколів лабораторних досліджень води зі свердловини 

№4н/1402-в ТОВ-Підприємство «Ізумруд ЛТД» [5]. 
 
Як видно з табл. 2, 3, водопровідна вода є помірно жорсткою (жорсткість дорівнює 3,2 – 3,4 ммоль/дм3) 

і може бути використана у промислових масштабах молокозаводу. Вода з артезіанської свердловини 
с. Майбородівка є жорсткою (7,3 – 7,6 ммоль/дм3), відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 і може бути 
використана (після попереднього пом’якшення) на молокозаводі (ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» у 
випадку необхідності) для отримання відновленого молочного продукту. Щодо води з інших джерел (колонки, 
криниця), то її можна використовувати для споживання людиною після пом’якшення (кип’ятіння, 
фільтрування, обробка ультразвуком [1] тощо) і доведення санітарно-хімічних показників питної води до норм 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». 

Отже, результати проведених досліджень свідчать про можливість використання як водопровідної води 
м. Кременчук, так і води з артезіанської свердловини № 4 с. Майбородівка Кременчуцького району для 
отримання відновленого молочного продукту. У випадку використання артезіанської води ТОВ-Підприємство 
«Ізумруд ЛТД» до якості такого продукту додадуться також позитивні якості природної джерельної води. 
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До функціональних продуктів відносять такі продукти, які за допомогою своїх компонентів, позитивно 

впливають на здоров’я людини. 
Ряжанка ‒ це кисломолочний продукт, який можна віднести до функціонального продукту, його 

виробляють сквашуванням пряженого молока чистими культурами термофільного молочнокислого стрептокока 
Streptococcus Thermophilus та Lactobacillus Bulgaricus [1]. 

В останні роки питома вага ряжанки в обсягах усіх вироблених в Україні кисломолочних продуктів 
стабільно становить 11%. Асортимент ряжанки в Україні включає ряжанку з масовою часткою жиру 1,0; 2,5; 
2,8, 3,2; 4,0 і 6,0 %, біоряжанку та ряжанку медову [2]. 

Метою роботи є виготовлення функціонального продукту, з певними характеристиками, для 
профілактики деяких захворювань. 

Актуальністю роботи є те, що завдяки своїм цінним компонентам, що містить цей продукт, його 
можуть вживати також люди, які страждають кишковими, алергічними захворюваннями, та діатезом.  

Проаналізовано асортимент продуктів молокопереробної галузі в Україні, та встановлено, що чорницю 
як сировину використовують у вигляді наповнювача в йогуртах і глазурованих сирках. Як наповнювач у 
ряжанку вносять печене яблуко та курагу. 

У даній роботі при виготовлені ряжанки, як біологічно активну добавку рослинного походження, 
запропоновано використовувати джем чорниці (Vaccinium myrtillus). Рекомендовано додавання 10 % джему від 
виробництва ряжанки.  

До складу джему входять цукри, клітковина, дубильні речовини, органічні кислоти (бурштинова, 
щавлева, хінна), вітаміни А, Е, К, РР, бета-каротин, групи В, мінеральні елементи. Чорниця у складі джему 
уповільнює старіння клітин, підтримує гостроту зору, знижує вірогідність утворення тромбів, зміцнює імунітет, 
позитивно впливає на роботу печінки, шлунково-кишкового тракту, обмін речовин [3].  

Розроблено процесуальну схему технології, в якій показано допоміжні та основні стадії виробництва. 
Загальна технологія виробництва виглядає так: санітарна підготовка виробництва (миття, стерилізація 
обладнання та приміщення), приймання молока, його охолодження до 4±2 °C, нормалізація, очищення, 
гомогенізація за t = 45‒85 °C, пастеризація та топлення молока за t = 97±2 °C, протягом 3‒4 годин, охолодження 
до t = 37‒42 °C, додавання закваски, сквашування протягом 5‒8 годин, після цих процесів додавання джему та 
перемішування, далі розлив, фасування, та подальша реалізація. 

Виконано продуктовий розрахунок виробництва на 500 кг ряжанки, розраховано, та обрано обладнання 
для виробництва.  
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Пиво – відомий з давніх-давен слабоалкогольний пінний напій, який добре втамовує спрагу. Цей 

солодовий напій не тільки смачний, але й корисний.  За помірного споживання пиво не завдає шкоди, а 
підвищує життєвий тонус. Користь пива для людини пояснюється його хімічним складом і впливом цих 
складових на організм людини [1, 2]. Смак і аромат пива обумовлюють екстрактивні речовини, витягнуті з 
зернової сировини, гіркі й ароматичні сполуки хмелю. Насиченість пива діоксидом карбону надає йому 
властивостей втамовувати спрагу.   

Актуальність обраної теми полягає в тому, що пиво – це один з найпоширеніших алкогольних напоїв не 
тільки в Україні, але і в світі.  Але мало хто замислюється про якість цього напою, особливо в епоху пандемії 
COVID-19. Потрібно приділяти пильну увагу інноваційним підходам в технології пива і впливу їх на якість 
напою. До таких підходів належить використання рослинних добавок, які поряд з поліпшенням смаку мають 
також медичний (лікувальний) ефект.  

У якості рослинних добавок можна використовувати прянощі (гвоздика, мускатний горіх, ваніль тощо), 
ароматні трави (полин, меліса, лаванда та ін.). 

Як підсилювачі смаку з давніх-давен використовувалися, наприклад, ягоди ялівцю, вишня, терен, 
лимон і помаранча (ці інгредієнти слід додавати під час затирання, незадовго до початку перекачування затору 
на фільтрацію). Такі сорти пива є до того ж особливо освіжаючими [3]. 

Цілющі трави додавалися з медичною метою. Наведемо кілька прикладів «лікарського» пива.  
Полинове пиво c додаванням полину гіркого (Artemisia absinthium) допомагає у разі проблем зі шлунком, 
безсонні, запорах, жовтяниці, набряках, відсутності апетиту і загальної слабкості. Ялівцеве пиво 
рекомендується при проблемах з нирками і сечовим міхуром, артриті, набряках, ревматизмі, невралгіях і 
запаленні ниркових мисок. Розмаринове пиво – засіб уразі відсутності апетиту, меланхолії, запорі, серцевої 
слабкості, порушеннях кровообігу, а також низькому кров’яному тиску. Полинове пиво з польового полину 
(Artemisia vulgaris) допомагає під час сечокам’яній хворобі, відсутності апетиту, запаленні сечового міхура, у 
лікуванні жіночої безплідності, вирішенні проблем зі травленням. Мелісове пиво можна вживати як засіб від 
меланхолії (зміцнює серце і душу, робить життєрадісним), при проблемах зі шлунком на нервовому підґрунті, 
нервовому напруженні, мігрені, розладах сну. Лавандове пиво відрізняється відмінним смаком і є м’яким 
заспокійливим засобом, протидіє метеоризму, допомагає у разі перевтоми, проблем із серцем, слабкості 
кровообігу та нервозності.  Анісове пиво полегшує відхаркування, пом’якшує кашель і допомагає від бронхіту.  
Звіробійне пиво лікує від легких форм депресії, гастритів, невралгій і болю при ревматизмі. Трави завжди 
використовувалися в сушеному вигляді. 

Алгоритм виготовлення пива з травами наступний. Фільтраційний мішечок з приправою занурюють в 
бажану кількість гарячого, але не киплячого охмеленого готового сусла (або в усе відразу) і залишають його 
там за температури 70 – 80 ° C на 10 – 30 хв, в залежності від бажаної інтенсивності смаку. Після цього сусло 
охолоджують, додають пивні дріжджі і продовжують як і в разі звичайного пива. На 10 дм3 пива 
рекомендується додавання 50 – 70 г трав – за власним смаком і відчуттями. Якщо спочатку планується зварити 
саме трав’яне пиво, можна додавати трави прямо в засип (до перекачування затору після останньої витримки) і 
затирати їх разом з солодом.  

В наші дні цілющі властивості пахучої спеції Cinnamomum verum були вивчені фахівцями, які 
підтвердили правоту древніх лікарів і довели, що корицю з успіхом можна застосовувати в сучасній медицині. 
Цілющі властивості цієї пряності забезпечують корисні речовини та елементи (ефірна олія, холін, коричний 
альдегід і коричний спирт, ціннамілацетат, вітаміни А, РР, Е, К, маґній, ферум, кальцій, цинк, селен, фосфор, 
натрій), харчові волокна, які входять до її складу. На 100 г коричного порошку (калорійність – 19 Ккал) 
припадає: вуглеводи – 6,2 г; жири – 0,1 г; білки – 0,3 г. 

Було доведено, що кориця має протимікробну, антисептичну, сечогінну, очисну та жарознижуючу дії. 
За допомогою цієї ароматної пряності можна знезаразити продукти, в які потрапила кишкова паличка. 

Кориця благотворно впливає на роботу травної системи (зокрема, функції шлунково-кишкового 
тракту), сприяє виділенню шлункового соку. У медичній практиці її застосовують як бактерицидний і 
дезінфікуючий засіб. Завдяки таким властивостям вона перешкоджає зростанню хвороботворних грибків, у 
тому числі дуже поширеного Candida. 

Використовуючи корицю в дієтичному харчуванні (її можна вживати замість цукру або солі), 
відзначаються позитивні зміни в роботі печінки, нирок, жовчного міхура. 

Вчені з’ясували, що аромат кориці збільшує активність безлічі рецепторів, стимулює мозкову 
діяльність, покращує пам’ять і реакцію, підвищує працездатність. Якщо додавати невелику кількість пряності у 
чай, каву або інший напій, посилюється концентрація уваги, зорове сприйняття та нюх. Є дані, що тривале 
застосування кориці допомагає вилікуватися від виразки шлунка і дванадцятипалої кишки. 

Ароматну пряність можна використовувати як зігріваючий та протизапальний засіб під час лікування 
грипу та простудних захворювань. Прості процедури у вигляді п’ятихвилинних інгаляцій над гарячим настоєм 
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кориці дуже швидко позбавлять від проявів сезонних недуг.  Ефективний також протизастудний чай з корицею, 
шавлією та медом.  Імбирний чай з додаванням кориці послаблює симптоми застуди, надає відхаркувальної та 
потогінної дії, знижує температуру тіла. 

Кориця, розтерта в кашку разом з листям кропиви, знімає суглобові болі, значно покращує стан під час 
нападів радикуліту.  Цей же засіб можна використовувати і під час лікування артритів. 

Експерименти показали, що кориця корисна для зору (безпосереднє введення препарату з нею в око 
виліковує катаракту). 

У лікарських зборах кориця використовується для поліпшення стану після інсультів, при ішемічній 
хворобі серця, порушення кровообігу. Лікарі рекомендують ці збори людям похилого віку для лікування 
вікових змін психічного стану. Кориця має антидепресивну дію, вона знімає нервову напругу, прибирає 
нав’язливі стани.  Відомо також, що ця пряність підсилює позитивну дію інших рослинних препаратів. 

Окрім кори коричного дерева (або куща), в народній медицині також використовують його гілки. Їх 
застосовують як знеболюючий засіб при печінкових і ниркових коліках, для боротьби з мікробами й вірусами. 
Кориця допомагає позбутися від тромбів у кровоносних судинах, знижує рівень холестерину. Вона дуже 
корисна для людей, які страждають на цукровий діабет, оскільки призводить до норми вміст глюкози в крові. 

Нижче наведено один із способів отримання пивного напою з додаванням кориці.   
Отже, сучасний процес приготування пива складається з чотирьох етапів: затирання солоду, варіння 

основного сусла, бродіння, дозрівання пива [4, 5].  
Приготування пивного сусла відбувається інфузійним способом. Гідромодуль затору складає 1 : 4. 

Затирання проводиться способом настоювання. Сусло кип’ятиться протягом 30 хв, а за 5 хв до закінчення 
кип’ятіння вноситься хміль і кориця.  Після цього сусло охолоджується до температури 20 °С для осадження 
білкових компонентів сусла. Далі охмелене сусло фільтрується і подається на бродіння (бродильний чан). У 
процес уводяться дріжджі. Після завершення бродіння отримують молоде пиво, яке потім спрямовується на 
«дозрівання» в спеціальні танки, де воно доброджує і витримується. Після дозрівання пиво іще раз фільтрується 
і розливається в тару. 

Отже, використавши у біотехнології пива рослинну добавку на основі Artemisia absinthium, можна 
надати цьому популярному напою не тільки відмінних органолептичних властивостей, але й цілющих, які є 
особливо актуальними в епоху пандемії COVID-19. 
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Сир – це харчовий продукт, що виробляється з молока шляхом коагуляції білків, обробки отриманого 
білкового згустку і подальшого дозрівання сирної маси. При дозріванні всі складові частини сирної маси 
піддаються глибоким змінам, в результаті яких в ній накопичуються смакові й ароматичні речовини, 
утворюються властиві даному виду сиру консистенція і малюнок. 

Серед продуктів харчування сир займає одне з перших місць за харчовою та енергетичною цінністю. 
Харчова цінність сиру визначається високим вмістом у ньому білка, молочного жиру, а також мінеральних 
солей і вітамінів у добре збалансованих співвідношеннях і формі сприятливій для травлення. У 100 г сиру 
міститься 20 ... 30 г білка, 32 ... 33 г жиру, близько 1 г кальцію, 0,8 г фосфору. У сирі міститься значна кількість 
вільних амінокислот, у тому числі всі незамінні [2]. 

Важливою особливістю сиру як харчового продукту є його здатність до тривалого зберігання. Так 
вироблені за традиційною технологією сири швейцарський, радянський, голландський та ін. можуть зберігатися 
при мінусових температурах протягом декількох місяців. 

В основі виробництва сиру використовується ферментативно мікробіологічний процес, перебіг якого 
залежить від фізико-хімічних властивостей молока, складу мікроорганізмів закваски, їх здатності розвиватися в 
молоці, в згустку сирної маси і умов технологічного процесу [1]. 
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Виробники сиру не шкодували сил для того, щоб привернути увагу до своєї продукції. Вони 
виставляли її на численних конкурсах, виставках і т.д. А до знаменних дат в багатьох країнах виготовлялися 
гігантські голови сиру. Так, в 1939 році на Алтаї до відкриття Всесоюзної сільськогосподарської виставки була 
виготовлена голова швейцарського сиру вагою 293 кг. А трохи раніше, в кінці XIX століття, сировари міста 
Петро (Канада) виготовили для всесвітньої виставки в Чикаго гігантський сир діаметром 10 м і вагою 10 т. На 
нього було витрачено 100 тис. літрів молока. Жителі Перта спорудили сиру гігантові пам’ятник. 

Відомо, що структура, консистенція, малюнок, вихід сиру визначаються швидкістю отримання, 
структурно-механічним і синергічними властивостями сичужного згустку. 

Особливості біотехнології сирів: 
1. в якості основної сировини – молоко коров’яче незбиране, що є складною і варіабельною 
біологічною системою, склад, властивості і стан якої змінюється з часом; 
2. виробництво, дозрівання сиру ведеться із нестерильної сировини при постійному контакті з 
виробничим середовищем (устаткування, атмосфера, розсіл) і робочим персоналом, які можуть бути 
джерелом мікрофлори, шкідливої і в технологічному аспекті і для здоров’я людини; 
3. тривалість процесу отримання сиру і необхідність підтримання в сирній масі фізико-хімічних умов, 
що допускають ріст і розмноження мікрофлори; 
4. життєдіяльність різних мікроорганізмів; 
5. обов’язковим компонентом біотехнології сирів є спеціально підібрані і відповідним чином відібрані 
молочнокислі бактерії, з ростом, розмноженням і життєдіяльністю яких пов’язані більшість корисних 
змін, що  забезпечують якість і безпечність сирів, збереження властивостей при зберіганні; 
6. кінцевий продукт є складним за своїм хімічним складом та фізико-хімічними властивостями. 
Додавання горіхів, зокрема ліщини, до сиру надає йому нових корисних властивостей. Горіхи корисні, 

передусім, таким: високий вміст білка (10-20% в залежності від типу горіхів чи насіння); повноцінний склад 
білка (тобто в ньому є незамінні амінокислоти); високий вміст ненасичених жирних кислот, в тому числі 
довголанцюгових поліненасичених омега-3 та омега 6 жирних кислот; значна кількість токоферолів та 
споріднених ним молекул (ви точно знаєте одну з них – вітамін Е), а також вітаміни В6, фолат, ніацин; 
клітковина (3.5-10% в залежності від типу горіху чи насіння); мікроелементи (залізо, селен, цинк, кальцій, 
магній, калій – в залежності від типу); горіхи це цінне джерело білка та корисних жирів. Інколи доводиться 
чути, що горіхи надто калорійні, аби їх їсти часто і багато, і понад два горіхи на день це вже не користь, а 
шкода. Це не так. Дослідження людей, що регулярно і немало їдять горіхи, показало, що їм не притаманні 
проблеми з вагою, балансом жирів чи серцем та судинами. Навіть навпаки: щонайменше 12 грамів горіхів на 
день знижують ризик інсульту.  

Регулярне споживання горіхів покращує баланс ліпопротеїнів крові й знижує загальний рівень 
холестерину. 
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Актуальною проблемою на сьогоднішній день залишається спалах коронавірусної інфекції – вірусного 

антропонозного захворювання з групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Пандемію цієї хвороби 
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала надзвичайною ситуацією в галузі міжнародної охорони 
здоров’я та внесла заходи з боротьби проти неї до тимчасових рекомендацій згідно з Міжнародними медико-
санітарними правилами 2005 року.  

Ураховуючи неоднозначний, складний і часто непрогнозований перебіг інфекції, рекомендованими 
кроками лікування хворих на SARS-CoV-2 із симптомами важкого і середньотяжкого перебігу захворювання є 
застосування антибіотикотерапії, противірусних та імуномодулюючих препаратів [1]. Під час захворювання на 
коронавірусну хворобу є імовірність приєднання до основного захворювання вторинної бактеріальної 
пневмонії, успішне  лікування якої залежить від вчасно призначеної антибактеріальної терапії.  

Практично всі опубліковані протоколи різних країн містять таку рекомендацію, зазначаючи, що у 
пацієнтів, які мають показання до госпіталізації, або зміни на КТ легень, що виявляють осередки запалення, 
необхідно призначати антибактеріальну терапію, а при лікуванні важких форм і пацієнтів в критичному стані – 
імуномодулюючих засобів, враховуючи призначення всіх препаратів offlabel, у деяких рекомендаціях 
вказується «рекомендується в рамках клінічних досліджень» [2, 3]. 

До рекомендованих антибактеріальних препаратів належать: азитроміцин, ампіцилін, фторхінолони.  
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Отже, анттимікробна терапія проводиться із застосуванням пеніциліну (амоксіцилін, ампіцилін), 
цефалоспорину ІІІ покоління (цефотаксім, цефтриаксон) та макролідів (азітроміцин, кларитороміцин) або  анти 
пневмококовий фторхінолон (лівофлоксацин, моксифлоксацин). Антибіотики призначають з урахуванням 
імовірного спектра збудників і стратифікації за присутністю чинників ризику полірезистентних збудників [4].  

Особливу увагу багатьох дослідників і клініцистів на сучасному етапі привертає азитроміцин – 
препарат, який продемонстрував противірусну дію і синергічний ефект щодо впливу на реплікацію SARS-CoV-
2 із гідроксихлорохіном, а також антибіотик, який окрім антибактеріального ефекту, що широко застосовується 
в лікуванні інфекцій різного ступеня важкості як верхніх, так і нижніх дихальних шляхів, також володіє 
протизапальними й імуномодулюючими властивостями. Доказано зменшення вірусного навантаження та 
індукцію синтезу противірусних інтерферонів при застосуванні азитроміцину для оброблення клітин 
бронхіального епітелію у пацієнтів із ХОЗЛ, бронхіальною астмою (БА), кістозним фіброзом легень. Це 
клінічно проявляється у зменшенні кількості загострень ХОЗЛ і БА, кістозного фіброзу легень у пацієнтів, яких 
лікують у разі ГРВІ із застосуванням азитроміцину [5]. Авторами зроблено висновок про плейотропність 
ефектів цієї групи антибіотиків – антибактеріальний, противірусний, протизапальний та імуномодулювальний. 
Значний інтерес клініцистів також викликає доведений факт накопичення азитроміцину у вогнищах 
інфекційнозапального процесу із затримкою в них у терапевтичній дозі протягом до 10 днів після закінчення 
вживання препарату, що дає можливість скоротити тривалість лікування інфекцій порівняно з антибіотиками 
інших груп [6]. 

У відкритому нерандомізованому клінічному дослідженні азитроміцин вводили в комбінації з 
гіроксіхлорхіноном для запобігання бактеріальній інфекції [7]. На 6-й день у всіх пацієнтів, які отримали 
комбінацію (гідроксихлорохін й азитроміцин) був невиявлений SARS-CoV-2 у порівнянні з пацієнтами, що 
отримували тільки гідроксихлорохін . Ці дані припускають потенційну вигоду в якості додаткової терапії. 

Вміння короновірусної хвороби зв’язуватися з рецептором ангіотензинперетворюючого ферменту 2 
(ACE2) та потрапляти в клітини через ендоцитоз відкрило шлях для репозиції старого  препарату. У цій роботі 
підкреслюється потенціал азитроміцину для лікування SARS-CoV-2. Азитроміцин має лізосомотропні 
характеристики, тобто він проникає і накопичуються всередині пізніх ендосом та лізосом і може перешкоджати 
розмноженню вірусу всередині клітин. Крім того, цей препарат має протизапальну дію. Поверхнево-активна 
речовина може утворювати фундаментальний захисний механізм проти вірусу. Залучення клітин носового 
епітелію до вступу SARS-CoV-2 передбачало вигідне інгаляційне використання препарату порівняно із 
системним введенням. Інгаляційна доставка ліків може допомогти націлити препарат на точне місце дії з 
незначними побічними ефектами або повною їх відсутністю. Введення азитроміцинуза допомогою спеціальної 
системи доставки лікарських засобів забезпечує два види націлювання: перше націлювання на тканини за 
допомогою інгаляційної системи доставки лікарських засобів для досягнення високих концентрацій лікарського 
засобу в дихальній епітеліальній тканині, що надмірно експресує рецептор АСЕ2 для вірусу; друге, це те, що 
клітинне націлювання вірусу надходить на кислі везикули (пізні ендосоми та лізосоми), які представляють долю 
ендоцитарних вірусів [8]. 

Загалом азитроміцин ‒ це азалід, підклас макролідних антибіотиків. Він отримується з еритроміцину, із 
заміщеним метилом атомом азоту, включеним у лактонове кільце, завдяки чому лактонове кільце стає 15-
членним. Він запобігає зростанню бактерій, втручаючись у їх синтез білка. Він зв՚язується з субодиницею 50S 
бактеріальної рибосоми і, таким чином, пригнічує трансляцію мРНК. Останніми роками його застосовують 
насамперед для профілактики бактеріальних інфекцій у немовлят та тих, у кого слабша імунна система. 
Розроблена перевірена індикація стабільності методів біодифузійного аналізу в прискорених кислотних, лужних 
та окисних умовах, на додаток до впливу різних типів світла, температури та рН [9]. 

На сучасному етапі існує достатньо експериментальних і клінічних доказів щодо доцільності та 
ефективності застосування азитроміцину у комплексній терапії вірусних і бактеріальних інфекцій дихальних 
шляхів, у тому числі при лікуванні коронавірусної хвороби. Враховуючи загальні терапевтичні ефекти 
азитроміцину і доведену достатню безпеку у лікуванні різноманітних інфекційно-запальних захворювань 
доцільним може бути його використання при лікуванні пацієнтів із респіраторними симптомами, які мають 
прояви бактеріальної інфекції або супутні хронічні захворювання (ХОЗЛ, СН, ЦД), підозру (підтвердження) 
інфікування SARS-CoV-2.  
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Останнім часом перед людством особливо гостро постала проблема глобальних змін клімату, зокрема в 
наслідок так званого парникового ефекту. Як вважають спеціалісти, однією з головних причин його виникнення 
є зростання в атмосфері концентрації таких газів як СО2, СН4, водяної пари тощо [1]. На сьогодні до 
найбільших емітентів метану до атмосфери належать підприємства агропромислового комплексу (АПК), 
зокрема тваринницької галузі. Виробництво біогазу з гною великої рогатої худоби (ВРХ) дозволяє запобігти 
викиду метану в атмосферу, а його уловлювання – найкращий спосіб запобігання глобальному потеплінню. 
Біогаз може використовуватися як і звичайний природний газ для обігріву, вироблення електроенергії, завдяки 
чому фермерське господарство самостійно може себе забезпечувати тепловою та електричною енергією. Тому 
споживання біогазу в технічних цілях має особливе значення, оскільки, таким чином, зменшується емісія 
метану. Цінність гною ВРХ, свиней та птиці, що використовується з метою отримання енергетичного джерела, 
біогазу, залежить від вмісту у ньому органічної частини, сирих рослинних залишків та води. Для створення 
необхідної вологості субстрату 86 – 90% потрібно додавати воду. 

Разом з тим підстилковий гній ВРХ є чудовим екологічно безпечним органічним добривом, яке містить 
ряд мікроелементів, важливих для живлення рослин, підтримання родючості ґрунту і утворення гумусу. 

Гнойові відходи тваринництва (гній ВРХ), є традиційним субстратом для виробництва біогазу. Гнойові 
відходи, особливо безпідстилкові, завдяки високому вмісту води, є придатними для розбавлення інших, більш 
концентрованих субстратів, що дозволяє перекачувати їх насосами. Технології виробництва та енергетичного 
використання біогазу набули поширення в світі, а загальне виробництво енергії з біогазу, зокрема в країнах ЄС, 
має тенденцію до постійного зростання. Інтенсивне нарощування його виробництва має місце в країнах, де 
широко використовуються спеціально вирощені для енергетичних потреб види рослинної сировини, серед яких 
кукурудза на силос є найбільш ефективною, а відтак і найбільш поширеною сировиною. При цьому, 
визначальним фактором, що обумовлює напрям використання енергії виробленого біогазу, є стимулювання, 
зокрема встановлення фіксованого «зеленого» тарифу на електричну енергію з біогазу. В Україні біогазові 
проекти, попри значний потенціал виробництва газової суміші як у використанні відходів та побічної продукції, 
так і в енергетичному використанні земельних ресурсів, розвиваються досить повільно. Як показує досвід, без 
широкого використання рослинної сировини, а також без дієвих механізмів стимулювання, досягти істотних 
успіхів в цьому напрямку буде вельми складно. 

Переробка сировини на метан відбувається в ході складних взаємодій у змішаних популяціях бактерій, 
що належать до групи археїв, відомих під загальною назвою метаногенів. Утворення метану з органічних 
сполук відбувається у чотири стадії, основною з яких є власне метаногенна. Основні біохімічні шляхи синтезу 
метану – біосинтез з оцтової кислоти та біосинтез з вуглекислого газу та водню. 

Для переробки гною ВРХ широко використовують метанове бродіння відходів з утворенням біогазу, 
який на 60 – 80 % складається з метану і на 15 – 20 % – вуглекислого газу [2]. Метанове зброджування – це 
процес, що здатний принести величезну користь в знезараженні вихідної сировини. Щоб забезпечити 
великомасштабний розвиток і економічну ефективність установок з виробництва біогазу, необхідно вирішити 
ряд біохімічних, мікробіологічних, соціальних та технічних проблем. Удосконалення стосуються таких 
моментів: скорочення числа сталевих елементів в обладнанні; створення обладнання з оптимізованою 
конструкцією; розробка ефективних нагрівачів; нагрівання біогазових установок (БГУ) сонячною енергією; 
об’єднання систем виробництва біогазу з іншими нетрадиційними джерелами енергії; конструювання 
великомасштабних виробничих одиниць для сільського господарства і міст; оптимальне використання відходів; 
удосконалення процесів бродіння і початкової деградації відходів шляхом створення активних метаногенних 
штамів бактерій з використанням методів генної інженерії. 
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Переваги отримання біогазу очевидні, оскільки процес метаногенезу задовольняє потребу в енергії, 
цінному органічному добриві і сприяє охороні навколишнього середовища. Зброджування гною дає змогу 
вирішити економічні, екологічні та санітарно-епідеміологічні проблеми, що виникають в наслідок накопичення 
великої кількості відходів тваринництва. Виробництво біогазу є однією з безвідходних технологій, яка виконує 
природоохоронну і ресурсозберігаючу функцію, адже воно не лише не призводить до утворення будь яких 
відходів, а й утилізує відходи сільськогосподарського, спиртового, харчового та інших виробництв. І разом з 
тим, частково дозволяє вирішувати проблему збереження традиційних енергоносіїв, що є надзвичайно 
важливим у сучасних умовах. 
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На сьогодні надзвичайно важливим фактором для розвитку спиртової промисловості України є 
проблема зниження собівартості кінцевого продукту – харчового етилового спирту, покращення економічних 
показників його виробництва, а також поліпшення якісних показників, органолептичних властивостей якості 
лікеро-горілчаних напоїв [1]. 

Метою роботи було вивчення особливостей технологій та сучасного досвіду отримання етанолу із 
нетрадиційної зернової сировини. Запропоновано щодо впровадження процес біотехнологічного виробництва 
етанолу шляхом зброджування зерен амаранту (Amaranthus hypochondriacus) під дією ферментів дріжджів. 

Амарант відноситься до родини Amaranthaceae і є різновидом дводольних трав’янистих рослин. 
Середній вміст білку, жиру, клітковини, мінеральних речовин в насінні різних видів амаранту вище, ніж у 
складі традиційних зернових культур. Зерно Amaranthus hypochondriacus значно перевищує за вмістом 
корисних речовин інші зернові та олійні культури, що дає змогу використовувати його в різноманітних 
напрямах. Із зерна амаранту отримують олію, високобілкове борошно. Відходи переробки зерна амаранту 
використовують у кормовиробництві. «Амарант завдяки наявності значного адаптивного потенціалу цілком 
спроможний до забезпечення значного рівня реалізації продуктивності при мінімальних енергетичних витратах 
і здійснення позитивного біогеоценотичного впливу на елементи родючості ґрунту» [2]. 

Амарант дуже невибаглива, посухостійка культура. Природно-кліматичні умови нашої країни та 
фізіологічні особливості цієї культури зумовлюють досить високу (20–25%) вологість зерна амаранту під час 
збору врожаю. Але особливістю цієї культури є дещо розтягнутий період дозрівання. Період збирання врожаю 
припадає на вересень-жовтень, коли відносна вологість повітря може сягати 100%. Зерно визріває 
нерівномірно, і під час збирання його вологість може сягати 20% і більше. Це зумовлює необхідність 
своєчасного проведення комплексу технологічних операцій післязбиральної обробки. Післязбиральна обробка 
зерна передбачає його очищення, сушку, активне вентилювання й тимчасове зберігання до відправлення 
безпосередньо на переробку. Фізико-механічні та біохімічні властивості зерна амаранту вимагають ретельного 
підходу до вибору способів і режимів післязбиральної обробки [2]. 

У роботі провели дослідження щодо отримання етилового спирту з використанням в якості харчової 
сировини зерен Amaranthus hypochondriacus. Етанол є головною діючою складовою спиртових напоїв, які 
зазвичай виготовляються ферментацією вуглеводів. Для промислових потреб етиловий спирт часто синтезують 
з нафтової та газової сировини каталітичною гідратацією етилену. Окрім виготовлення харчових продуктів 
етанол застосовується у великій кількості як пальне, розчинник, антисептична сировина та для отримання 
інших промислово важливих речовин. Біотехнологію отримання спирту у лабораторних умовах реалізовували 
за наступними етапами: приготування браги із зерен Amaranthus hypochondriacus, зброджування цукрів в 
етиловий спирт під дією ферментів дріжджів Saccharomyces cerevisiae та перегонка бражки. Оптимальні умови 
бродіння – температура 18–25 °С, рН 4,8–5 протягом 8 діб. В якості контрольної сировини використовували 
традиційну зернову культуру – пшеницю. За результатами експерименту визначено технологічні показники 
якості етилового спирту як готового продукту бродіння (табл. 1).  
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Таблиця 1 – Технологічні показники 

Найменування показника 
Сировина

Амарант Пшениця
Колір браги Сірий Сірий
Смак Гіркий Гіркий
Міцність готового 
продукту 60 40 

Колір готового продукту Прозорий Прозорий
Кількість готового 
продукту 

0,9 дм3 0,7 дм3 

 
Середній вихід спирту із зерен Amaranthus hypochondriacus як нетрадиційної сировини становив 

37,2 дал у перерахунку на 1 т насіння амаранту. Таким чином, для спиртового виробництва, де 50–60% усіх 
витрат припадає на сировину та 40–50% – на все інше (включаючи біоагент, ферменти, допоміжні матеріали, 
теплоенергетику, заробітну плату, умовнопостійні витрати, витрати на природоохоронні заходи та ін.), 
використання дешевої рослинної сировини є перспективним напрямком з точки зору економічної 
рентабельності виробництва та зниження собівартості продукції. Запропонована технологія виробництва 
етилового спирту може забезпечити зниження виробничих витрат за деякими статтями. 
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Виробництво пива – дуже складний і досить тривалий біотехнологічний процес. На першому етапі 
виробництва зерно замочують, пророщують і піддають термічній обробці для того, щоб воно перетворилось у 
солод, збагачений активними ферментами. Далі із подрібненого солоду в результаті ферментативних 
перетворень крохмалю та білків пивне сусло за допомогою дріжджів та їхніх ферментів зброджують на пиво. 

Пиво – це слабоалкогольний напій, який виготовляється із зернової сировини й хмелю у результаті 
бродіння за участю спеціальних видів пивних дріжджів. Часто використовують й інші зернові та бобові 
культури. На сьогоднішній день усе більшу увагу приділять саме якості пива, що виробляється та реалізується в 
продовольчій сфері Україні. Нові підходи до вимог щодо визначення якості пива вимагають як найповнішого 
обліку виробниками ринкового фактору, руху від адміністративних методів контролю якості до переважно 
організаційно-економічних заходів управління якістю, переходу до гнучкої системи стандартизації. Це 
дозволить виробникам швидше реагувати на нестійкі вимоги зовнішнього й внутрішнього ринку щодо якості 
товарів, в перспективі переходу до організації роботи із забезпечення високої якості продукції. 

Проблема підвищення якості харчової продукції – одна з головних задач розвитку України в 
економічному плані. Останнім часом у всіх передових в технічному відношенні країнах відзначається 
зростаючий інтерес саме до підвищення якості продукції [1]. Тому актуальним питанням залишається розробка 
нових проектів та удосконалення існуючих біотехнологій пивоваріння з використанням нових рецептів, 
процесів та режимів у комплексі з оновленням обладнання [2]. 

Особливістю запропонованої біотехнології виробництва пива є додавання біохімічно активної добавки – 
гвоздики (Syzygium aromaticum). Ця пряність має ряд переваг. До складу крім клітковини (30%), великої 
кількості вуглеводів (27%) і протеїнів (6%) також входять вітаміни групи В (В1, В2, В3 або РР, В4, В6, В9), А, 
С, Е і К, безліч поліненасичених жирних кислот, рослинні масла і дубильні речовини. Гвоздика багата на 
макро- і мікроелементами, у тому числі, на такі як K, Ca, Na, Mg, P, Fe, Mn, Cu, Se і Zn. Вона має властивість 
пригнічувати патогенні мікроорганізми, включаючи стафілококи і туберкульозну паличку. Гвоздика володіє 
хорошим зігріваючим ефектом, збуджує апетит, активізує розумову діяльність і покращує пам'ять, допомагає 
організму позбавлятися від паразитів, має знеболюючу і ранозагоювальну дію. Пряність можна також вживати з 
метою профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань. 

Крім того, гвоздика виводить з організму токсини і зайву воду, зменшує ризик утворення злоякісних 
пухлин, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, допомагає при зубних болях. Гвоздика добре 
підтримує роботу внутрішніх органів, знімає спазми, нівелює негативний вплив стресових ситуацій, 
посилюючи життєву енергію. Послідовність технологічних процесів з апаратурним оснащенням 
запропонованої біотехнології з виробництва пива із додаванням Syzygium aromaticum зображена на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Схема апаратурного оснащення біотехнології виробництва пива з додаванням Syzygium 

aromaticum. 
 
Технологічна особливість, новизна роботи полягає у розробці біотехнології виробництва пива з 

додаванням у сусло подрібненої гвоздики в кількості не більше 0,05 %, що забезпечує імуномоделюючі 
властивості вихідного продукту. За технологією гвоздику у вигляді подрібненої сировини слід добавляти в 
сусло під час його кип’ятіння з хмелем. Отриманий продукт – пиво з додаванням гвоздики відповідає вимогам 
ДСТУ-3888-99 за основними фізико-хімічними показниками. Пиво за запропонованою технологією має 
вишуканий смак, покращений хімічний склад та лікувально − профілактичні властивості. 
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Під консервуванням слід розуміти різні методи і способи впливу на продукти, які швидко псуються, 

для більш тривалого їх збереження. Розрізняють фізичні, хімічні та біохімічні методи консервування. Одним із 
біохімічних способів консервування і тривалого зберігання плодів і овочів є квашення, соління і мочіння – це 
найбільш поширені види переробки плодоовочевої сировини. Принципової різниці між ними немає. Квашення, 
соління і мочіння овочів, плодів і ягід – це консервація, заснована на діяльності молочнокислих бактерій, які 
зброджують цукри до молочної кислоти. Це основний, але не єдиний консервуючий фактор, який є у всіх 
солоно-квашених продуктах [1].  

Сіль має допоміжне значення. Вона не тільки зумовлює смак, але і створює сприятливі умови для 
молочнокислих бактерій, підвищує осмотичний тиск, сприяє плазмолізу клітин, виділення клітинного соку в 
розсіл і найголовніше – пригнічує розвиток мікробних клітин, що призводять до псування продукції. 
Консервувальним фактором є також знижена температура, близька до 0°С, за якої солоно-квашена продукція 
після завершення процесу ферментації зберігається тривалий час.  

Таким чином, під час квашення, соління і мочіння плодоовочевої продукції основним принципом 
консервування є ацидоценоанабіоз – вироблення консерванту – молочної кислоти в результаті життєдіяльності 
молочнокислих бактерій. Допоміжним принципом є осмоанабіоз – забезпечення сприятливого середовища для 
дії молочнокислих бактерій шляхом введення солі. Термоанабіоз – принцип, що дозволяє зберегти продукцію 
тривалий час (до року) після ферментації без її перекисання і зниження якості. У зв’язку з цим солоні, квашені, 
мочені овочі, плоди і ягоди варто називати ферментованим, а процес бродіння – ферментацією [1].  

Процес ферментації овочів, плодів і ягід, що викликається молочнокислими бактеріями, може 
проходити гомоферментативним, гетероферментативним і біфідобактеріальним шляхом. У випадку 
гомоферментативного типу ферментації цукри зброджуються до молочної кислоти і ніяких інших побічних 
продуктів не утворюється. У випадку гетероферментативного типу ферментації цукри зброджуються з 
утворенням не тільки молочної кислоти, а й оцтової, з виділенням газоподібних продуктів (діоксиду вуглецю і 
водню). Біфідобактеріальний тип ферментації зумовлений роботою бактерій, що не утворюють спор, коли 
цукри зброджуються до оцтової і молочної кислот. Ці бактерії виявлені в кишечнику тварин і людини, їх 
температурний оптимум 36–38°С. У харчовій промисловості використовують два виробничих штами 
біфідобактерій – Bifidium difidi№ 791 і B. longum № 379 М, культивовані на різних поживних середовищах. 
Біфідобактерії у випадку ферментації з глюкози утворюють кислоти – оцтову і молочну [2].  
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Пропіоновокислі бактерії, зустрічаються також на овочах і плодах і зброджують вуглеводи. Вони здатні 
зброджувати молочну кислоту до пропіанату і ацетату. Тому під час квашення, соління і мочіння 
пропіоновокисле бродіння є небажаним, так як воно призводить до зниження вмісту молочної кислоти і 
погіршує якість солоно-квашеної продукції. Під час квашення іноді виникає маслянокисле бродіння, що 
призводить до згіркнення продукції. Отже, у випадку ферментації плодоовочевої сировини необхідно 
попередити небажані процеси пропіонового і маслянокислого бродіння, що призводять до погіршення або 
псування продукції. На практиці цього досягають, застосовуючи чисті культури молочнокислих бактерій і 
суворо дотримуючись технологічних інструкцій та санітарних правил, розроблених для переробних 
підприємств.  

Введення чистих культур молочнокислих бактерій під час квашення капусти призводить до зниження 
розпаду білків, зменшення втрат амінокислот, збереженню до 90% вітаміну С від його початкової кількості в 
підготовленій сировині і прискорює процес ферментації. Закваска чистих культур молочнокислих бактерій 
Lactobacterium plantarum штам Іа рекомендована для використання при квашенні капусти з розрахунку 0,1 дм3 
на 1т. Широкого розповсюдження набули сухі закваски чистих культур молочнокислих бактерій. 
Концентровану закваску готують в спеціальних лабораторіях. Вона містить не менше 100 млн. бактерій в 1см3 . 
Термін її зберігання не більше 2–2,5 місяці. Перед використанням закваску можна розбавляти 20-кратною 
кількістю кип’яченої і охолодженої води (0,5 дм3 закваски розводять в 10 дм3 води). Одержаної бактеріальної 
суспензії досить, щоб заквасити 5 т капусти. У нашатковану масу капусти закваску вносять за допомогою 
чистих обприскувачів або інших розпорошувальних пристроїв [2].  

У домашніх умовах овочі солять і квасять, використовуючи в основному спонтанне бродіння, тобто 
бродіння, збудником якого є вся епіфітна мікрофлора овочів – молочнокислі бактерії, дріжджі, маслянокислі і 
оцтовокислі бактерії, бактерії групи Сoli aerogenes та ін. Молочнокислі бактерії знаходять в овочах необхідні 
для їх розвитку поживні речовини: білки і небілкові азотисті сполуки, мінеральні солі (калієві, кальцієві, 
магнієві, фосфорні та ін.). Легко зброджувані цукри овочів використовуються молочнокислими бактеріями в 
якості джерела енергії. Багато видів молочнокислих бактерій успішно розвиваються в найрізноманітніших 
температурних умовах, аж до 1–20ºС вище нуля. Це недоступно цілому ряду інших мікробів під час бродіння. 
Якщо це врахувати, то стає зрозумілим переважний розвиток молочнокислих бактерій під час соління і 
квашення овочів.  

У випадку квашення капусти бурхливе виділення газів не погіршує її якості. А зважаючи на те, що 
квашення проводять у відкритих чанах, то бродіння має бути прискорене, щоб попередити утворення цвілі на 
поверхні капусти. Виділений з капусти вуглекислий газ перешкоджає розвитку поверхневої мікрофлори, 
пригнічуючи її життєдіяльність. Однак після закінчення ферментації посилене виділення вуглекислого газу 
припиняється і створюються сприятливі умови для розвитку споживачів молочної кислоти. Щоб попередити 
розвиток цієї небажаної мікрофлори, заквашену капусту зберігають за низьких температур (від –2 до 0ºС).  

У практиці біохімічної консервації застосовують невисокі концентрації кухонної солі, які є 
недостатніми для запобігання розвитку небажаних мікроорганізмів, але можуть загальмувати їхній розвиток. 
Введення кухонної солі під час ферментації овочів справляє деяку консервувальну дію і регулює розвиток 
мікроорганізмів, надає продукту своєрідного смаку і призводить до активного виділення клітинного соку за 
рахунок плазмолізу під час змішування її з продуктом – нашаткованою капустою. 

Клітинний сік, що виділяється, є багатим на поживні речовини і переходячи в сольовий розчин, 
утворює субстрат, сприятливий для розвитку молочнокислих бактерій. Концентрація солі 2–3 % на 
життєдіяльність молочнокислих бактерій не впливає, а підвищення концентрації до 5–6 % дещо знижує їх 
активність і різко гальмує розвиток маслянокислих бактерій і кишкової палички. Гранична концентрація солі 
для молочнокислих бактерій 12–13 %, для маслянокислих – 8 %, для кишкової палички – 6 %. Якщо сіль 
застосовувати як єдиний консервант, не допускаючи ферментації, то її треба брати 15–20 %, однак висока 
концентрація солі робить продукт неїстівним. Встановлено оптимальні концентрації солі для ферментації 
шаткованої капусти – 1,7 % [2]. 

Плівчасті дріжджі, що є частими супутники будь-якого бродіння, дуже чутливі до наявності кисню, 
тому вони розвиваються переважно на поверхні бродильної маси. Оцтовокислі бактерії, мікодерма і багато 
цвілі є чистими аеробами і без доступу кисню повітря не розвиваються. Цим значною мірою пояснюється факт  
запобігання розвитку цвілі та оцтового скисання солоних овочів у закритих бочках, повністю залитих розсолом. 
Якщо чани відкриті і не повністю залиті розсолом, то на поверхні квашеної капусти спостерігається розвиток 
цвілі. Вуглекислий газ у кількостях, що утворюється при бродінні не чинить негативного впливу на 
молочнокислі бактерії. Враховуючи вимогливість до кисню багатьох видів супутньої мікрофлори, квашення 
овочівслід вести з максимальним обмеженням припливу кисню, щоб не допустити розвитку небажаної 
мікрофлори.  

Основні зміни вихідної сировини, що відбуваються під час процесів ферментації, пов’язані із 
зброджуванням цукрів (глюкози, фруктози) молочнокислими бактеріями, які є факультативними анаеробами. 
Цей процес, як правило, відбувається без участі кисню, кінцевий його підсумок можна зобразити у вигляді 
короткої схеми: C6H12O6 → 2C3H6O3(цукор → молочна кислота). Чим більше цукру в капусті, тим швидше 
утворюється молочна кислота і краще зберігається капуста. Для її утворення необхідна температура не нижче 
15–20ºС. Більш низька температура значно затримує утворення молочнокислих бактерій, а за більш високої – 
розвиваються маслянокислі бактерії, які викликають гіркоту і псування продукції. Маслянокислі бактерії в 
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якості джерел енергії використовують, крім цукрів, солі органічних кислот, крохмаль, пектинові речовини, 
гліцерин й ін. Розкладання цукрів маслянокислим бактеріями можна зобразити у вигляді такої короткої схеми: 
C6H12O6 → C3H7COOH + 2CO2↑ + 2H2↑. Залежно від складу поживного середовища і умов бродіння 
маслянокислі бактерії виділяють в якості продуктів обміну масляну кислоту, вуглекислий газ, водень, а в 
деяких випадках етиловий і бутиловий спирти, оцтову і мурашину кислоти, ацетон та ін. [1]. 

Таким чином, у результаті бродіння цукрів і під впливом внесеної солі змінюється хімічний склад 
овочів і їх фізичні властивості: – замість зброджуваних цукрів (глюкози, фруктози) в овочах з’являються 
молочна кислота, спирт та інші продукти; – зменшується вміст азотистих речовин, частина яких витрачається 
на розвиток мікрофлори; – колоїди овочів під впливом кислот набухають, що призводить до зміни структури 
плодової м’якоті та її консистенції; – після бродіння об’єм капусти зменшується,– питома вага овочів, як 
правило, збільшується, тому що втрачений ними цукор, азотисті і мінеральні речовини з надлишком 
компенсуються введеною сіллю і продуктами бродіння, що утворилися – кислотою, спиртом та ін.; крім того, 
значна частина повітря в плодовій тканині заміщується розсолом; – змінюється об’єм і абсолютна вага овочів; – 
різко змінюються смакові та ароматичні властивості капусти, як наслідок зміни хімічного складу під впливом 
бродіння і введення спецій.  
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 Морозиво вже багато десятиліть служить невід’ємним атрибутом літа. Жарке літо, як правило, 
спонукає придбати прохолодне морозиво. Цей солодкий освіжаючий продукт популярний як у дорослих, так і у 
дітей [1]. Морозиво «Льодяний чай» є інноваційною альтернативою справжньому морозиву, бо не містить 
домішок молока чи згущеного молока, а виключно напої – зелений чай з лаймом і м’ятою та чорний чай.  
 Актуальність роботи − розширення асортименту морозива, що не містить молокопродуктів та володіє 
тонізуючими  властивостями. 
 Метою роботи є розробка біотехнології  виготовлення морозива «Льодовий чай». 
  Смакові якості морозива мають кислувато-солодкий присмак. Продукт складається з двох фаз: зелений 
чай з лаймом та м’ятою що нагадує справжнє «Мохіто»; чорний чай з солодким та насиченим смаком. Також до 
складу «Льодяного чаю» входить харчова добавка − хлорофілін натуральний зелений харчовий барвник – 100 % 
натуральний барвник, який надає морозиву насичений зелений колір. Барвники можуть відновлювати природне 
забарвлення, яке продукт втратив після обробки, дозволяють робити продукцію більш яскравою і 
барвистою [2]. Колір морозива «Льодяний чай» прозоро-зелений, та прозоро-чорний. Альтернатива морозиву – 
заморожений «Льодяний чай» вважається тонізуючим через те, що зелений чай,  який наявний у складі 
продукту зменшує сонливість, прискорює метаболізм, підвищує імунітет за рахунок корисних властивостей  
лайма та м’яти.  Цей заморожений напій  − своєрідний тонік  для організму.  
  Біологічний агент для функціонального морозива − зелений чай зі смаком лайму володіє насиченим 
смаком та приємним ароматом. Склад чаю: рослинна сировина 12 % (листя м’яти подрібнене 6 %, пелюстки 
квітів апельсина 3,9 %, лимонник 2 %, цедра лимона 0,1 %, ароматизатор «Мохіто». Чорний чай   листовий – 
чай с насиченим смаком з добрими органолептичними властивостями, що має зовсім інший аромат і гармонічно 
доповнює смак зеленого чаю. Чай чорний листовий згідно сертифікації відповідає вимогам безпеки. Пестициди 
і мікотоксини (афлатоксин В1) відсутні. Низька масова частка вологи, низький вміст загальної золи, високий 
вміст екстрактивних речовин і високий вміст таніну і кофеїну. 
 Біотехнологічне виробництво морозива «Льодяний чай» складається з таких технологічних процесів: 
санітарна підготовка обладнання; підготовка компонентів морозива, що включає процес екстракції (35−40 ˚С); 
фільтрація  (60−80 ˚С) додавання рослинних компонентів, лайма та м’яти; пастеризація за температури 
(85−95˚ С) з витримкою 50−60 с. − обробка сировини проходить в тонкому шарі і в безперервному потоці, без 
доступу повітря, чим забезпечується висока ефективність пастеризації, збереження ароматичних речовин; 
охолодження продукту та заморозка (−40 ˚С); фасування продукта (−3,5 ˚С); загартовування (−18 ˚С) − процеси 
фасування і загартовування морозива повністю механізовані; маркування, що містить знак відповідності 
«EAC», та інформацію, щодо складових продукту, температурний режим збереження; термін зберігання 
морозива за температури  (–18 ˚С)  до 2 місяців. Проведено продуктовий розрахунок на сто порцій морозива.    
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Останнім часом набирає популярності безалкогольне пиво. Це пов’язано з масою чинників: 

протипоказання до вживання спиртного, небажання пити спиртні напої, здоровий спосіб життя та ін. 
Пиво – джерело багатьох вітамінів і мінеральних речовин, які екстрагуються із солоду в процесі 

затирання.  Також пиво має тонізуючу й освіжаючу дію. Але усі ці корисні властивості нівелюються алкоголем, 
який міститься в пінному напої.  Отримання напою, що володіє позитивними властивостями і при цьому не 
містить спирту, було однією з причин створення безалкогольного пива.  Безалкогольне пиво досить швидко 
знайшло свою аудиторію і його споживання з кожним роком тільки зростає. 

Розглянемо біотехнологію виробництва пива. Інгредієнти алкогольного та безалкогольного пива нічим 
не відрізняються. Це вода, солод, хміль, дріжджі (можливі добавки – трави, спеції, ягоди). Саме дріжджі 
«роблять» солодовий напій пивом – завдяки їх роботі в ньому з’являються вуглекислий газ, спирт, певні смако-
ароматичні профілі.  Початкові стадії виробництва теж однакові – затирання солоду, фільтрація затору, варіння 
з додаванням хмелю, відділення білкових і хмельових суспензій, охолодження сусла тощо. 

На сьогоднішній день безалкогольне пиво отримують наступними способами: перериванням процесу 
бродіння; зброджуванням сусла спеціальними штамами дріжджів;  молочнокислим бродінням з подальшим 
внесенням дріжджів;  мембранною фільтрацією;  дистиляцією або випарюванням спирту. 

Сутність процесу полягає в зброджуванні спеціально підготовленого сусла дріжджами до певного 
ступеня зброджування і переривання бродіння різними способами. Сусло готують таким чином, щоб в ньому 
містилася мінімальна кількість зброджуваних цукрів. Досягається це за допомогою підбору спеціальних 
температурних режимів у процесі затирання.  В даному методі початкова щільність сусла перебуває в межах 6 – 
6,5 %. Охмеління проводять слабке (для додання легкого хмелевого аромату). Процес бродіння проводять за 
температури не вище 8 °С і переривають за досягнення вмісту алкоголю 0,5 % об. (фільтрація й видалення 
дріжджів, охолодження – зниження температури до 0 °С і видалення дріжджового осаду, пастеризація). 

Зброджування спеціальними штамами дріжджів – один з найпростіших шляхів отримання 
безалкогольного пива. Для даного способу використовують дріжджі, які здатні споживати тільки прості цукри у 
вигляді глюкози та фруктози, але не здатні розщеплювати та споживати більш складний за хімічною будовою 
цукор – мальтозу. Представником таких дріжджів є штам Saccharomycodes ludwigii. Концентрація спирту в пиві 
при цьому не зростає вище 0,5 % об., а саме пиво має характерний солодкуватий присмак. Єдиним недоліком 
даного методу є дуже повільне бродіння, унаслідок чого існують підвищені ризики зараження сусла іншими 
штамами дріжджів або бактеріями. 

Молочнокисле бродіння з подальшим внесенням дріжджів – двоступінчастий і досить трудомісткий 
спосіб, але напій виходить максимально схожий на пиво з більш стійким смаком. Спочатку отримують 
неохмелене сусло з початковою щільністю 10 % об.  Для стерилізації дане сусло кип’ятять, потім охолоджують 
до 37 °С і вносять молочнокислі бактерії.  Далі проводять молочнокисле бродіння до значень рН = 4,1 – 4,2.  
Після цього отримане підкислене сусло знову кип’ятять тільки вже з хмелем.  У процесі кип’ятіння корегують 
щільність. Її значення повинно бути в межах 6,0 – 6,5 %. Отримане охмелене сусло охолоджують до 
температури бродіння і вносять дріжджі.  Процес бродіння ведуть до вмісту алкоголю не вище 0,5 % об. 

Мембранна фільтрація пива – один з найсучасніших методів приготування безалкогольного пива.  
Даним способом безалкогольне пиво виходить максимально наближеним за смаковим профілем до класичного 
пива. Суть методу полягає у фільтрації готового пива через спеціальні фільтри з полімерними мембранами.  
Мембрани підбираються таким чином, щоб пропускати молекули певної величини. У результаті вдається 
відокремити молекули спирту й отримати на виході безалкогольне пиво з максимальним збереженням його 
первісної смакової гами. 

Отже, виробництво безалкогольного пива буде зростати, як в Україні так і в світі, оскільки одним із 
чинників розвитку популярності безалкогольного пива є тренд на здоровий спосіб життя, який отримав широке 
розповсюдження в останні роки і залучив у сегмент безалкогольного пива нових споживачів. Ситуація з 
коронавірусом лише актуалізувала питання здоров’я та укріплення імунітету.  
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         Актуальністю розробки проєкту виробництва фруктового морозива біотехнологічним шляхом є висока 
потреба продукту у споживачів.  
         Основний біотехнологічний процес буде відбуватись у ферментаторі. Основне призначення ферментатора 
полягає в тому, щоб забезпечити оптимальні умови для розвитку інокулята і освіти цільового продукту. Якщо 
розглядати загальне пристрій даного апарату, то він, як правило, виглядає у вигляді вертикального сталевого 
циліндра з напівкруглим дном. У верхній частині знаходиться кришка з отворами для введення живильної 
серед, а з нижньої зливається культуральна рідина. Конструкція апарату дозволяє створити найкращі умови для 
виробництва: він оснащений мішалками, трубками для подачі і виведення повітря, пристроями, що 
забезпечують рівномірність концентрації розчинних речовин і колоїдних частинок в середовищі. 
          Окрім ферментатора, для виробництва даного продукту знадобиться допоміжне обладнання: 
  • змішувач - пристрій, який буде швидко і ретельно перемішувати всі інгредієнти; 
• фільтр - девайс, який буде очищувати масу від зайвих добавок; 
               • пастеризатор - прилад, який буде нагрівати готову суміш; 
   • гомогенізатор - пристрій, який під впливом тиску буде подрібнювати всі компоненти майбутнього 
морозива; 
    • фризер - девайс, який буде поступово заморожувати і насичувати суміш киснем; 
                • ємності для витримки морозива; 
                • автомат для фасування товару; 
                • якісні промислові морозильні камери. 

В якості сировини для виготовлення фруктового морозива виступають вершки, сироватка, вершкове 
масло, сухе, цільне, згущене і інші види молока). Пізніше, до основи для морозива додаються наповнювачі, які 
додають морозиву додаткового смаку. Також, в залежності від виду морозива, додатково можуть 
використовуватися: глазур - шоколадна, біла або фруктова, вафельні стаканчики, ріжки, палички і так далі. 

Технологія виробництва морозива складається з декількох етапів: підготовка сировини, з якої пізніше 
буде виготовлений продукт; міксування всіх необхідних компонентів, відповідно до рецептури і державних 
норм; фільтрування отриманої маси; пастеризація (нагрівання) і гомогенізація (подрібнення) маси; 
охолодження; фрізерування маси (насичення морозива повітрям); загартовування (процес «виморожування» 
зайвої вологи); розфасовка і упаковка продукту; зберігання до моменту передачі в торгову точку. 

Інформаційною базою для написання роботи була література, научні статті, журнали, а також 
посібники та інтернет-ресурси. 
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Глобальний Індекс живої планети 2020 року засвідчує середнє зниження чисельності досліджених 
популяцій ссавців, птахів, амфібій, рептилій і риб на 68 % у період з 1970 по 2016 роки. Динаміка популяцій є 
важливим показником, що вказує на загальний стан здоров’я виду та екосистеми, до складу якої вони входять. 
Вимірювання біорізноманіття, що являє собою розмаїття всіх живих організмів, є складним завданням, адже не 
існує єдиного параметра, який може охопити всі зміни у цій багатофакторній системі життя. Проте більшість 
показників демонструють втрати, які сталися за останні десятиліття. Протягом XVI-XX століть зникло 125 
видів птахів, 77 – ссавців, 34 – рептилії та 12 видів амфібій. З початку ХХI ст. біосфера втрачає щотижня один 
вид рослин і щодня – один вид чи підвид тварин. У даний час вимирання загрожує більш ніж 1000 видам 
теплокровних тварин. Під загрозою зникнення перебуває кожен 4-ий вид земноводних, кожен 7-ий – плазунів і 
кожен 10-ий вид вищих рослин. 
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Унаслідок господарювання в Україні, особливо в останнє століття, відбулися значні зміни в 
ландшафтах і середовищах існування живих організмів. Різко зменшилася площа, зайнята природними 
угрупованнями − до 29 %, зокрема лісами − до 14,3 % території країни, було практично знищено степ як 
природний біом, значних змін зазнали гідрологічні умови території у зв'язку з будівництвом рівнинних 
гідроелектростанцій і створенням водосховищ, осушенням боліт Полісся й обводненням степу. Спостерігається 
антропогенне забруднення значних територій, у тому числі важкими металами, радіонуклідами, стійкими 
органічними сполуками, відмічено прояви девастації та синантропізації екосистем, що загрожує втратою гено-, 
цено- та екофонду і зумовлює соціально-екологічний дискомфорт населення. 

У той же час Україна має багату біоту, яка нараховує понад 25 тисяч видів рослин (більше п’яти тисяч 
судинних рослин, 15 тисяч грибів і слизовиків, однієї тисячі лишайників, майже 800 мохоподібних і близько 
чотирьох тисяч водоростей) та 45 тисяч видів тварин (понад 35 тисяч комах, майже 3,5 тисячі інших 
членистоногих, 1800 найпростіших, 1600 круглих, 1280 плоских і 440 кільчастих черв’яків серед більш ніж 44 
тисяч безхребетних, близько 200 риб і круглоротих, 17 земноводних, 21 плазунів, близько 400 птахів і 108 
ссавців із хребетних) та характеризується певним ендемізмом та реліктовістю. 

Біологічна різноманітність (biodiversity) − фундаментальна властивість живої природи, що відбиває 
безліч реалізованих під час еволюції структурно-функціональних властивостей її організації і забезпечує 
стійкість біосфери. Біорізноманітність (БР) багатомірна, що визначається декількома рівнями організації живої 
речовини і багатоплановістю використання її людиною. Прийнято розрізняти три основних рівня 
різноманітності: генетичний (сума генетичної інформації усіх особин мікроорганізмів, грибів, рослин і тварин), 
видовий (від 5 до 30 млн видів, з яких ідентифіковано близько 2 млн) й екосистемний (сума різних біотопів, 
біоценозів та екологічних процесів). 

В інтегральному вигляді поняття «біорізноманітність» визначається як кількість різних форм живої 
речовини, її загальний обсяг і мінливість у просторі і часі. У другій статті Конвенції про біологічне 
різноманіття наводиться його визначення: «різноманітність живих організмів з усіх джерел, зокрема з наземних, 
морських та інших водних екосистем й екологічних комплексів, частиною яких вони є; поняття включає в себе 
різноманітність у рамках виду, між видами і різноманіття екосистем» [6, 7]. У цій самій статті наводиться 
поняття «біологічні ресурси», що включає «генетичні ресурси, організми або їх частини, популяції або будь-які 
інші біотичні компоненти екосистем, що мають фактичну або потенційну користь чи цінність для людства». 

Будучи головним визначальним елементом довкілля БР визначає успішність розв’язання проблеми 
виживання людини, а отже, формує її світогляд і має велике значення для всіх форм діяльності: політичної, 
економічної, господарської, організаційної, наукової, законодавчої, культурної, освітньої, естетичної тощо. У 
кінцевому підсумку саме різноманітність біомів формує етноси та їх менталітет. Саме тому БР є сучасним 
інструментом комплексного виміру рівня стабільності навколишнього середовища і разом із здоров’ям людини 
– критерієм оцінювання якості стану довкілля. З прагматичної точки зору БР слід розглядати в плані її впливу 
на лісове, мисливське, рибне, сільське господарство, медико-біологічну промисловість, рекреацію і ін. 
Важливість біологічних ресурсів як самовідновлюваних джерел соціально-економічного розвитку суспільства 
зумовлює необхідність розв’язання стратегічного завдання: інвентаризації і дослідження БР як потенціалу 
сталого еколого-економічного розвитку регіонів. 

Проєкт створення Фонду біорізноманітності Дніпра (ФБД) спрямований на забезпечення збереження, 
охорони і відновлення екосистемного, видового й генетичного різноманіття території Середнього 
Придніпровʼя. Основними принципами охорони природи, покладеними в основу діяльності фонду, є: 

1 принцип біологічної різноманітності (лише різноманітна жива природа є стійкою і 
високопродуктивною); 

2 принцип корисності кожного компоненту (неможливо передбачити яке значення для людства може 
мати той чи інший вид у майбутньому); 

3 принцип загального зв’язку (зникнення будь-якого виду може привести до непередбачених 
результатів). 

Проєкт створення ФБД передбачає виконання алгоритму наступних видів діяльності: 
– рекогносцировка ландшафту і вибір модельних екосистем; 
– оформлення статусу природоохоронної території; 
– тотальна інвентаризація і резервація біологічного різноманіття; 
– визначення і реанімація зниклих видів; 
– акліматизація і інтродукція представників спорідненої біоти; 
– створення банку діаспор вищих рослин; 
– виготовлення гербарних, ентомологічних і інших колекцій, включаючи вимерлі види; 
– створення консерваційного банку нижчих рослин і грибів; 
– створення кріобанку біоматеріалу рідкісних і зникаючих видів тварин; 
– природна резервація реліктів і ендеміків; 
– закладка ботанічного саду (дендрологічного парку); 
– створення колекції зразків ґрунтових і водних проб; 
– будівництво інфраструктури фонду біорізноманіття; 
– тиражування пілотного проекту в регіонах; 
– відкриття комплексної лабораторії моніторингу якості навколишнього середовища. 
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Від реалізації розроблено проєкту ФБД очікується такі соціальні та економічні ефекти: 
а) природоохоронний і санітарно-гігієнічний; б) еколого-освітній та виховний; в) естетичний і бальнеологічний; 
г) науково-дослідний; д) забезпечення екологічної безпеки та сталого економічного розвитку в регіоні; 
е) проведення польових і камеральних практик студентів європейських університетів; є) фандрайзинг та 
виконання науково-дослідних робіт; ж) визначення токсичності води і ґрунту методом біотестування; 
з) відвідування ботанічного саду (дендрологічного парку) та екскурсійна діяльність; і) реалізація гербарних, 
ентомологічних колекцій та інших біоматеріалів, а також рекламної та сувенірної продукції. 
 
 

 
 
 
 

 



204 
 

СЕКЦІЯ № XIІІ 
АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНИХ, ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦАЛЬНИХ 

НАУК 
 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОСВІТИ Й НАУКИ 
 

Уманська А.О., студ. 
Науковий керівник Васечко Л.О., к.ю.н., старш. викладач 
Кременчуцький національний університету імені Михайла Остроградського 

 
На сьогоднішній день не є новизною те, що сучасна українська система освіти перебуває в стані 

реформування більше ніж одне десятиліття. Так, освіта – це, насамперед, одна із найважливіших галузей життя 
цивілізованого суспільства, яка має постійно вдосконалюватися, оновлюватися та змінюватися відповідно до 
теперішніх вимог забезпечення якості освіти. Реалізація реформ у сфері вищої освіти, а також у цілісній системі 
освіти безпосередньо залежить від закладених основ освітньої політики. Але, варто зауважити, що зусилля та 
пріоритетні напрямки держави й усіх інститутів демократичного суспільства є дуже важливими складовими для 
реалізації освітньої політики. 

Наразі, ми можемо спостерігати те, що позиції дослідників та політиків відносно питання про стан 
перспектив розвитку вищої школи в Україні є неузгодженими та досить суперечливими. Така різнобічність 
поглядів пояснюється зокрема тим, що з одного боку політики наполягають на минулих здобутках, значному 
потенціалі розвитку освіти, оскільки українські спеціалісти й фахівці в вищою освітою знаходять пристойні 
місця на світовому ринку праці. Якщо подивитися на ситуацію з іншого ракурсу, то варто відмітити, що рівень 
невдоволення суспільства є високим, оскільки здебільшого студенти та роботодавці стикаються із проблемою 
якісної університетської підготовки та слабким зв’язком з ринком праці та наукою. Підтвердженням останнього 
факту є результати проведених різнопланових опитувань, міжнародних порівнянь, рейтингів та моніторингів. 

Видається очевидним, що державна політика у сфері освіти й науки має безпосередній вплив на 
економіку держави, зокрема на розвиток людського капіталу, суспільного та індивідуального добробуту, 
майбутнього процвітання, а також на якість життя. Але для досягнення бажаних результатів необхідно 
забезпечити порядок узгодження політичних ініціатив, управлінських рішень та вкладати зусилля у 
довгострокові інвестиції. Таким чином, поки ці питання залишаються без потенційної реалізації, маємо те, що 
на сьогоднішній день українська освіта не відповідає вимогам та критеріям з боку особистості та суспільства, 
не задовольняє економічні потреби, а також відстає від світових тенденцій. Враховуючи зазначене, системна 
трансформація сфери для забезпечення якості освіти –  починаючи з дошкільної й закінчуючи вищою чи 
освітою для дорослих – нині є актуальною умовою для підвищення рівня нової якості освіти. 

Аналізуючи національне законодавство, вважаємо за необхідним звернутися до деяких нормативно-
правових актів. Зокрема, в п. 4 ст. 5 Закону України «Про освіту» від 05. 09. 2017 року міститься положення про 
те, що «документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз розвитку 
освіти, стратегія розвитку освіти, відповідні державні регіональні та місцеві цільові програми, плани діяльності 
у сфері освіти органів влади» [1]. Але, беручи до уваги Закон України «Про вищу освіту» від 
01. 07. 2014 року [2], бачимо те, що немає окремого положення стосовно питання про врегулювання 
стратегічного планування сфери вищої освіти. Тому вважаємо, що стратегічне планування розвитку вищої 
освіти необхідно розглядати як процес визначення цілей і пріоритетів, конкретних значень індикаторів, їх 
досягнення на певну перспективу з одночасним формуванням відповідних механізмів та інструментів 
реалізації. 

Якщо характеризувати процес розробки Стратегії, то, на нашу думку, потрібно визначати та 
враховувати певні конкретні заходи та завдання,  що впливатимуть на розвиток сфери вищої освіти, а також на 
її стійкість і конкурентоспроможність. Але, також необхідно розуміти, що результативність прогнозованого 
розвитку не може бути чітко фіксованою, оскільки значення відповідних індикаторів та критеріїв 
встановлюються із визначенням меж за розміром і часом. Використовуючи положення Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом, в України  є зобов’язання, яке полягає у «…завершенні переходу до діючої ринкової 
економіки…» [3]. На підставі цього можна виділити те, що основне завдання Стратегії полягає у створенні та 
впровадженні Нової моделі економічної діяльності у сфері вищої освіти України (НМЕДВО), в зміст якої 
вкладається формування сучасного ринку послуг української  вищої освіти на національному, європейському та 
світовому ринках. 

Як відомо, на сьогоднішній день чинна Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 
2020-2021 (схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 № 344/2013), яка «…конкретизує основні 
шляхи реалізації концептуальних ідей та поглядів розвитку освіти, визначених Національною доктриною 
розвитку освіти» [4]. Варто зауважити, що зазначений документ містить недолік, який полягає у неправильному 
визначенні об’єкту цієї Стратегії. Що це означає? Насамперед те, що об’єктом даної Стратегії є, перш за все, 
соціально-економічні відносини, які мають забезпечувати громадянам нашої держави умови для дотримання 
конституційного права кожного на освіту. Натомість ми бачимо трохи іншу ситуацію. Розробники цієї Стратегії 
визначили, що основним її об’єктом є система освіти, і на підставі зазначеного сформулювали її основні мету, 
стратегічні напрями та завдання у вигляді неконкретних лозунгів, які, на жаль, наразі неможливо 
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контролювати. Таким чином, можна зробити висновок, що при розробці майбутніх Стратегій важливо робити 
акцент на об’єкті та чіткості змісту положень, щоб надалі була можливість реалізувати їх в подальшому. 

Варто зауважити, що 3 червня 2020 року Президентом України Володимиром Зеленським був 
винесений Указ «Про вдосконалення вищої освіти в Україні» № 210/2020. Відповідно до цього документу 
Кабінет Міністрів України мав розробити Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки, яка б 
визначала основні цілі та пріоритети з урахуванням глобальних тенденцій світової економіки. І, вже у вересні 
2020 року на офіційному сайті Міністерства освіти й науки України було викладено проєкт зазначеної 
Стратегії. Аналізуючи зміст цього документу, можна виділити деякі переваги й недоліки. До основних та 
пріоритетних напрямів належить досить широкий спектр огляду сучасного стану та тенденцій розвитку сфери 
вищої освіти в Україні, наведена основна статистична інформація про галузь, про участь України в 
Європейському просторі вищої освіти, про розбудову нової системи забезпечення якості вищої освіти 
відповідно до європейських вимог, про зростання привабливості українських університетів для іноземних 
студентів та ін. В цілому Стратегія висвітлює основні проблеми української вищої освіти.  

Але, ми зазначали про те, що головним недоліком розробників Стратегій є розмитість та нечіткість 
визначення певних завдань та цілей. З цією проблемою зустрічаємося й в Стратегії на 2021-2031 роки, оскільки 
є частина завдань, які мають характер недосяжних, інша частина – взагалі неконкретні і залишається 
незрозумілим зміст та їх реалізація у повсякденні. Наприклад, у Стратегії відсутнє загальне бачення напрямів 
потенційного розвитку «відомчої» освіти, місця закладів освіти зі специфічними умовами навчання в освітній 
системі, обсягу й змісту особливих умов для таких закладів та інструментів забезпечення у них якості вищої 
освіти [5]. Якщо взяти до уваги тему реформування системи державного й регіонального замовлення на 
підготовку фахівців, навколо якої точиться тривала дискусія [5] – у Стратегії також немає. Таким чином, стає 
зрозумілим, чому Україна не може виконати поставлених цілей та досягти необхідного результату.  

І, наостанок, хотілося б зазначити, що науковці, та різні вчені звертають увагу та висвітлюють основні 
проблеми, які заважають розвиватися такій сфері як вища освіта. Тому дослідження, які були зроблені та 
продовжують проводитися – спрямовані на виправлення недоліків та вирішення головних питань, і їх не 
потрібно ігнорувати, а необхідно використовувати для забезпечення ефективності розвитку вищої освіти в 
Україні. 
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На сьогоднішній день питання щодо проблем початкової стадії досудового розслідування носить 

дискусійний характер, а також потребує все більш окремої уваги як вітчизняних науковців, так і правників. 
Варто зауважити, що проведена низка досліджень спирається на положення колишнього кримінально-
процесуального законодавства. 

Наприклад, Ю. Браверман звертав особливу увагу на ліквідацію інституту дослідчої перевірки навіть 
ще до набрання чинності Кримінально-процесуального кодексу України 2012 року (далі – КПК України). 
Зазначене пояснюється тим, що автоматизм процесу початку досудового розслідування зумовлює появу досить 
великої кількості анонімних заяв, що відкривають можливості для здійснення різних видів зловживань як 
загальними, так і спеціальними суб’єктами у вигляді методів боротьби із бізнес-конкурентами чи політичними 
опонентами. У зв’язку з цим, Ю. Браверман висловив таку точку зору, що «Якщо залишити Кримінально 
процесуальний кодекс України без змін у контексті цього питання, то кількість кримінальних проваджень може 
суттєво збільшитися. Скорочення дослідчої перевірки суттєво вплине на якість розслідування. Таке становище 
суперечить завданням кримінального судочинства, передбаченим у статті 2 КПК України, а саме – 
забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування» [2]. 
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На нашу думку, неможливо не погодитися з позицією Ю. Бравермана, оскільки вона є актуальною 
наразі. Варто зауважити, що ми живемо в сучасності і тому можемо спостерігати те, що новий порядок 
розслідування кримінальних правопорушень повністю змінив підхід до процесуального реагування органом 
досудового розслідування на отриману заяву чи повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. 

Перед нами постає питання, в чому ж полягає причина такої зміни підходу щодо початкової стадії 
досудового розслідування? Насамперед, одними з основних факторів є захист прав потерпілих від злочинів, 
перешкоджання приховуванню кримінальних правопорушень, а також недопущення необґрунтованої відмови у 
порушенні кримінального провадження. Але що ми маємо наразі? В реальних умовах спостерігаємо дещо іншу 
мету у правозастосуванні кримінального провадження, ніж ту, що була початково закладена. При проведенні 
процедури внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування (далі – ЄРДР) відбувається 
боротьба з конкурентами, «врегульовуються» невдалі господарські відносини, а також блокується діяльність 
суб’єктів господарювання. Тому досить часто активісти та псевдоактивісти вимагають від слідчих, прокурорів 
порушити кримінальні провадження навіть з безпідставних обставин, які ніяким чином не відносяться до 
кримінальних правопорушень. В результаті зазначеного, можемо зробити висновок, що стаття 214 КПК 
України використовується більш в недобросовісний бік і тому наведений перелік не можна вважати вичерпним.  

Враховуючи практику Вищого антикорупційного суду, можна зробити певну кваліфікацію заяв та 
повідомлень, з якими звертаються заявники до органів досудового розслідування. Ними є такі: 

1) в яких містяться відомості про кримінальне правопорушення [3]  – тобто мають місце обставини, 
факти або твердження, які свідчать або можуть свідчити про кримінальне правопорушення (вносяться 
автоматично та безальтернативно; інформація, що надана заявником, має бути перевірена на підставі початку 
досудового розслідування); 

2) в яких очевидно відсутні відомості про вчинення кримінального правопорушення [3]: 
- незгода з прийнятими процесуальними рішеннями у рамках кримінальних проваджень (здебільшого 

надходять від осіб-учасників кримінальних проваджень та активістів по справах, що широку відомі 
суспільству); 

- незгода з прийнятими суддями рішеннями (заявники намагаються порушити кримінальні справи щодо 
суддів переважно на підставі статті 375 Кримінального кодексу України, яка згідно з Рішенням 
Конституційного Суду № 7-р/2020 від 11.06.2020, визнана такою, що не відповідає Конституції України. Навіть 
визнання неконституційності зазначеної статті не вплинуло на зменшення кількості подачі скарг на суддів і 
тому це питання й надалі залишається актуальним); 

- незгода з рішеннями, прийнятими представниками органів державної влади чи місцевого 
самоврядування, рішеннями у сфері корпоративних правовідносин, управлінськими або керівними рішеннями 
[3] (мається на увазі те, що заявники намагаються використовувати кримінальний процесуальний ресурс для 
тих випадків, які вирішуються у порядку адміністративного чи господарського судочинства); 

- процесуальний спам [3] – тобто окрема група заяв і повідомлень, що надходять від одного заявника і 
можуть мати різну мету, як то блокування роботи відповідного правоохоронного органу, виконання замовлення 
на створення проблем конкурентам та інше (тому особи, що подають такі заяви, намагаються будь-яку 
побутову ситуацію перетворити або надати вигляд кримінального правопорушення та вимагають від органів 
досудового розслідування відкрити кримінальне провадження на підставі поданих заяв).  

Враховуючи вищевикладене, варто зауважити, що КПК України не містить положення, які б 
регулювали питання щодо подачі заявниками повторних однакових заяв про вчинення кримінального 
правопорушення, а також ідентичних скарг на бездіяльність органів досудового розслідування по декілька 
разів. Цей факт підтверджується тим, що до Вищого антикорупційного суду в період тривалістю з 05.09.2010 
року по 01.03.2020 року тільки від одного заявника надійшло 179 скарг [3]  на бездіяльність органів досудового 
розслідування у частині невнесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення на підставі заяви чи 
повідомлення.  

Таким чином, питання щодо доцільності та раціональності внесення усіх без виключення заяв та 
повідомлень до ЄРДР й надалі залишається дискусійним. Наостанок хотілося б зауважити, що комітетом 
Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності опрацьовується законопроект про внесення змін до 
Кримінально-процесуального кодексу України щодо порядку внесення відомостей до ЄРДР № 3049-а від 
31.08.2020 року, положення якого мають спрямованість на підвищення ефективності досудового розслідування. 
Окрема увага приділяється строкам та підставам внесення відомостей до ЄРДР як обов’язкового елементу 
початку досудового розслідування.  
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На сьогодні чинним процесуальним законодавством та Законом України «Про прокуратуру» 

передбачено, що прокурор має рівні, поряд з іншими учасниками судочинства, права. Представництво 
прокурором інтересів держави не закінчується після постановлення судом остаточного рішення у справі, 
набрання ним законної сили. Адже для реального поновлення законності законодавством передбачено 
завершальну стадію судового провадження – виконавче провадження (ст. 1 Закону України «Про виконавче 
провадження»).  

За даними статистики органів прокуратури упродовж 2020 року органами прокуратури забезпечено 
виконання судових рішень, постановлених у справах за їх позовами, на суму майже 11, 5млрд грн. проти 13, 5 
млрд грн. у 2019 році.  

Невиконаними залишаються близько 11 тис. судових рішень на суму понад 8,3 млрд грн., найбільше у 
Дніпропетровській (819 млн грн), Івано-Франківській (299,2 млн грн), Запорізькій (426,3 млн грн),  Київській 
(982,6 млн грн), Кіровоградській (398,4 млн грн), Черкаській (317,6 млн грн) областях та місті Києві  (2,5 млн 
грн). У деяких прокуратурах рівень виконання значно нижчий від загальнодержавного та становить: у 
Київській міській прокуратурі – 8,4 %, Івано-Франківській обласній – 28,3 %, Кіровоградській – 35%, 
Хмельницькій – 24,3%. 

Дотепер недостатнім є стан виконання судових рішень у бюджетній сфері та про відшкодування 
шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, які виконані менше ніж на 14%, а у сфері охорони 
навколишнього природного середовища  - менш ніж на третину. 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про виконавче провадження» прокурор є учасником виконавчого 
провадження. У п. 2 ч. 1 ст. 26 цього Закону передбачено, що виконавець розпочинає примусове виконання 
рішення на підставі виконавчого документа за заявою прокурора у разі представництва інтересів громадянина 
або держави в суді.  

Подаючи заяву до органів Державної виконавчої служби про примусове виконання судового рішення, 
прокурор представляє інтереси стягувача (фактично виступає його представником) і надалі зобов’язаний 
ефективно використовувати права сторони, передбачені ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження»: 
це право на ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження; участь у вчиненні виконавчих дій; 
оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця відповідному керівнику державної виконавчої 
служби чи до суду тощо.  

У рішенні у справі «Янголенко проти України» (справа № 14077/05 від 10.12.2009 р.) Європейський суд 
з прав людини зазначив, що провадження у суді та виконавче провадження є відповідно першою і другою 
стадіями загального провадження. Таким чином, виконавче провадження не має бути відокремлене від 
судового, і ці обидва провадження мають розглядатись як цілісний процес. 

Безсумнівно, що сучасні правові реалії потребують орієнтації не лише на формалізм цивільного 
процесуального регулювання, а й, що не менш важливо, на більш фундаментальні для ефективного судочинства 
цінності – органічну імплементацію загальновизнаних норм і принципів у сфері правосуддя, таких як право на 
судовий захист, право на справедливий судовий розгляд, принцип правової визначеності тощо. ЦПК України в 
новій редакції є саме таким і тому потребує осмислення певної реконструкції цивільного судочинства і нового 
погляду на сферу цивільного процесу. Висновки. 

Відповідно до ст. 331 ГПК України, ст. 435 ЦПК України та ст. 378 КАС України розстрочення та 
відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, 
ухвали, постанови.  

Виконання судового рішення є невід’ємним  елементом права на судовий захист та складовою права на 
справедливий суд. Лише за умови фактичного, реального  виконання судового рішення можна стверджувати 
про досягнення кінцевої мети правосуддя. Завданням прокурорів має  стати комплексний підхід до питання 
представництва, і зокрема, забезпечення виконання судових рішень, перехід від епізодичності до системного 
захисту інтересів держави. 

З огляду на викладене необхідно вжити дієвих заходів для усунення допущених прорахунків та 
підвищення ефективності організації представницької діяльності при виконанні судових рішень. 
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Адміністративно-правовий статусНаціональної поліції, передбачений положенням Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2023» та Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2023 року 
актуалізували питання удосконалення державної політики в правоохоронній сфері, визначили необхідність 
розбудови нового державного органу – Національної поліції України, аргументували доцільність упровадження 
нових засад проходження поліцейської служби, визначення прозорих критеріїв оцінювання її роботи. Реформи, 
які насьогодні відбуваються у Національної поліції, також відкривають   низку проблем, які потребують 
наукового опрацювання та практичного вирішення. а саме: удосконалення нормативно-правового забезпечення 
діяльності Національної поліції України; оптимізація процесів планування поліцейської діяльності та контролю 
за її здійсненням; упровадження в діяльність Національної поліції України кращих надбань управлінської 
науки, оновлення критеріїв та показників оцінювання діяльності Національної поліції, використання в 
діяльності поліції сучасних методів мотивації особового складу; всебічний розвиток відомчої системи освіти та 
підготовки кадрів.  

Проблематика щодо з’ясування особливостей організації та функціонування органів виконавчої влади, 
правоохоронних органів, а також Національної поліції України знайшла своє висвітлення у наукових працях 
багатьох українських та зарубіжних учених-юристів (передусім, фахівців у галузі адміністративного права, 
публічного адміністрування, управління в органах внутрішніх справ, адміністративного менеджменту), таких 
як: В. Б. Авер’янов, І. В. Арістова, В. Д. Бакуменко, Л. В. Балабанова, О. М. Бандурка, К.Л. Бугайчук, 
О. І. Безпалова, Ю. П. Битяк, В. В. Галунько, В. М. Гаращук, М. С. Орлів, В. Л. Ортинський, Ю. Є. Петруня, 
С. В. Пєтков, В. М. Плішкін, О. М. Рєзнік, О. Ю. Синявська, В. В. Сокуренкотощо.  

Розбудова незалежної, демократичної та правової української держави останні декілька років набуває 
дуже стрімких темпів, що зумовлено насамперед усвідомленням незворотності європейського та 
євроатлантичного вибору, прагненням до остаточного утвердження міжнародних та європейських стандартів у 
сфері забезпечення прав і свобод громадян, спрямування діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування на служіння як загальнонаціональним інтересам, так і інтересам кожної людини[1, с. 32].  

Дослідження  адміністративно-правового статусу Національної поліції та її органів  є одним із 
пріоритетних напрямів сучасної науки адміністративного  права. Цілком слушну думку визначає В.Д. Шаповал, 
який вказує, що для з’ясування сутності  статусу будь-якого органу, в першу чергу необхідно визначити 
поняття  правового статусу громадянина в Україні[3, с. 66]. 

Правовими актами визначається її назва, місце у службовій ієрархії (кому вона підпорядковується, хто 
підпорядковується їй, який порядок заміщення) [2, с. 189-190]. 

До деяких обмежень загальних прав і свобод веде й володіння спеціальним правовим статусом 
посадових осіб органів Національної поліції. 

На нашу думку, посада для правового статусу посадової особи органів Національної поліції є синтезом 
його організаційно-правового положення й складається з двох частин — службової та особистої. Остання 
частина регламентує положення посадової особи (розмір відпустки, пільги, компенсації, гарантії та ін.). 
Службові повноваження, права та обов'язки посадової особи - це право видавати індивідуальні акти у вигляді 
розпорядження чи обов'язок дотримуватися внутрішнього розпорядку дня. 

Істотне значення для визначення компетенції посадової особи, повноважень і, в остаточному підсумку, 
її правового статусу має таке правове явище, яким виступає «правовий статут» посади. Деякі вчені зазначають, 
що у статуті посади виражається основна функція, яку виконує працівник, який обіймає її, а назва посади 
передбачає собою чітке формулювання, що відображає ступінь індивідуалізації і спільності в системі функцій 
структурного підрозділу, органу в цілому [ 3, с.38]. 
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 Складовими елементами статуту посади також будуть: порядок введення посади, порядок і умови її 
заміщення, норми оплати праці за посадою. Тому при встановленні посадового статусу службовця важливо 
враховувати ще й ознаки, які характеризують посаду, як структурну одиницю органу. 

 Правовий статут посади є мовби фундаментом (основою) для встановлення правового статусу 
конкретної посадової особи з усіма наслідками, що з цього випливають. 

Службі в органах Національної поліції, як і державній службі в цілому, властиве поняття «посадова 
особа», що вказує на займану посаду, ступінь кваліфікації, приналежність до визначеної групи державних 
службовців. 

Озірська С.М.вважає, що посадова особа - це особа, яка постійно, тимчасово або за спеціальним 
повноваженням обіймає посаду й здійснює функції представника влади або виконує організаційно-
розпорядницьку, адміністративно-господарську функції у державних органах, органах місцевого 
самоврядування, державних і муніципальних установах , а також у Збройних силах, інших військових 
формуваннях і несе юридичну відповідальність [4, с.24-25; 5, с.12]. 

Отже, аналіз цих публікацій дає можливість виділити характерні ознаки, що властиві посадовим 
особам: по-перше, це перебування на посаді; по-друге, здійснення функцій із реалізації компетенції 
відповідного органу; по-третє, володіння юридично-владними повноваженнями на здійснення юридично 
значимих дій; по-четверте, наявність підвищеної відповідальності за свої дії. 
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Людські цінності були завжди на першому місці, освіта є невід’ємною частиною розвитку та розквіту 

держави. Хочу зауважити що багато вищих навчальних закладів, переходять на новий рівень забезпечення 
освіти. Спостерігаючи за змінами в Україні, можна побачити що країна рухається у перед, і прагне відповідати 
Європейським стандартам. Розвиток реформування в освіті набирає обертів і можна спостерігати за існуючими 
змінами, також є сенс звернути увагу на майбутні зміни для покращення якості вищої освіти в Україні. Для 
покращення якості, актуальним на сьогодні буде реформування (перетворення, зміни) вже існуючої системи 
якості вищої освіти, на більш сучасну та нову систему. 

Найголовніше що може бути в реформуванні вищої освіти це якість та можливість отримати дорослим 
особам освіту, метою реформування вищої освіти являється найосновніша задача, дати змогу отримати 
можливість проявити себе в майбутніх поставлених задачах, та мати конкуренцію серед спеціалістів існуючого 
ринку праці, що озброєні знаннями, та можуть створити різну інтелектуальну продукцію, і розділити погляди 
нашої демократичної держави. В якість вищої освіти входять важливі аспекти на які варто звернути увагу; Є 
велике бажання прописати найголовніше з чого варто починати вдосконалювати вищу освіту, на найосновніші 
сторони ВНЗ, такі як ресурси, навчально-матеріальну базу, навчальну і науково-дослідну роботу ( в якій є не 
менш актуальні питання академічної доброчесності) та викладацький склад. 

Звичайно кожна особа мріє знайти себе в будь якій доступній професії, прагне здобути вищу освіту, 
завдяки чому може реалізувати себе як особистість в суспільстві, та ефективно використовувати свої здобуті 
знання отримані у вищих закладах. Світовий рівень завдає більш жорсткий темп до вимог вищого навчального 
закладу від якого студент отримає диплом та при пошуку роботи пред’явить його наявність роботодавцю. 

В Україні існує стратегія розвитку вищої освіти, розроблена міністерством вищої освіти та затверджена 
президентом України. Україна – велика європейська держава з населенням понад 40 млн осіб, понад 70 % 
відсотків людей мають вищу освіту. Але потенціал вищої освіти України не використовується повною мірою 
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суспільством і економікою. Так, за загальним рейтингом «The Good Country Index» 2020 р. серед 153 країн ту 
11Україна – на 76-му місці, а найближчі географічні сусіди та країни, які є безпосередніми конкурентами на 
ринку освітніх послуг, значно вище: Польща – на 31-му, а Німеччина – на 5-му. Україна посідає 1-ше місце за 
компонентою «Внесок у розвиток науки та технологій» в рейтингу, Польща – на 13-му місці, Німеччина – на 
23-му, а Велика Британія – на 5-му, але таке високе місце України пояснюється значно нижчим рівнем ВВП на 
одну особу, ніж результатами розвитку науки та технологій. [7c.] 

Фахівці Міжнародної платформи Studyportals, до якої залучені 3750 університетів світу та низка 
національних інститутів, окрім старіння населення світу, формулюють такі мегатренди, що впливатимуть на 
вищу освіту протягом найближчих десяти років: 

 зміни на ринку праці: зростання автоматизації впливає на глобальну робочу силу; 
 невідповідність навичок: розрив між тим, чого потребує роботодавець, та тим, що пропонує освіта; 
 суворіша імміграційна політика: більше бар’єрів для мобільності до країн з високим рівнем доходів; 
 економічні зміни: залежність економічного зростання від ринків, що розвиваються; 
 дисбаланс потужності: попит в економіках, що розвиваються, проти пропозиції в розвинених 

економіках; 
 бюджетний тиск: вища освіти стикається зі скороченням державного фінансування. [27c.] 
Реформа потрібна для максимальної реалізації отриманих знань на практиці, Фінансування в державі 

ЗВО, не на тому рівні щоб реалізувати сучасні методи надання вищої освіти, тому в реформування входить той 
пункт який зможе вплинути на більш якісну активність фінансування ВНЗ. Посилення вступних вимог для 
громадян що мають бажання отримати вищу освіту, та активна праця над вдосконаленням Закону України «Про 
вищу освіту» адже як зазначено в стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки можемо 
спостерігати той факт відповідно до цього закону. У новому Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 
№ 1556-VII основною метою вищої освіти встановлено підготовку «… конкурентоспроможного людського 
капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення 
потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях». З моменту прийняття до цього часу 
Закон витримав вже 34 редакції, що створює ризики нестабільності законодавства у сфері вищої освіти. [3с.] що 
явно показує на необхідність доопрацювання стабільності нормативної законодавчої бази. 

На мою думку реформа вищої освіти потрібна в Україні для того щоб бути ближчими до вже існуючих 
світових стандартів освітньої, наукової структури. Адже завдяки цьому українці мають змогу отримати 
мобільність, тому що їх дипломи будуть прирівнюватись до вимог закордонних вишів. Потрібно зазначити що 
освіта і наука в державі є світла дорога, та ключ до нашого майбутнього, і уділяючи достатню увагу, 
правильним змінам в освітньому процесі, можна змінити все майбутнє нашої держави, а саме рівень та якість 
життя громадян. Доповненням у своєму висновку хочу сказати, що розвиток якості вищої освіти є 
найосновнішим на що потрібно звернути увагу державі, і займатись вдосконаленням фундаменту надання 
освітніх послуг, сторона реформи звичайно значною мірою вплине ефективно на майбутнє країни, та дасть 
змогу вийти державі на новий світовий рівень, вищої освіти. Завдяки чому наша держава, отримає змогу 
проявити себе серед інших держав світу, в освітньому та соціальному напрямку і отримати не погані 
результати.  
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З усіх живих істот, найбільш розвинений рівень пам’яті – у людини. Сучасні вчені все ще активно 

працюють над вивченням її клітинно-молекулярної природи, особливостей зв’язків між нейронами, біосинтезу 
білка. Ми все ще достовірно не знаємо, як формується і зберігається довгострокова пам’ять людини. Але сам 
факт її наявності – це і є те, на що опирається в своїй роботі поліграфолог. Коли людина бреше, її пам’ять 
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змушує тіло говорити правду – певними психофізиологічними реакціями організму, які в комплексі датчики 
реєструють і відображають на поліграмі [1]. 

Питання виявлення брехні людини з’явилося ще до нашої ери. Зокрема, у І тисячолітті до н. е. в Китаї 
особі, яка підозрювалася у вчиненні злочину, клали в рот сухий рис або ж рисове борошно й вислуховували її 
по суті справи. Той, хто не міг проковтнути крупу, визнавався винним у вчиненому злочині. Історії відомі 
приклади, коли суспільство, всупереч об’єктивним законам свого розвитку, намагалося викорінити брехню, 
застосовуючи іноді навіть радикальні способи боротьби з цим соціальним злом. До прикладу, в 
староацтекському законі Мондемузи 1-го, людина-брехун каралася смертю або скаліченням окремих частин 
тіла. Однак – це не дало своїх позитивних наслідків. У Стародавній Індії під час проведення допиту 
підозрюваній особі пропонували одночасно з її відповіддю вдаряти в гонг. Якщо вона чітко відповідала на 
поставлене питання, удар у гонг був одночасно ритмічним, якщо ж особа, відповідаючи, вагалася чи говорила 
неправду, її ритм збивався і удар у гонг не збігався з часом виголошення інформації.  

Виявлення неправди знайшло відображення й у найдавніших цивільних статутах Стародавньої Русі, які 
отримали назву «Руська правда» і були складені в XI ст. за правління Ярослава Мудрого. За ними дозволялося 
застосувати ордалій у позовах між громадянами, зокрема, коли «позивач може... вимагати, щоб відповідач 
проходив випробуванням заліза... а коли позов коштував на півгривні... менш, то випробування водою». На 
Близькому Сході ще в глибоку давнину як «детектор брехні» використовували показники пульсу 
підозрюваного. Інформативними ознаками були зміни частоти пульсу й особливості кровонаповнення артерії 
(пульсації). Цей метод застосовувався для виявлення невірних дружин і їхніх коханців. Методика перевірки 
була надзвичайно простою. Спеціально тренована людина прикладала палець до артерії, а далі підозрюваній 
дружині ставили запитання, називаючи імена чоловіків, які теоретично могли вступити з нею в інтимні 
стосунки. Унаслідок високого емоційного напруження, як реакція на ім’я коханця, у підозрюваної різко 
змінювалися частота пульсу й кровонаповнення артерії. Далі цей метод використовувався для визначення 
ступеня щирості тієї чи іншої особи. У ІІІ ст. до н.е. давньогрецький лікар Еразістрат, а в Х ст. перський 
філософ і лікар Авіценна для виявлення брехні застосовували мануальний контроль пульсу опитуваної особи. 
Цей метод також використовували в ХVI ст. Галілей та у XVIII ст. Д. Дефо. В його основі лежали прояви 
вербальних або візуальних стимулів, що спричиняло прискорення пульсу в допитуваної особи, а це вказувало 
на її причетність до вчинення злочину. Виявлення фізіологічних ознак брехні в такий спосіб, стало прообразом 
сучасних пошукових тестів, які застосовуються поліграфологами [2]. 

Починаючи з другої половини XVIII ст. і до початку ХХ ст. настає період становлення й розвитку 
науково-технічного прогресу, який створив підґрунтя для усвідомленої цілеспрямованої діяльності пошуку 
нових форм діагностування людини за допомогою технічних приладів. У 1804 р. в науковому середовищі 
з’являється термінологічне поняття «поліграф». Джoн Хавкiнc застосував його до свого винаходу – машини, щo 
cтвopювала тoчнi кoпiї pукoпиcних текcтiв. У цiй «кoпiювальнiй» машинi такoж викopиcтoвувалиcя cамoпиcцi. 
Таким апаpатoм багатo хтo кopиcтувавcя в XIX ст., у тому числі Тoмаc Джеффеpcoн, тpетій пpезидент CША, 
пpoте cаме Джoн Лаpcoн пеpшим заcтocував теpмiн «пoлiгpаф» дo пpиладу для виявлення брехні. Cпpавжнiм 
пoштoвхoм для пoдальшoгo poзвитку змiн фiзioлoгiчних паpаметpiв opганiзму cтала poбoта iталiйcькoгo 
фiзioлoга Анжеллo Мoccо, у мoнoгpафiї «Cтpах» 1875 p. він зазначив, щo тиcк кpoвi в cудинах людини i чаcтoта 
пульcу змiнюютьcя залежнo вiд змiни її емoцiйнoгo cтану, зoкpема cтpаху. У pезультатi пpoведених 
екcпеpиментiв учений дiйшoв висновку: «Якщo cтpах є cуттєвим кoмпoнентoм бpехнi, тo такий cтpах мoжна 
виoкpемити». А. Мocco пpoвoдив cвoї дocлiдження, ґpунтуючиcь на працях Гiппoкpата, який умiв poзpiзняти дo 
60 вiдтiнкiв poбoти cеpця залежнo вiд емoцiйнoгo cтану людини. Iдеї А. Мocco зумовили пoдальші дocлiдження 
iз заcтocуванням технiчних пpиcтpoїв, метoю яких булo виявлення пpихoвуванoї iнфopмацiї за 
пcихoфiзioлoгiчними pеакцiями людини, i пpактичнo oзнаменували фopмування нoвoї галузi науки – 
психофізіології [3]. 

Дoктop медицини у сфері психології Черазе Лoмбpoзo впеpше запpoпoнував викopиcтoвувати технiчнi 
заcoби та дocягнення фiзioлoгiї для виявлення фiзioлoгiчних oзнак бpехнi. У 1885 p. вiн oпублiкував дpуге 
видання книги «Злoчинна людина», в якiй oпиcав пеpший дocвiд викopиcтання пcихoфiзioлoгiчнoгo метoду 
детекцiї бpехнi для виявлення ociб, які вчинили злoчини. Чезаpе Лoмбpoзo є першим практиком, якoму вдалocя 
дoвеcти в cудi невинуватість oбвинуваченoгo у вчиненнi злoчину за дoпoмoгoю iнcтpументальних метoдик 
діагностування неправди та пpактичнo пpoдемoнcтpувати, щo кoнтpoль фiзioлoгiчних pеакцiй людини мoже 
пpивеcти не лише дo виявлення iнфopмацiї, яку вoна пpихoвує, а й, щo є не менш важливим, cпpияти 
вcтанoвленню непpичетнocтi пiдoзpюванoгo до вчиненого правопорушення [4].  

У 1913 p. амеpиканcький пcихoлoг i юpиcт Вiльям Маpcтoн дocлiджував пpoблему лжеcвiдчення в cудi, 
а такoж у пcихoлoгiчнiй лабopатopiї Гаpваpдcькoгo унiвеpcитету пpoвoдив iнcтpументальнi дocлiдження, 
заcтocoвуючи сфігмоманометр. В. М. Марстон за допомогою розробленого ним методу зміг виявити німецького 
шпигуна, який викрав таємні документи в Міністерстві оборони США. Саме з ім’ям В. М. Марстона 
пов’язується термін «детектор брехні» [2]. 

На початку ХХ ст. американець Джoн А. Лаpcoн у 1921 p. cкoнcтpуював пеpший пoлiгpаф, пpидатний 
для poзcлiдування злoчинiв, який cлiд вважати пpooбpазoм сучасних поліграфів. Йoгo пpилад cпoчатку 
фiкcував на cтpiчцi папеpу двi функцiї: дихання i тиcк кpoвi, а пicля вдocкoналення – тpи: дихання, пульc i тиcк 
кpoвi. Для oбpoбки iнфopмацiї в таких пoлiгpафах викopиcтoвувалася цiла низка метoдик бальних oцiнoк [1]. 
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У 1993–1995 рр. почалось інтенсивне розроблення й упровадження поліграфів як у правоохоронні 
органи, так і в приватні детективні структури вітчизняного, близького і далекого зарубіжжя. 

Як засвідчує міжнародна практика наразі поліграф використовується у різних галузях знань більш як у 
ста країнах світу. За рівнем правового врегулювання країни світу можна розподілити на чотири групи, у яких 
застосування поліграфа врегульовано окремим законом (США, Литва, Молдова); нормами низки законодавчих 
актів, якими регулюється широке коло суспільних відносин (Індія, Македонія, Польща, Туреччина, Сербія, 
Словенія, Канада, Угорщина, Чорногорія); підзаконними нормативно-правовими актами (Велика Британія, 
Бельгія, Болгарія, Білорусь, Ізраїль, Південна Корея, Чеська Республіка); нормативно не врегульовано (Латвія, 
Сінгапур, Японія) [5]. 

Перспектива запровадження поліграфних технологій в України сьогодні повною мірою залежить від 
прийняття на державному рівні відповідного правового інструментарію. Зауважимо, що чинний Кримінальний 
процесуальний кодекс України не містить прямих посилань на можливість застосування поліграфа у 
кримінальному провадженні. Так само жодних вказівок не містить і Закон України «Про оперативно-розшукову 
діяльність». Водночас у зазначених нормативно-правових актах немає й заборон щодо отримання показань 
учасників кримінального провадження із застосуванням поліграфа. Проведення таких досліджень відбувається 
з дотриманням ч. 2 ст. 28 Конституції України, а саме жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана 
медичним, науковим чи іншим дослідам. У межах оперативно-розшукової діяльності поліграф може бути 
правомірно застосований для перевірки правдивості показань очевидців події на засадах добровільності. 

За необхідності перевірки істинності вербальної інформації, отриманої на стадії досудового 
розслідування від підозрюваного, потерпілого або свідка, у слідчій практиці України застосовується 
призначення так званої психофізіологічної експертизи. Питання, що вирішує експерт під час даного виду 
дослідження, цілком відповідають критеріям, які висуваються до психологічного дослідження, що 
узгоджується з ч. 1 ст. 242 КПК України. Хоча цей вид експертизи не внесено до переліку основних видів 
судових експертиз, проте зазначений перелік не є вичерпним: згідно з Інструкцією Міністерства юстиції 
України «Про призначення та проведення судових експертиз» (п. 1.2, абз. 2), з метою більш повного 
задоволення потреб слідчої та судової практики експертні установи можуть організовувати проведення інших 
видів експертизи (крім судово-медичної та судово-психіатричної) [6]. 
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У сучасному світі культурно-інформаційна роль музеїв надзвичайно важлива, вони є фактором 

розвитку суспільства шляхом відображення історичних етапів соціального життя і презентацією способів 
світосприйняття. Саме тому, для музейних установ дуже важливо обрати правильну стратегію управління, яка б 
дозволила залучати широке коло відвідувачів. На сьогодні одним з основних пріоритетів у роботі сучасного 
музею є запровадження і використання технологічних інновацій як складових інноваційного менеджменту. 

Використовуючи понятійний апарат музейного управління, зупинимося на термінах «менеджмент» і 
«інноваційний менеджмент», для того, щоб краще розкрити сутність останнього. Розпочнемо із 
загальноприйнятого поняття «менеджмент», який вимагає систему принципів, способів, засобів і форм 
управління виробництвом, а також інтелектуальними, фінансовими та іншими ресурсами. Виходячи з 
визначення поняття «менеджмент», можна сформулювати, що ж таке музейний менеджмент – це система 
принципів, способів, засобів і форм управління музейною установою та її персоналом. Характеризуючи поняття 
«музейного менеджменту» необхідно врахувати особливість музею як неприбуткової організації, роль якої в 
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суспільстві помітно відрізняється від тієї, що характерна для комерційних установ [1]. Саме тому музейний 
менеджмент визначається як система управління, що спрямована на забезпечення успішної життєдіяльності 
музею в процесі якої може бути реалізована місія музею і налагоджений зв’язок із відвідувачами [2].  

Використання технологій інноваційного менеджменту в поєднанні з класичними методами управління 
музеєм, сприятиме реалізація встановлення зв’язку «музей – відвідувач». Основною проблемою запровадження 
інновацій в музейній справі залишається відсутність достатнього фінансування, що призводить по-перше, до 
відсутності спеціального відділу або осіб, що відповідали б за інноваційний розвиток музею (це спричиняє не 
систематичність і фрагментарність у музейній діяльності); по-друге, неможливість фінансово реалізувати будь-
які інноваційні проекти, що були запропоновані (це спричиняє відсталість і несучасність музею). 

Відзначимо, що ефективність інноваційного менеджменту в музейній діяльності визначається, перш за 
все, не комерційною складовою, а соціокультурним значенням музейної установи для суспільства. Відповідно 
до цього інноваційний менеджмент реалізується на підґрунті музейних ресурсів: колекції, персоналу, 
приміщення, репутації, матеріальної складової. Але визначальною складовою музейного інноваційного 
менеджменту є потреби відвідувачів, як головних реципієнтів музейних ресурсів. Зважаючи на сучасний стан 
української музейної справи, особливо в регіонах, необхідно не забувати про те, що запит на зміну курсу 
інноваційного менеджменту може надходити від держави або приватного спонсора, що не завжди є 
виправданим і таким, що буде сприяти підвищенню рівня розвитку музею.  

Інноваційний менеджмент в музеї повинен діяти в межах кількох цільових ринків, щоб задовольняти 
потреби відвідувачів, держави, приватних спонсорів і свої власні, щоб перетворити український музей на 
популярний туристичний маршрут. Ще однією складністю реалізації інноваційного менеджменту в музеї є його 
некомерційна складова, оскільки соціокультурні об’єкти, до яких й відносимо музеї не передбачають 
одержання великих доходів у результаті власної діяльності.  

Бюджетні кошти, що призначені для музеїв на інноваційний розвиток, дуже обмежені. Основний потік 
коштів іде на підтримку поточної діяльності, перш за все, у вигляді субсидій. У зв’язку з цим, фінансування 
інноваційних проєктів з боку органів управління культурою, як на державному, так і на регіональному рівнях, 
відбувається за залишковим принципом. Варто згадати проблему диверсифікації джерел фінансування в цілому, 
з якою зіткнулися музеї, які перейшли на самоокупність. Недостатнє фінансування, тягне за собою проблему 
дефіциту кваліфікованих кадрів, які могли б інтенсифікувати процес запровадження і супроводження 
інноваційного інструментарію в роботі музею. Іноземні музею вирішували цю проблему за допомогою 
активізації співпраці з підприємствами та організаціями, яким було запропоновано не тільки надати 
спонсорську допомогу, але й увійти до складу наглядової ради музею. Таким чином, спонсори надавали кошти 
і/або професійні ресурси, які забезпечували технічну і консультативну підтримку інноваційного інструментарію 
музейного менеджменту. 
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Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує криміналістику як юридичну науку, що 

вивчає та розробляє розкриття кримінальних правопорушень [1, 465]. Останнім часом більшість учених-
криміналістів і практиків розглядають криміналістику у трьох основних аспектах: як науку, як навчальну 
дисципліну та як практичну діяльність у боротьбі зі злочинністю [2, 3]. Криміналістика привертає до себе увагу 
насамперед тим, що вона допомагає встановити істину, проникнути в глибінь криміналу та виявити й дослідити 
так званих «німих свідків» – речові докази. 

Термін «криміналістика» ввів у науковий обіг австрійський учений-криміналіст Ганс Гросс, який 
вважав криміналістику допоміжною стосовно кримінального права і визначив її як «вчення про реальності 
кримінального права» [4, 119-123]. Доля цієї непересічної особистості тісто пов'язана не тільки з судовим 
слідством, прокуратурою, криміналістикою, криміналістичною психологією, він є «батьком» і 
основоположником першої у світі університетської навчальної кафедри криміналістики, першого у світі музею 
криміналістики, першого у світі інституту криміналістики, першого у світі підручника з курсу наукової 
криміналістики, першої у світі енциклопедії криміналістики та першого посібника і монографії з кримінальної 
психології тощо [3, 119-123]. Характерним і знаковим виявилося те, що доля цього славетного вченого тісно 
пов'язана не тільки з Австрією, де він народився, здобував вищу юридичну освіту, працював в органах 
кримінальної юстиції, але і тією частиною України, що входила до австро-угорської монархії [2, 99-102]. Його 
біографічні дані свідчать, що певний час він жив і працював в Чернівецькому університеті на посадах 
ординарного професора і декана юридичного факультету [2, 62-67]. 
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Гросс Ганс Густав Адольф народився 26 грудня 1847 р. у невеличкому австрійському містечку Граці у 
сім’ї імперського військового комісара. Після закінчення гімназії, за сімейною традицією він вступив на 
юридичний факультет місцевого університету де наполегливо вивчав право й виявляв неабиякі здібності до 
юридичних наук. У 1869 р. він успішно захистив диплом юриста, а за рік отримав науковий ступінь доктора 
права. У 1873 р. вийшла друком його перша наукова праця «Розвиток права». На той час молодий науковець 
уже працював судовим слідчим у м. Леобен. Пізніше він продовжував кар’єру слідчого в місті Фельдбасі, а за 
деякий час перевівся до рідного Граца, де став радником місцевого земельного суду, а пізніше  його призначили 
на посаду окружного прокурора, де він розпочав бурхливу діяльність щодо боротьби зі злочинністю, 
опублікував низку статей, присвячених аналізу різноманітних питань слідчої практики. У 1888 р. доктор Гросс 
вперше довідався про нову систему ідентифікації особи – антропометрію, запроваджену французом Альфонсом 
Бертільйоном. Невдовзі за ініціативою окружного прокурора в усіх поліційних установах округу було 
запроваджене обмірювання злочинців. Він рішуче виступав за введення антропометрії по всій Австрії. Ганс 
Гросс  доходить висновку, що для успішної практичної слідчої діяльності необхідно створити новий моральний 
і науково-технічний фундамент, а для його розбудови самих лише знань кримінального і кримінально-
процесуального права недостатньо тому Гросс, систематизуючи успішні прийоми розслідування злочинів, 
починає наполегливо вивчати наукові досягнення у сфері хімії й фізики, ботаніки й зоології, психології й 
фізіології, фотографії й мікроскопії [3, 18-23]. 

Вважаючи криміналістику допоміжною наукою до кримінального права, Ганс Гросс назвав її «вченням 
про реалії кримінального права», яке спроможне по новому протидіяти злочинності. Зокрема, у 1892 р. Г. Гросс 
писав: «...криміналістика за своєю природою починається лише там, де встановлюють... яким саме способом 
вчиняються злочини: як дослідити ці способи і розкрити їх... про це не говорить ні кримінальне право, ні 
процес. Це й становить предмет криміналістики». І далі: «...ці вчення можуть виявитися нежиттєздатними, 
якщо слідчий, суддя не розуміє або неправильно оцінює показання свідків, якщо він не зуміє використати сліди 
злочину або взагалі не ознайомлений із положеннями, сукупність яких становить криміналістику» [3, 111]. 
Підготовлене і опубліковане «Керівництво для судових слідчих, чинів загальної і жандармської поліції» (1892), 
пізніше перевидане під назвою «Керівництво для судових слідчих як система криміналістики», не втратило 
своєї значимості до цього часу» [2, 15]. В цій книзі автор не тільки узагальнив наявний досвід слідчої роботи, 
але і запропонував розроблені ним і його попередниками деякі спеціальні прийоми, пристосування для цілей 
розслідування, які засновані на даних різних (головним чином природничих) наук. Ця фундаментальна праця ( 
понад тисячу сторінок) стала першим підручником  із  криміналістики, своєрідною «біблією слідчого». Вона 
була перекладена майже всіма європейськими мовами, принісши авторові світову славу [3, 97].  

Отже, варто, по-перше, визначити роль і місце Ганса Гросса як педагога, вченого, громадського і 
державного діяча в історії вітчизняної і європейської криміналістики і, по-друге, започаткувати професійне 
вивчення творчої спадщини цього видатного вченого, педагога і судового слідчого як непересічного явища в 
аналогах української і європейської криміналістики. Саме йому ми зобов’язані тим, що юристи вивчають науку 
криміналістику.  
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Криміналістика сьогодні є невід‘ємною складовою підготовки юристів різних напрямів спеціалізації. 

Якщо вона зародилася і тривалий час розвивалася як наука, що сприяла підвищенню результативності 
виявлення, розслідування та запобігання кримінальних правопорушень, в наш час неможливо уявити діяльність 
юриста, який би не користувався її науковими розробками та рекомендаціями. Основне завдання 
криміналістики полягає у формуванні юриста, який на належному рівні буде володіти сучасними засобами, 
прийомами та методами з’ясування юридично значимих фактів для розв‘язання правових конфліктів, 
встановлення об’єктивної істини і прийняття справедливого підсумкового рішення. 

Метод діалектичного мислення – основа методології криміналістики. Він дозволяє розкривати 
філософську сутність проблем, які є специфічними для даної науки, з'ясовувати, яку роль відіграє практика у 
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науковому дослідженні, та використовувати рекомендації і висновки криміналістичної науки  у практичній 
діяльності. Здатність ототожнення речей залежить від того, що кожна річ володіє відповідними властивостями 
та ознаками. Термін «ідентифікація» в сфері кримінального судочинства виник давно. За думкою С. М. 
Потапова, його вперше застосував французький криміналіст А. Бертільон в кінці 70-х на початку 80-х років 
Х1Х століття [1]. Дійсно наукове обґрунтування криміналістичній ідентифікації в 1940 році зробив професор 
С. М. Потапов [2].  

Слово «ідентифікація» походить від латинських «iden» – той же самий; «identifico» – тотожній; 
«identificare» – ототожнювати. До об’єктивних передумов ідентифікації належать: 

- індивідуальність (тотожність) об’єктів, явищ матеріального світу та їхня неповторюваність під якою 
розуміють його безумовну відмінність від будь-яких інших об’єктів матеріального світу. В природі не існує 
двох абсолютно тотожних один одному об’єктів. Тотожність з самого початку має своїм необхідним 
доповненням відмінність від усього іншого. Навіть предмети масового виробництва (речі, що відносяться до 
однієї і тієї ж системи, моделі, сорту і т. д.) неминуче відрізняються один від одного рядом особливостей, які 
виділяють даний об’єкт із маси однорідних. Їх виявлення і складає завдання дослідження. Особи і предмети, 
будучи безумовно індивідуальними, можуть бути у той же час дуже схожими, співпадати за рядом своїх 
властивостей з іншими особами і предметами. Тому в ході ідентифікації слід розрізняти схожість і тотожність 
об’єктів ідентифікації. Так, кожна людина володіє певною сукупністю ознак зовнішності, які відрізняють її від 
усіх інших людей, роблять її зовнішність неповторною, суто індивідуальною. Унікальний за індивідуальністю 
візерунок папілярних узорів пальців рук людини. Це дозволяє проводити ідентифікацію особи, наприклад 
визначити, що сліди пальців рук, які виявили на місці події, залишені підозрюваним у вчиненні кримінального 
правопорушення; 

- відносна незмінність (стійкість) об’єктів матеріального світу, можливість достовірного аналізу їх змін 
тобто їх здатність протягом певного часу зберігати відносно незмінними свої суттєві властивості. Так, 
папілярний візерунок пальців рук формується в ембріональний період розвитку, а в процесі життя розміри 
нігтьових фаланг змінюються, але візерунок залишається незмінним до самої смерті і навіть до певного ступеня 
розкладу трупа. Інші об’єкти змінюються більше, наприклад, мікрорельєф стінок каналу ствола вогнепальної 
зброї, який з кожним пострілом набуває значних змін, форма і особливості нігтя пальця руки людини, м’які 
тканини обличчя. Чим стійкіші властивості об’єкта ідентифікації і менший проміжок часу, протягом якого 
об’єкт може змінюватися, тим легше здійснювати ідентифікацію. Якщо ж об’єкт не володіє необхідною 
стійкістю або його суттєві для ідентифікації властивості до моменту дослідження набули докорінних змін 
(наприклад, сильно зношена підошва взуття або лезо ножа), ідентифікація виявляється неможливою. Тому 
важливо якомога скоріше встановити в процесі розслідування об’єкти, які підлягають ідентифікації, та 
провести їх ідентифікаційні дослідження, інакше зволікання може привести до неповоротних змін предметів, 
які унеможливлять їх ідентифікацію; 

- взаємозв’язок та взаємозалежність об’єктів матеріального світу, здатність їх відображати свої 
властивості на інших об’єктах у вигляді індивідуальної сукупності ознак, які виявляються зовні. У 
відповідності з положеннями філософії об’єкти матеріального світу не існують окремо, ізольовано один від 
одного, а перебувають у постійному взаємозв’язку, взаємодії між собою. При цьому діє закон, відповідно до 
якого «… відображення не може існувати без того, що відображує, але воно існує незалежно від відображення»; 
«уся матерія володіє властивістю, за сутністю спорідненою з відчуттям, властивістю відображення» [3]. У силу 
цієї властивості матерії, усі матеріальні тіла володіють здатністю відображати та відображуватися у вигляді 
образів у думці, фіксованих навичок людини, а в умовах неорганічної природи – у вигляді слідів та інших 
матеріальнофіксованих відображень. Так, шина автомобіля, взаємодіє з поверхнею дороги,  залишає своє 
відображення – відбиток своєї зовнішньої будови. Будь які відображення, утворившись, несуть у собі 
інформацію про об’єкт, що їх утворив, у зв’язку із чим стає можливою ідентифікація матеріальних об’єктів за їх 
відображеннями.  

Кримінальне правопорушення є подією минулого, пізнання якої здійснюється за слідами, що 
збереглися в матеріальному світі – відображеннями, що виникли внаслідок взаємодії злочинця з матеріальною 
обстановкою (середовищем), об’єктів, які пов’язані із злочинною подією. 

Поняття криміналістичної ідентифікації є досить складним і різноманітним. Воно витікає передусім з 
особливостей кримінального судочинства, основний зміст якого полягає в розкритті кримінальних 
правопорушень, викритті і покаранні винних. Розкрити кримінальне правопорушення – це значить відтворити 
подію минулого у всіх необхідних законом деталях, тобто встановити час, місце, спосіб дії, ставлення особи до 
результату, що настав, знаряддя злочину, мотиви, якими керувався злочинець, і т. п. А установити ці обставини 
можна тільки за фактичними даними, пов’язаними із кримінальним правопорушенням так як, ні слідчий, ні суд 
безпосередньо не сприймають подію кримінального правопорушення, вони лише можуть аналізувати і 
встановлювати її за відображеннями у вигляді слідів пальців рук, слідів ніг, слідів знаряддя злочину і інших 
речових доказів, документів і відомостей, що збереглися в пам’яті свідків [1]. 

Таким чином, принципи, закони і категорії діалектики виступають стрижнем методології 
криміналістики, слугують основою, вихідним положенням пізнання її об’єктів. Їх використання дозволяє 
викривати сутність багатьох феноменів чисто криміналістичного характеру, наприклад ідентифікація людей, 
предметів і знарядь за їх матеріально-фіксованими відображеннями, і застосовувати результати таких 



216 
 

досліджень для пізнання подій минулого, в тому числі механізму та інших особливостей кримінального 
правопорушення.  
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Актуальність досліджень взаємозв’язку насильства та психологічних меж особистості зумовлена 
розміщенням цих понять в одній площині психологічного аналізу. Межі особистості – це межі, що 
відокремлюють людину, її внутрішній світ від світу зовнішнього. Людина має фізичні, соціальні, інтимно-
особистісні, психологічні межі. Вторгнення в будь-які з них без згоди або дозволу сприймається особистістю як 
проникнення в її внутрішній світ, насильство. Психологічні межі формуються на третьому році життя. До цього 
моменту дитина впевнена, що психологічно вона і її батьки – єдина істота. Це означає, що їх бажання, думки, 
емоції, почуття збігаються і дитина автоматично може викликати у батьків емоції, які народжуються у неї в 
серці, тобто вона є основним джерелом усіх емоцій близьких для себе людей. Сім’я вважається джерелом як 
вторгнення в особистісний простір, так і зміцнення особистісних меж. Якщо дитина розвивається в дружній 
сімейній атмосфері і її бажання дотримуються і задовольняються, то вона не потребує додаткового захисту, і її 
особистісні межі зберігаються цілими і непорушними. 

Психологічне насилля являється складною за виявленням та діагностикою формою насилля, так як 
інциденти, що є складовими такого, часто співвідносять з емоційними моментами повсякденних стосунків між 
людьми: сімейних (подружніх, дитячо - батьківських), педагогічних, ділових та інших. Ряд зарубіжних вчених 
вважають психологічне насильство онтогенетично більш раннім, вихідною формою сексуального і фізичного 
насильства, їх ядром, навколо якого формуються всі види насильницької поведінки. Патогенний наслідок має 
насилля в сім’ї над дітьми. В цьому випадку його агентами стають близькі та рідні дорослі, а об’єктом – дитина, 
яка пов’язана з ними стосунками прив’язаності. Психологічне насилля характеризується здійсненням 
психологічного тиску на дитину, примусом проти її волі, в результаті чого виникають емоційні стани тривоги, 
страху, невпевненості, розгубленості, напруги, що з часом призводить до руйнування почуття цілісності й 
позитивності свого Я [2]. Зростання кількості дітей, які зазнали насильство, труднощі виявлення його причин і 
ознак, а також впливу наслідків насильства на розвиток особистості постійно вимагають уваги дослідників. 
Дана проблема стала предметом пильного вивчення в цілому ряді зарубіжних і вітчизняних робіт (R. Meadow, 
A. Miller, І. Аєксєєва, І. Новосельський, О. Волкова, О.  Єгоров, О. Фрейдман, І. Фурманов, Є. Цимбал і ін.). 

В процесі насильства одна людина нав’язує себе, свої цілі і норми іншій та прагне підпорядкувати її 
своїй волі. О.Б. Орлов надав визначення психологічного насилля стосовно дитячо-батьківських стосунків, що 
звучить так: «Психічне (поведінкове, емоційне та ін.) насилля – свідоме маніпулювання дорослими дитиною як 
об’єктом, ігнорування її суб’єктивних характеристик (свободи, гідності, прав тощо), або руйнівні стосунки 
прив’язаності між дорослими та дитиною, або, навпаки, фіксуючі ці стосунки і, цим самим, провокуючі різні 
деформації і порушення психічного (поведінкового, інтелектуального, емоційного, вольового, комунікативного, 
особистісного) розвитку» [4]. До феноменів психологічного насилля відносять не тільки прямі психологічні 
(тобто вербальні) втручання агресивно-насильницького характеру (приниження, відверті негативні 
висловлювання, погрози, галас), але й неадекватні батьківські настановлення, що обмежують дитину в її 
спонтанності та позитивному самовідчутті, або створюють емоційну депривацію (позбавлення дитини 
повноцінних емоційних контактів, ігнорування, мовчання з метою викликати «належні» дії), симбіоз, – тобто 
все те, що руйнує стосунки прив’язаності або насильницьким чином їх фіксує [3]. 

Людина із гармонійно сформованими межами буде чітко усвідомлювати межі свого тіла і вимагати 
поваги до них від оточуючих, тим самим не дозволяючи втручатись у свої особистісні межі. Тобто, людина 
повинна мати таких людей, яких би вона допускала у свої межі (кохана людина, сім’я). Цим проявляється 
гнучкість меж. Поведінкова сфера особистості з гармонійно сформованими межами характеризується 
впевненістю, адекватністю та доцільністю. Люди із несформованими або розмитими межами у стосунках з 
іншими людьми, не в змозі приймати щоденні рішення без допомоги зі сторони, вони мають „погоджувальну” 
позицію, що проявляється у згоді з оточуючими, без будь-якого супротиву і аналізу ситуації, для них викликає 
труднощі скласти та перетворити в реальність плани або ініціативи. Думка про погану оцінку породжує думку, 
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що цього робити не слід. Такі люди можуть розпочинати будь-яку активність, але необхідність постійно 
отримувати поради оточуючих, в тому числі і тих, хто не бажає заглиблюватись у суть проблеми призводить до 
зупинки власних дій. Отже, людина не має змоги себе реалізувати. Люди із несформованими, або розмитими 
межами не розуміють, де закінчується їх особистість і де починається особистість іншої людини. Не маючи 
можливості по-справжньому переживати свої емоції, вони опиняються під дуже сильним впливом тих емоцій, 
які виникають в інших людей. Це може стосуватися роздратування, злості, депресії, щастя, що перейняті від 
тих, хто знаходиться у безпосередньому оточенні. Люди з дифузними, прозорими або несформованими межами 
характеризуються прагненням до створення враження. Для них необхідно, щоб сприйняття їх іншими 
співпадало з їх бажаним сприйняттям. Життя таких людей структурується навколо думки, пов’язаної з тим, що 
інші думають про них. Головною метою є спроба вгадати бажання оточуючих і вдовольнити його. Вони 
зможуть почувати себе в безпеці лише, коли стануть такими, якими їх бажають бачити оточуючі. Тобто межі 
між такою людиною та іншими розчинені. Несформованість, або дифузність меж проявляється і відносно 
речей, фізичного тіла, часу тощо. У людини з дифузними психологічними межами нестійка та неусвідомлена 
емоційна сфера. В таких випадках емоційним станам властиві неадекватні причини, що призводять до 
необґрунтованих вчинків або емоційного виснаження. Спроби покращити ситуацію часто супроводжуються 
пошуком „опори”. Це можуть бути інші люди, певна діяльність (робота, посада, високий соціальний статус), 
матеріальні статки, сім’я, релігія. Прагнення людини побудувати найбільш прийнятну для себе модель світу 
теж може виступати опорою. Також можливе використання різних засобів, за допомогою яких реальність 
сприймається вибірково або взагалі людина її не бачить (алкоголь, наркотики тощо ). Таким чином, захист 
людини від невпевненості робить її залежною психологічно, а згодом і фізично. Отже, поведінкова сфера 
особистості із дифузними межами психологічного простору, характеризується в тій чи іншій мірі 
неадекватністю, невпевненістю, імпульсивністю, непослідовністю та залежністю. В кризові періоди 
становлення «Я» системні порушення психологічних і тілесних меж особистості у вигляді депривації і симбіозу 
створюють викривлену ситуацію для розвитку особистості та самосвідомості дитини. Формується особлива 
особистісна організація, що характеризується дифузною самоідентичністю та полізалежним когнітивним 
стилем. Розщеплення, як базовий захисний механізм, забезпечує поперемінне співіснування в самосвідомості 
залежного «Я» і агресивного «Я», а порушені внаслідок насильства психологічні межі створюють підвищену 
готовність до віктимності широкого спектра. Підсумовуюче викладене вище, насиллям можна назвати 
порушення індивідуальних меж особистості, яке здійснюється без забезпечення соціальної та психологічної 
безпеки індивіда, що призводить до соціальної, психологічної, фізичної чи матеріальної шкоди. Особлива увага 
в даний час приділяється феномену порушення фізичних та емоційних меж як наслідку насильства, пережитого 
в дитинстві, в результаті якого травматичний досвід хроніфікується. Вторгнення спричиняє порушення 
відносин із власним тілом, яке включає не тільки зміну позитивного відношення до нього, але і спотворення 
тілесної експресії, стилю рухів. Відстроченими ефектами травми називають також порушення Я-концепції, 
почуття провини, депресію, труднощі в міжособистісних взаємовідносинах і сексуальні дисфункції. Чітко 
пробудовані психологічні межі особистості забезпечують психологічний захист від маніпуляцій. Розуміння 
своїх психологічних меж дозволяє людині сказати «ні» непотрібним, некорисним речам, всьому тому, що 
неправомірно зазіхає на безцінні ресурси особистості: час, здоров’я, енергію, гроші, увагу. Слово «ні» – це 
також межа, яка охороняє особистість від непотрібних зобов’язань [1]. 

Таким чином, рівень суверенітету особистості відображає ступінь готовності сім’ї поважати зростаючі 
потреби дитини. Суверенність виконує адаптивні функції в підлітковому і юнацькому віці. Зокрема, вона 
позитивно впливає на самооцінку людини, зміцнює віру у власні сили і зменшує рівень занепокоєння. Крім того 
суверенність більш розвинена у чоловіків, ніж у жінок, і у молоді в порівнянні з підлітками. Захист 
особистісних меж, притаманний молодому віку, з роками знижується. Це пояснюється готовністю дорослої 
людини створити сім'ю і розділити свій особистісний простір з іншою людиною. Психологічні межі особистості 
визначають особисту відповідальність, а гармонійно сформовані психологічні межі особистості дають людині 
необхідну внутрішню силу, за умови наявності якої маніпулювати або управляти нею стає неможливо. Доросла 
людина, з хорошими психологічними межами розуміє, що являється окремою від іншого особистістю, і тому 
може мати відмінну думку та бажання. До того ж сформованість суб'єктних характеристик особистості є 
запорукою повноцінного формування зрілої особистості, здатної вирішувати складні життєві завдання. 
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The strategic tasks of building a digital economy have updated a number of issues for improving the document 

management system, the solution of which depends on its further development. Among the priority tasks are, first of all, 
the formation of state policy in the field of information and documentation management based on the relevant 
regulatory and methodological framework, an integral part of which is the state policy in this area, the implementation 
of which is entrusted to the Ministry and the Committee for Digital Transformation of Ukraine.  

In the classical sense, the term "digital economy" means an activity in which the main means (factors) of 
production are digital (electronic, virtual) data, both numerical and textual.  

The development of Ukraine's digital economy, as stated in the Concept of Digital Economy and Society of 
Ukraine for 2018-2020, is to create market incentives, motivations, demand and needs for the use of digital 
technologies, products and services among Ukrainian sectors of industry, life, business and society for their efficiency, 
competitiveness and national development, growth of high-tech production and well-being of the population [2].  

It is clear that the digital economy is based on the information and communication technologies and the 
document management system. 

Despite the government's strong initiatives to ensure the development of the digital economy according to the 
global trends, it should be noted that the regulatory framework of Ukraine does not fully meet modern requirements. 
Thus, the Law of Ukraine "On Electronic Documents and Electronic Document Management" operates in the wording 
of November 7, 2018 [1], in addition, there are still many questions about the terminology of this area and its 
unification.  

In accordance with the Concept of Development of the Digital Economy and Society of Ukraine, on February 
6, 2020, the application of state online services "Diia" was presented, access to which in test format was provided in 
December 2019 to those who applied for the project. The main characteristics of the application, according to the 
President of Ukraine V. Zelenskii, are its convenience, simplicity and clarity [3], which will allow implementing the 
main function of the state - to provide quality services to the population.  

This is the first national project of a digital country, for the period of the start of which a number of problems 
were singled out: the lack of clear communication of the state on the strategy, deadlines, ways of digitizing public 
services and those responsible; lack of a modern brand of digital Ukraine; lack of marketing strategy for the brand and 
services; lack of necessary funding for reengineering of public services.  

The service offers such services as: "Electronic passport", "Electronic driver's license", "Autocivilka", "Student 
ticket", "Military ticket", "Foreign passport", etc. 

"Diia" - an application that systematically expands the list of online services. Thus, on January 21, 2020, the 
"Diia. Digital Education ", designed for teachers, including when working in quarantine, and parents of students. The 
"Diia. Business" project was officially presented on February 28, 2020, the "Maliatko" service was launched on January 
3, 2020, and the "Diia" public services portal was launched on April 2, 2020. The Ministry of Digital Transformation of 
Ukraine announces the additional services this spring in "Diia" - the ability to submit a declaration and pay taxes in a 
few clicks.  

Although Ukraine is making significant steps towards a digital economy, its experience is wondered by  many 
countries on the path to digital transformation (for example, Ukraine became the first country in the world to equate 
(August 23, 2021) an e-passport to the paper at the legislative level), the scale of the problems to be solved in the digital 
economy is such that it is hardly possible for existing institutions to provide a qualified solution, and, consequently, 
becomes relevant to its organizational modernization. In addition, unfortunately, in Ukrainian practice, the scientific 
problems of the digital strategy of document management are only at the stage of development, which necessitates the 
actualization of scientific work in this area.  
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Швидкий темп життя, соцiaльно-економiчнi та соцiaльно-полiтичнi змiни, якi вiдбуваються в Укрaїні 

сьогодні, висувають до працівників соціальної сфери складні, високі вимоги. Специфіка даної професії полягає 
у знaчній кількості емоційно склaдних та когнітивно-нaсичених міжособистісних контактів, які впливають на їх 
психологічний стан, обумовлюють виникнення емоційного нaпруження та розвиток професійних стресів. 
Одним із найскладніших наслідків його довготривалого впливу є виникнення синдрому професійного 
вигорання, високий рівень якого дезорганізує діяльність працівника, знижує його здатність до саморегуляції 
поведінки і управління ситуaціями різної склaдності. Науковий і практичний інтерес до синдрому вигорaння 
обумовлений тим, що його нaслідки є небезпечними не лише для прaцівників соціaльної сфери, а й для об’єктів 
їх професійної діяльності. Професійно виснажений, емоційно знесилений соціaльний працівник не спроможний 
продуктивно працювати, оскільки у нього знижується рівень психологічної готовності до інноваційної 
діяльності, особистісного та професійного сaмовдосконaлення, погіршуються взaємини з aдміністрацією, 
колегами, клієнтами. Останнім часом спостерігається посилення уваги світової спільноти науковців до 
вивчення проблеми професійного вигорaння представників соціальної сфери. Розробляються aвторські 
теоретичні моделі, психодіaгностичні методики і практичні профілактично-корекційні програми щодо 
попередження та подолання синдрому професійного вигорання. 

Проблема професійного вигорaння знaйшла своє відображення у працях таких зарубіжних вчених: К. 
Маслач, С. Джексон, Б. Перлман, X. Фрейденбергер, Е. Хартман та ін. У вітчизняній нaуці питання 
професійного вигорання порушувалися В. Бойко, Н. Водоп’яновою, Л. Карамушкою, Н. Лазаревим, О. 
Романовською, Т. Форманюк та ін. Як відомо, професія соціального працівника є однією з тих, де синдром 
професійного вигорання найпоширеніший. Тому актуальним є вивчення особливостей виникнення 
симптомaтики, розвитку та перебігу його саме у працівників соціальної сфери. 

Термін «професійне вигорання» вперше використав американський психіатр Х. Дж. Фрейденбергер для 
позначення психічного стану здорових людей, які постійно перебувають у емоційно перенавантаженій 
атмосфері у зв’язку з тим, що їх професійна діяльність вимагає інтенсивного спілкування. Під «вигоранням» 
розумівся стан знемоги з відчуттям власної даремності [3]. У науковій літературі виокремлено три підходи до 
визначення синдрому професійного вигорання. Перший підхід розглядає «вигорання» як стан фізичного, 
психічного і передусім емоційного виснаження, що викликане довготривалим перебуванням в емоційно 
перевантажених ситуаціях спілкування. При такому підході «вигорання» розглядається як синдром «хронічної 
втоми». Другий підхід розглядає «вигорання» як двовимірну модель, що складається з емоційного виснаження 
та деперсоналізації, тобто погіршення ставлення до інших, а іноді й до себе. Проте найпоширенішим є третій 
підхід, запропонований американськими дослідниками К. Маслач і С. Джексон. Вони розглядають даний 
синдром як трьохкомпонентну систему, що включає емоційне виснаження, деперсоналізацію та редукцію 
власних особистісних досягнень [1]. Синдром професійного вигорання може розглядатися з погляду наявності 
трьох рівнів і трьох стадій. У людини, що відчуває на собі дію «вигорання» першого ступеня, проявляються 
помірні, недовгі і випадкові ознаки цього процесу. Ці ознаки і симптоми проявляються в легкій формі й 
виражаються в турботі про себе (розслаблення, відпочинок та ін.). На другій стадії синдрому професійного 
вигорання симптоми проявляються регулярніше, носять більш затяжний характер, і важче піддаються корекції. 
Звичайні способи розслаблення тут неефективні. Працівник може почувати себе виснаженим після гарного сну 
і навіть після вихідних. Для турботи про себе йому необхідні додаткові зусилля. Ознаки і симптоми третьої 
стадії вигорання є хронічними. Можуть розвиватися фізичні й психологічні проблеми типу виразок і депресії; 
спроби піклуватися про себе не дають результату, а професійна допомога може не давати швидкого 
полегшення. Працівник починає брати під сумнів цінність своєї роботи, професії і життя загалом [5]. Як 
зазначає Т. Турова, чинники професійного вигорання поділяються на організаційні, рольові та індивідуальні, 
які впливають на сприйняття особистістю своєї професійної ролі в організації; зустрічну реакцію на дане 
сприйняття; реакцію організації на симптоми, які проявляються у працівника [6].  

Отже, професійне вигорання – це багатогранне переживання хронічного емоційного стресу і є 
особливою формою професійної дезадаптації, яка призводить до зниження якості роботи, втрати інтересу до неї 
і навіть до зміни професії та роду діяльності. У дослідників, що займаються вивченням проблеми професійного 
вигорання, особливе занепокоєння викликають низькі показники комунікативної толерантності, які мають бути 
найбільш розвиненими у фахівців соціальної сфери.  

У зв’язку з тим, що в діяльності соціальних працівників інтенсивність спілкування вкрай висока, саме 
вони найбільш схильні до виникнення професійного вигорання. До основних проявів синдрому відносять 
емоційну стриманість, особистісну обмеженість, агресивність, ігнорування індивідуальних особливостей 
клієнтів. Така професійна деформація заважає якісному виконанню трудової діяльності і негативно впливає на 
колег та клієнтів [2]. Діяльність соціального працівника передбачає також інтенсивне і тривале спілкування з 
клієнтом по телефону. Труднощі телефонних комунікацій пов’язані з відсутністю зорового контакту, 
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необхідного як для сприйняття невербальної інформації про особистісні характеристики абонента та його 
емоційний стан, так і для візуального впливу на співрозмовника і передачі йому необхідної інформації. Крім 
того, всі види телефонних переговорів, як правило, мають часові обмеження та високу відповідальність за 
якість і достовірність інформації. Також можна відзначити, що погана передача сигналу чи спотворення тембру 
голосу утрудняють взаєморозуміння співрозмовників, неминуче створюють певну напруженість.  

Вчені однозначні в тому, що зменшення проявів даного синдрому можливе за умови своєчасно 
прийнятих заходів щодо його попередження. К. Маслач і М. Лайтер виокремлюють п’ять чинників, які 
впливають на попередження і подолання професійного вигорання: справедлива винагорода, кероване робоче 
навантаження, почуття спільності, оптимальний контроль, розділені цінності. Якщо ці умови дотримуються, 
ймовірність розвитку професійного вигорання знижується. Вчені запропонували також цікавий процесуальний 
підхід до проблеми попередження і подолання професійного вигорання, який заснований на ставленні до цього 
синдрому як до динамічного явища. Згідно висунутої ідеї, в основі управління процесами вигорання персоналу 
в організації повинні бути: моніторинг корпоративного потенціалу вигорання в перерахованих вище факторах; 
регулярні дії, спрямовані на організаційне оздоровлення – розвиток корпоративної культури, організаційні 
інновації тощо [4]. Т. Скорик вважає, що попередження і подолання професійного вигорання соціальних 
працівників повинно здійснюватися за такими напрямами: емоційна підтримка, інформування та підвищення 
значущості професії. Науковець М. Ільєнко, визначив фактори, які підсилюють значимість праці соціального 
працівника і допомагають зберегти їх професійне здоров’я, зокрема: наявність можливостей для творчого 
зростання та підвищення рівня заробітної плати, постійний інтерес до професії; наявність технічних засобів, що 
сприяють ефективній роботі; усвідомлення корисності власної трудової діяльності; стабільність становища 
працівника в організації; доброзичливі взаємини в колективі; високий рівень відповідальності за свою працю. 

Отже, професійне вигорання – це синдром емоційного, розумового і фізичного виснаження через 
тривале емоційне навантаження. У визначенні синдрому професійного вигорання вчені виокремлюють три 
підходи, такі як: стан фізичного, психічного і передусім емоційного виснаження; двовимірну модель, що 
складається з емоційного виснаження та деперсоналізації; трьохкомпонентну систему, що включає емоційне 
виснаження, деперсоналізацію та редукцію власних особистісних досягнень. До основних груп факторів, що 
сприяють формуванню синдрому професійного вигорання соціальних працівників відносять індивідуальні й 
організаційні особливості та характеристики професійної діяльності. Негативними проявами професійного 
вигоряння є депресивні стани, почуття втоми, негативна професійна установка, небажання передбачати 
позитивні результати у власному житті та професії. Стратегії виявлення та попередження синдрому 
професійного вигорання базуються на ідеї динамічного комплексу, що складається з психодіагностики, 
профілактичних заходів та психологічної інтервенції для подолання наслідків синдрому професійного ви- 
горання. Для попередження та подолання синдрому професійного вигорання важливим є створення нових, або 
відновлення втрачених особистісних, соціально-психологічних та психоенергетичних ресурсів, які 
допомагають людині протидіяти дистресу. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці моделі 
психологічного консультування керівників соціальних організацій щодо попередження синдрому професійного 
вигорання персоналу. 
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Сімейне виховання – це найважливіший компонент індивідуального середовища дитини. Всередині 

сім’ї батьки створюють для своїх дітей певне середовище виховання (наприклад, забезпечують гігієнічні умови, 
повноцінне харчування; купують розвиваючі ігри та іграшки, книги; дбають про позитивні приклади і взірці 
поведінки). Виховання – це співпраця, взаємодія, взаємовплив, взаємозбагачення дітей і дорослих. При цьому 
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кожна сім’я володіє більшими або меншими виховними можливостями, тобто різним виховним потенціалом, 
від якого і залежать результати виховання. 

Дослідженням психологічних проблем сімейного виховання займалися такі вітчизняні та зарубіжні 
вчені, такі як: І. Бех, О. Бондаренко, Ш. Бюллер, А. Варга, А. Дмитренко, С. Ковальов, І. Кон, О. Кононко, 
В. Котирло, В. Кравець, М. Лісіна, П. Мармазинська, В. Нефьодов, М. Сова, В. Столін, Ю. Щербань, 
Р. Шпрангер та інші. 

Успіх трансформаційних процесів сучасного українського суспільства значною мірою визначається 
тим, наскільки будуть створені умови для реалізації свободи особистості, наскільки суспільство буде сприяти 
вихованню людини в дусі гуманізму, формуванню в неї моральних цінностей: великодушності, доброти, 
взаємодопомоги, почуття справедливості, відповідальності. Саме такі чесноти формуються у дитини під 
впливом сім’ї як найважливішого соціального інституту, який забезпечує ефективне виховання дітей [1]. 

 У цьому контексті особливої ваги набуває виховання в дітей здатності до критичного мислення, 
формування стійких суспільно значущих способів вчинкової діяльності, котрі ґрунтувалися б на 
інтеріоризованих моральних якостях, адекватній самооцінці й відображали ставлення дитини до самої себе як 
до суб’єкта, доброзичливих взаємин з оточуючими. Сім’я є джерелом соціального наслідування в перші роки 
життя дитини, завдяки механізмам ідентифікації та наслідування – дотримання зразку взаємин власних батьків 
спочатку відбувається на підсвідомому рівні. Стиль поведінки батьків позначається на становленні дитини, 
психічному здоров’ї та на психологічному кліматі родини.  

Проблеми пов’язані з вихованням є найбільш актуальними на сьогодні, адже деякі батьки не розуміють 
якої шкоди вони завдають своїм дітям через «неправильне виховання», через свій негативний приклад, через 
свою неготовність виховувати дитину. Метою родинного виховання є формування якостей і властивостей 
особистості, які допомагають гідно долати труднощі й перепони, що трапляються на життєвому шляху. Досвід 
численних поколінь засвідчує, що до таких якостей й властивостей належить фізичне здоров’я, розвинутий 
інтелект, працьовитість, моральність, духовність, готовність до сімейного життя. Саме вони й складають 
головну мету родинного виховання. Сімейне виховання відіграє величезне значення у процесі особистісного 
розвитку дитини, впливає на її подальше життя. Як засвідчує життя, діти й молоді люди краще засвоюють 
знання тоді, коли їм не лише розповідають, як що робити, а й коли вони на власні очі бачать адекватний до 
обставин взірець поведінки дорослих, особливо батьків. Тому сімейне виховання відіграє визначальну роль у 
процесі психологічного розвитку особистості [2]. 

Створення гармонійних стосунків, психологічно комфортного клімату в сімʼї повинно стати основним 
завданням батьків, адже без цього неможливе формування здорової повноцінної особистості дитини. Будь-які 
відхилення в сімейних взаєминах негативно впливають на формування особистості дитини, її характеру, 
самооцінки та інших психологічних якостей. В таких дітей можуть виникати різноманітні проблеми: стан 
підвищеної тривоги, труднощі в школі, проблеми у навчанні тощо. Особливо гостро це питання постає у 
молодшому шкільному віці, оскільки саме в цей період починає активно розвиватися самосвідомість, 
формуватися самооцінка, що має визначальний вплив на становлення дитини в наступні вікові періоди. Тому 
актуальним питанням залишається дослідження впливу стилю сімейного виховання на особистісний розвиток 
дитини молодшого шкільного віку. 

Для повноцінного розвитку особистості дитини в сім’ї повинні складатися сприятливі дитячо-
батьківські взаємини. Діти, які ростуть в атмосфері любові і розуміння, мають менше проблем зі здоров’ям і 
труднощів у навчанні, ростуть доброзичливими, товариськими, відкритими, а порушення дитячо-батьківських 
стосунків веде до формування різних психологічних проблем (агресивність, тривожність, брехливість) і 
комплексів. У кожній сім’ї складається певна система виховання, яка включає цілеспрямовані виховні впливи, 
які здійснюють батьки з метою формування певних якостей і умінь у дітей. Сукупність способів спілкування з 
дитиною, методів і прийомів виховання, строгість батьківського контролю і наявність емоційної підтримки 
визначають стиль сімейного виховання. 

За Е. Еріксоном, особливо значною роль сім’ї у становленні особистості дитини є на первинному етапі 
її соціалізації [3].  

Так, на першій стадії (до одного року) дитина розвивається за віссю «довіра – недовіра». Ступінь 
розвитку почуття довіри до інших людей і світу загалом залежить насамперед від якості материнської турботи, 
причому не так від кількості їжі чи ласки, які здатна надати мати, як від особливостей спілкування, здатності 
матері передати відчуття стабільності, тотожності переживань, того, що вона є людиною, якій можна довіряти. 

На другій стадії (1-3 роки) дитина розвивається за віссю «автономія– сором і сумнів». Насамперед 
формується здатність до самоконтролю тілесних виявів, встановлюється певне співвідношення виявів впертості 
і добровільності дій. Особливості такого співвідношення залежать від готовності батьків поступово надавати 
дитині можливість самостійно контролювати свої дії, ненав’язливо обмежуючи її в тих сферах життя, які є 
потенційно або реально небезпечними для дитини і оточуючих. Переживання сорому проявляються як лють, 
спрямована на себе, коли дитині забороняється бути самостійною, коли батьки постійно або роблять усе за 
дитину, або очікують, що вона робитиме самостійно те, що поки що не спроможна робити. У результаті у 
дитини може сформуватися невпевненість у собі, слабка воля.  

Третя стадія (3-6 років) визначається розвитком дитини за віссю «ініціативність-провина». При цьому 
ініціатива додає до автономії здатність брати на себе зобов’язання, планувати, розв’язувати нові завдання, 
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набувати нових корисних навичок. Чи переважатиме у дитини ініціатива, значною мірою залежить від того, як 
батьки ставляться до її волевиявлення, визнають і задовольняють її право на допитливість, фантазію, творчість. 

Батьки є першим соціальним середовищем, з яким знайомиться дитина. Особистісні характеристики 
батьків відіграють суттєву роль у житті кожної людини. Не випадково, що до батьків, особливо до матері, ми 
думкою звертаємося у важку хвилину життя. Любов кожної дитини до своїх батьків безмежна, безумовна. 
Причому, якщо в перші роки життя любов до батьків забезпечує власне життя і безпеку, то в міру дорослішання 
батьківська любов усе більше виконує функцію підтримки і безпеки внутрішнього, емоційного та 
психологічного світу людини. Батьківська любов – джерело і гарантія благополуччя людини, підтримки 
тілесного і душевного здоров’я. Саме тому, першим і основним завданням батьків є розвиток у дитини 
впевненості в тому, що її люблять і про неї піклуються. Ніколи, ні за яких умов у дитини не повинно виникати 
сумнівів у батьківській любові. Дистанція, яка переважає у взаєминах з дитиною, безпосередньо залежить від 
того, яке місце займає діяльність виховання у складній, неоднозначній, часом внутрішньо суперечливій системі 
різних мотивів поведінки дорослої людини. Тому варто усвідомити, яке місце у власній мотиваційній системі 
батьків займе діяльність щодо виховання майбутньої дитини [4].  

Отже, сімейне виховання відіграє важливу роль у житті і становленні дитини, оскільки все починається 
із сім’ї. Сім’я – місце первинної соціалізації, духовного розвитку і становлення особистості. Від сім’ї, її 
особливостей функціонування, особистих якостей батьків залежить те, якою буде вихована ними дитина. 
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Державна освітня система грає провідну й основну роль у розвитку суспільства, у збільшенні 

ефективності його діяльності у всіляких галузях суспільної практики. Освітні установи у світовій науці 
розглядаються як соціальні системи, що представляють інститут соціалізації людини, формування й 
становлення особистості громадянина в сучасному суспільстві. Час навчання у вищому навчальному закладі 
збігається з періодом юності або першим періодом зрілості, що відрізняється складністю становлення 
особистісних рис (Б. Г. Ананьєв, А. В. Дмитрієв, I. С. Кон, В. Т. Лісовський). Помітно зміцнюються ті якості, 
яких не вистачало повною мірою в старших класах – це цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, 
самостійність, ініціативність, уміння володіти собою. Підвищується інтерес до моральних проблем (мети, 
способу життя, боргу, любові, вірності тощо). Основні риси, що відрізняють студентство від інших груп – це 
соціальний престиж, активна взаємодія з різними соціальними утвореннями й пошук сенсу життя, прагнення 
до нових ідей і прогресивних перетворень. Психологічний супровід особистісного становлення студентів 
вищого навчального закладу визначається як складний процес, що включає в себе сукупність заходів 
навчального та педагогічного впливу – формуючого, розвиваючого й корекційного характеру на становлення 
особистості студента. 

На думку М. Ю. Семенової, зріла особистість – це тип особистості, що утворюється в результаті 
особистісного росту й має сформовану стійку єдність особистісних рис і ціннісних орієнтацій, розвинену 
моральну свідомість, що складається в ієрархічну мотиваційно-потребову сферу, де домінують вищі духовні 
потреби. Зріла людина характеризується потребою виходити за існуючі межі свого життя й вирішувати 
проблеми вдосконалення й розвитку як свого суспільства, так і всього людства. Iй властиві психологічне 
здоров’я, можливо більш повне самовираження й саморозкриття, продуктивність і творчість, тенденція 
розвиватися в напрямку все більшої складності, самодостатності й компетентності, прагнення до сенсу життя, 
до реалізації цінностей і відповідальності за них [2].  

У ході психологічного супроводу, як соціальному процесі взаємодії, актуалізуються очікування й 
спрямовування учасників освітнього процесу, зокрема мотиви особистісного самоствердження й 
самореалізації, виникають різноманітні почуття й переживання, починають діяти механізми соціальної 
регуляції, включаються механізми соціально-психологічного впливу. 

У становленні особистості можуть бути певні періоди, стадії. Перехід від одного рівня до іншого 
здійснюється на основі діалектичного принципу розвитку: у процесі розвитку виникають і накопичуються 
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протиріччя, які приводять до стрибка, до переходу на новий, більш високий рівень соціально-психологічного 
розвитку особистості [3]. Процес формування всебічно розвинутої особистості містить у собі наступні загальні 
положення: це розумове, моральне, трудове, естетичне та фізичне виховання.  

Завданням виховання у вищому навчальному закладі є озброєння студентів систематичними знаннями 
основних положень науки, формування раціональних умінь і навичок розумової діяльності, організації своєї 
учбової праці, розвиток учбово-пізнавальних потреб, інтересів, здатностей, формування соціально значимих 
мотивів навчання.  

Моральне виховання складається зі знань та дотримування на практиці норм етики, моральних 
переконань, настанов, відносин, ціннісних орієнтацій та моральних тенденцій у поведінці. В цьому напрямку 
важливо приймати участь у таких заходах, як волонтерський рух. Він розвиває у студентів корисні якості – 
відповідальність, емпатію, участь у просоціальній діяльності, бо дуже важливо думати не тільки про себе, а й 
про людей, які знаходяться в складних умовах життя. Трудове виховання містить у собі рішення таких завдань, 
як виховання в студентів загальної культури праці, трудової активності, вироблення деяких практичних умінь і 
навичок роботи з різними інструментами, виховання інтересу до праці, формування вмінь і навичок 
колективної праці, профорієнтацію тощо [1]. Естетичне виховання розглядається як формування у студентів 
почуття краси природи, витворів мистецтва, людських відносин, культурного кругозору, пізнання життя людей 
і самого себе тощо. Завдання фізичного виховання входить навчання методам підтримки здоров’я, особистої 
гігієни, формування правильної постави, гарної ходи, розвиток рухових якостей тощо. 

Вивчення особистості студентів і учнівських колективів повинне проходити у відповідності з 
наступними вимогами, які визначаються, з одного боку, основними загально-психологічними принципами, з 
іншого боку – конкретними умовами навчально-виховного процесу. Воно повинне бути спрямоване на 
виявлення особливостей процесу психічного розвитку кожного студента. Дослідження процесу психічного 
розвитку кожного студента повинне здійснюватися протягом усіх років його навчання, тому що в 
студентському віці відбувається дуже багато різних змін.   

На розвиток соціальної зрілості особистості також впливає проведення соціально-психологічних 
тренінгів у вищому навчальному закладі. В ньому соціально значимі навички й уміння, сформовані за 
допомогою групових методів і являються компонентами комунікативної компетентності особистості. Ці 
навички входження в контакт, орієнтації в проблемі партнера, вирівнювання емоційної напруги 
співрозмовника, аргументації, узгодження інтересів, ведення дискусій. Комунікативна компетентність може 
розглядатися як необхідна умова соціальної зрілості особистості. Разом з тим комунікативні навички самі по 
собі не являються показниками дійсної соціальної зрілості, оскільки вони можуть бути використані для 
досягнення цілей, що суперечать соціальним нормам. Соціально-психологічний тренінг повинен сприяти 
соціальному розвитку особистості не тільки в плані формування навичок спілкування, але й у плані 
поглиблення свідомості й самосвідомості. 

Роль студентської групи в процесі соціального розвитку особистості дуже велика. В. М. Бехтерев 
вважав: «Сама особистість безумовно збагачується в колективі, здобуваючи й запозичаючи в нього те, що не 
могло бути придбане особистістю поза колективом» [3, с. 16]. 

Педагогові разом із психологом необхідно проаналізувати індивідуальні особливості кожного 
студента, скласти адекватний портрет здібностей, можливостей і труднощів у навчанні. Скласти план роботи, в 
якому визначити мету, завдання, форми й зміст роботи як у цілому із групою, так і з конкретним студентом, 
спрямованої на розвиток. Впровадити технологію мотиваційного проектування навчального процесу: 
залучення уваги, додання навчанню змісту, підвищення впевненості в можливості розв’язати учбове завдання, 
підвищення рівня задоволеності від самого процесу навчання. Продумати доручення, в яких студент зміг би 
виявити себе. Порекомендувати йому відвідування додаткових освітніх предметів з урахуванням вимог 
спеціальності й можливостей студента, постійно вносити корективи в  розвиток студентів. Насамперед, 
проводячи психологічне дослідження, педагогові необхідно використовувати не одну якусь методику, а їх 
систему, що забезпечує розв’язок певного виховного завдання. 

Що стосується функцій цього вивчення, розглянутих крізь призму навчально-виховного процесу, то їх 
можна охарактеризувати, як виховну, контрольно-корегувальну й прогностичну. Важливе вдосконалювання 
освітнього простору, що сприяє всебічному розвитку інтелектуального потенціалу людини, становленню й 
розвитку її духовних потреб, формуванню настанов до саморозвитку й самонавчання, збереженню й 
зміцненню психологічного й фізіологічного здоров’я людини. 

Отже, розвиток соціальної зрілості студентів в умовах вищого навчального закладу повинен носити 
цілеспрямований характер, що дозволить молодій людині проявити та сформувати такі особистісні якості, які 
будуть сприяти його реалізації в соціальному просторі, дозволять розвити навички конструктивної взаємодії, 
відповідальність та активну життєву позицію. 
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До другої половини XX століття музеї були установами, основними обов’язками яких були зберігання і 

демонстрація власної колекції. За останні кілька десятиліть ситуація змінилася, музеї набувають нові функції, 
стають платформами для соціальної взаємодії експертів з різних наукових областей, поступово перетворюються 
в простір для експериментів, відкриттів і нововведень. Особлива увага приділяється комунікативної функції 
музею, його взаємодії з різними аудиторіями, в центрі музейної проблематики стає комунікація з відвідувачем, 
який формує запит на послуги музею і все більше визначає напрямок його розвитку. Багато музеїв змушені 
шукати шляхи модернізації, щоб підвищувати цінність музею серед його нинішніх і майбутніх відвідувачів. 

Сьогодні музеї існують у висококонкурентному середовищі, вони змушені боротися за своїх 
відвідувачів на ринку дозвілля та конкурувати з культурними інститутами, які використовують нові 
майданчики для комунікації з сучасною аудиторією. Відбувається активна діджиталізація всієї культурної 
сфери, нові медіа та цифрові технології стають необхідним каналом взаємодії з відвідувачами. Відвідувачі 
культурних установ стають більш вимогливими, крім основної цінності музею – унікальних експонатів, вони 
припускають побачити у музеях високий рівень надання споживчих послуг. Висока конкуренція, розвиток 
цифрових технологій, мінливі запити відвідувачів змушують музеї модернізуватися і адаптуватися до нового 
ринку, активно впроваджувати нові форми комунікації в сфері цифрових технологій, щоб залишатися 
актуальними і затребуваними.  

Останнім часом у культурному середовищі спостерігається активна діяльність по створенню 
віртуальних музейних просторів. Багато музеїв світу відкривають власні веб-сторінки, де демонструють свої 
колекції експонатів, діляться останніми новинами та анонсують нові виставки. Фахівці відзначають як 
позитивні, так і негативні сторони цього процесу. До останніх, наприклад, відносять спад кількості реальних 
відвідувань музеїв, багато хто воліє дивитися цікаві для них колекції на веб-сторінці. Однак, як показують 
численні опитування, саме віртуальне знайомство з експозицією часто змушує людину взяти квиток і побачити 
зацікавили його експонати наживо. 

Найголовніші переваги віртуальних музеїв полягають у маркетингових перевагах, таких як зростання 
конкурентоспроможності наданих культурних послуг, розширення можливостей демонстрації експонатів, 
використання сучасних технологій експонування. До речі, саме останній фактор сприяє підвищенню інтересу 
молоді до музеїв. Використання мультимедійних технологій, можливість відвідати виставку в зручний час, 
(нехай це буде навіть уночі), перегляд документальних фільмів і відеороликів у якісному форматі – це й багато 
іншого допомагає зруйнувати усталене в молодіжному середовищі уявлення про музей як про застиглому 
складі експонатів. 

При створенні віртуального музейного простору необхідно зважати на те, що хоч це і віртуальний, але 
все ж музей. Тому він повинен бути зручний для відвідувачів і надавати максимальний комфорт для перегляду 
експозиції. Тому при проєктуванні необхідно приділити увагу таким особливостям, як: 

 проста і чітка структура, що дозволяє легко знайти потрібну інформацію; 
 зрозуміла навігація, за допомогою якої можна швидко перейти в необхідний розділ; 
 можливість розглянути експонат, що досягається збільшенням зображення, додаванням 3D-

моделювання; 
 наявність інформації, розрахованої на аудиторії різного віку і рівня занурення в предмет; 
 використання інтерактивних технологій. 
Підсумовуючи досвід використання цифрових технологій у традиційному музейному просторі, 

відзначимо, що основою музею залишається справжній музейний предмет, у той час як цифрові технології 
повинні доносити задум і зміст експозиції. Звернення до інформаційних технологій, з одного боку, забезпечує 
музеям нові перспективи розвитку, підтримує інтерес з боку аудиторії і популяризує їх роботу. З іншого боку, 
при належному методичному і технічному супроводі інформаційні технології дозволяють музеям освоїти 
абсолютно нові форми подання інформації та роботи з відвідувачами, зберігаючи при цьому багатство змісту і 
глибину ідеї. 
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Неповна родина – це один з типів сучасної родини. Неповна родина – це родина, яка складається з 
матері або батька, з одним або декількома неповнолітніми дітьми. Саме словосполучення «неповна родина» 
вже несе в собі той тягар, який лягає на плечі того з батьків, хто залишився самотнім, і не менш самотнім, ніж 
дитина. Життя в родині з одним батьком чи з однією мамою несе в собі глибоку психологічну травму для 
підростаючої особистості. Дитина позбавлена протилежного об’єкту для наслідування рольової поведінки – це 
з одного боку, а з іншого – вона не в повній мірі може задовольнити свою базову потребу в прийнятті, в 
любові, безпеці. Порівнюючи свій сімейний стан з іншими дітьми, дитина з неповної сім’ї може мати певні 
психологічні проблеми, пов’язані із низькою самооцінкою, невпевненістю, почуттям провини та сорому, 
особливо якщо в сім’ї відсутнє емоційне спілкування та має місце приховування причин даної сімейної 
ситуації. Проблема неповної родини актуалізує велику кількість досліджень серед науковців, це, наприклад, 
дослідження О. О. Григор’єва, І. Ф. Дементьєва, Б. М. Дукович, Н. М. Єршова, Д. Кутсар, М. Орезон, 
Д. Соурей, В. Я. Титаренко, Р. Фігдор, В. М. Целуйко та інших. Проте, враховуючи достатню теоретичну базу 
щодо вивчення даної проблеми, практична реалізація психологічної підтримки та супроводу таких сімей 
залишається поза увагою соціальних інститутів. 

Неповною називається така родина, яка складається з одного батька з одним або декількома 
неповнолітніми дітьми, але є і додаткова категорія – так звані функціонально неповні родини. У цій групі двоє 
батьків, але професійні або інші причини залишають їм мало часу для сім’ї. Спілкування з дітьми зазвичай 
виявляється можливим тільки по вихідних днях, та і в ці дні обмежується декількома годинами. Більш того, 
деякі батьки взагалі забувають про свої виховні функції. Неповна сім’я утворюється унаслідок розірвання 
браку, позашлюбного народження дитини, смерті одного з батьків або роздільного їх мешкання. У зв’язку з 
цим розрізняють наступні різновиди неповних сімей: та, що усиротіла, позашлюбна, розведена, що розпалася. 
Залежно від того, хто з батьків займається вихованням дитини, виділяють материнські і батьківські неповні 
сім’ї. По кількості поколінь в сім’ї розрізняють неповну просту – мати (батько) з дитиною або декількома 
дітьми і неповну розширену – мати (батько) з одним або декількома дітьми і іншими родичами. Як варіанти 
неповної сім’ї можуть виступати такі сім’ї, в яких батьки є не рідними, а прийомними, або опікунами. 
Відповідно цьому такі неповні сім’ї називаються нетиповими, серед них у свою чергу можна виділити неповні 
сім’ї з усиновленими дітьми і неповні сім’ї, що виховують чужих дітей на правах опіки [3]. В сучасній Україні 
така ситуація пов’язана ще й з тим, що велика кількість наших співвітчизників виїздять закордон на заробітки, і 
діти залишаються з одним із батьків, або тільки з бабусями, дідусями, тобто має місце несприятлива сімейна 
ситуація і це, свого роду, є прикладом штучно зробленої неповної родини. 

Існують найсуперечніші думки про родини, де вихованням дитини займається тільки мати. Одні 
вважають, що це завжди погано, інші стверджують, що для дитини абсолютно байдуже, хто її виховує, а треті 
доводять, що неповна сім’я має навіть певні переваги перед повною сім’єю, оскільки батько, що залишився з 
дітьми, несе персональну відповідальність за все, що відбувається в його сім’ї і не намагається перекласти 
провину за власні невдачі, прорахунки або помилки на інших членів сім’ї. Як ілюстрації до своїх тверджень 
вони приводять численних приклади виховання прекрасних (часто видатних) людей, що виросли без батька. 
Поза сумнівом, кожна з цих точок зору може бути однаковою мірою і прийнята, і спростована іншими 
прикладами, якими рясніє життя. 

Не будь-яка повна родина є нормальним середовищем для повноцінного розвитку і виховання дитини. 
Але все таки наявність в сім’ї обох батьків допомагає дитині успішніше вирішувати багато задач, пов’язаних із 
збереженням її психічного здоров’я. На це неодноразово указували і указують фахівці в галузі сімейної 
психології. Зокрема, наголошується на наявності певного статистичного зв’язку між вихованням дітей в 
неповній сім’ї та їхнім подальшим невдалим сімейним життям. Вірогідність розпаду браку більше у подружжя, 
яке виховувалося в неповній сім’ї [1]. 

У неповній родині для майбутнього подружжя відсутнє головне – приклад шлюбних відносин. Тому 
відсутній для дітей, як потенційних майбутніх батьків та майбутніх дружини та чоловіка, певна можливість 
формування культури відчуттів, відносин, характерних для взаємин чоловіка і дружини. Майбутні чоловіки, що 
виховуються без батька, нерідко засвоюють жіночий тип поведінки або ж у них формується спотворене 
уявлення про чоловічу поведінку як агресивну, різку, жорстоку. А у майбутніх дружин, що виросли без батька, 
гірше формуються уявлення про ідеал майбутнього чоловіка, в сімейному житті їм значно важче адекватно 
розуміти чоловіка і синів. Тому в таких сім’ях свідомо більше причин для конфліктів, розлучень. Це тільки 
одна з численних проблем, що породжуються неповною родиною [3]. 

Осиротіла неповна сім’я може утворитися в результаті смерті одного з батьків. Не дивлячись на те, що 
втрата близької людини – це страшний удар для сім’ї, її члени, що залишилися, здатні об’єднатися і підтримати 
цілісність сімейної групи. Споріднені зв’язки в таких сім’ях не руйнуються, зберігаються взаємини сім’ї зі 
всіма родичами по лінії загиблого (померлого) чоловіка, які продовжують залишатися частиною сімейного 
круга. 
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Сімейні відносини з родичами і друзями померлого батька продовжуватимуться і надалі, коли 
овдовілий знов одружиться. Спокійна атмосфера нової сім’ї створює відповідні умови для правдивої, 
позитивної інформації дитини про померлого батька. Дорослі члени родини розповідають дитині про 
померлого батька, про краще з його життя, можливо, навіть декілька ідеалізуючи його. Наприклад, батько 
помер, дитина його не пам’ятає, але гордиться ним як найчудовішим на світі. Померлий батько завжди герой. У 
цьому є і свої плюси, і свої мінуси, що не може не позначитися на формуванні особистості дитини. Все 
залежить від того, яку позицію по відношенню до дитини займе овдовілий батько, який вчиться жити і 
піклуватися про сім’ю один. Він тепер і батько, і мати і це завжди нелегко.  

Життя в неповній розведеній сім’ї, на думку фахівців, призводить до того, що дитина отримує 
психологічну травму через те, що батьки з якоїсь причини не змогли або не захотіли жити разом. Наслідки 
розлучення батьків відбиваються на психіці дитини, обумовлюючи появу у неї відчуття неповноцінності, 
сорому, страху. Тому природні бажання, особливо маленьких дітей, надія на воз’єднання, відновлення 
шлюбних відносин батька і матері. Як відзначає німецький психолог Лінда Анзорг, багаторічні спостереження 
показали, що діти дошкільного віку вважають себе винними в розлученні батьків, в них розвивається відчуття 
ненависті і бажання помсти [1].  

Сімейні конфлікти батьків, що розлучаються або розведені, на думку дитячого психіатра Буянова М. І., 
можуть приводити до важких психічних розладів у дітей [3]. Діти, в наслідок своєї несформованої психіки не 
здатні зрозуміти причини такого конфлікту, для них це виступає важким випробуванням, неврово-психічною 
напругою, яка може проявитися в психосоматичних розладах (головний біль, невротичні страхи, приступи 
задухи, моторні порушення) та вегетативних проявах (погіршення сну, апетиту, апатія). Тривожність, 
невпевненість, негативне ставлення до самого себе призводять до соціальної ізоляції, залишаючи дитину 
наодинці зі своїми проблемами й труднощами [2]. 

Характерним феноменом відносин в неповній сім’ї може стати інверсія виховних ролей, коли роль 
матері бере на себе бабуся з авторитарними рисами особистості, а роль батька виконує мати з твердими рисами 
характеру і підвищеною принциповістю, або дідусь. У найбільш травмуючий сімейній ситуації опиняються 
хлопчики, позбавлені як материнської любові, так і батьківського авторитету. Матері мають звичай 
перешкоджати зустрічам батька з сином і проявляють до хлопчиків велику строгість, яку можна розцінити як 
реакцію на неприйняття в них небажаних рис колишнього чоловіка. Тому по відношенню до хлопчиків матері 
частіше застосовують погрози, осуд і фізичні покарання. До дівчаток матері відносяться дбайливіше. Діти, що 
проте залишилися з матір’ю, нерідко стають мішенями для образ та булінгу з боку однолітків. Закономірним 
наслідком відсутності емоційного визнання і розуміння з боку матері буде наростання психічної напруги у 
дітей і поява у них невротичних і поведінкових порушень. 

Таким чином, кожен тип неповної родини має свої специфічні особливості, пов’язані з характером 
внутрішньо-сімейних відносин, що не може не позначитися на розвитку психіки дитини і формуванні її 
особистісних якостей. Роль кожного з батьків є дуже важливою і відбивається на формуванні особистості 
дитини вже в ранньому дитинстві. Відсутність одного з батьків може призвести до порушень психічного 
розвитку дитини, зниження її соціальної активності, деформацій сприйняття дійсності, порушень процесу 
статево-рольової ідентифікації, а також до різного роду відхилень в поведінці та в стані соматичного здоров’я. 
Все це робить серйозний вплив на подальше особистісне та суспільне життя як хлопчика, так і дівчинки. 
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На початку 20-х років XXI століття як ніколи стає актуальним питання готовності молодих сімейних 

пар до усвідомленого батьківства. У зв’язку зі світовою пандемією та складним політичним і соціальним 
становищем у нашій країні залишається високою кількість залишених дітей, дітей, які позбавлені батьківського 
піклування та тих, що виховуються лише одним із батьків. Разом із тим залишається на високому рівні 
показник розлучень, що актуалізує проблему ще більше. 

Батьківство – це соціальне та біологічне явище піклування дорослої людини про своє потомство. 
Усвідомлене батьківство – це більш глибоке соціальне явище сприймання та виховання дітей, при якому батьки 
виявляють соціальну та індивідуальну відповідальність, а також відмовляються від надмірних очікувань, 
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приймаючи дитину як повноцінну людину, а не як своє продовження. Проблематикою взаємодії між батьками 
та дітьми займалися багато вітчизняних та зарубіжних психологів. Зокрема, ця проблема була висвітлена у 
працях таких вчених як М. Боришевський, З. Кісарчук, А. Варга, Р. Овчарова, В. Ковальов, І. Кон, В. Дружинін, 
А. Петровський, Е. Берн, З. Фрейд, Ш. Тсабарі та ін. 

В. Дружинін вважав, що проблема батьківства більш гостро постає для країн пострадянського 
простору. Він пов’язував це із тим, що держава декларувала рівні права батьків відносно дитини, але в 
реальності нинішнє законодавство і практика відчужують батька від дітей та сім’ї [3]. Сучасні батьки 
намагаються делегувати відповідальність за виховання та навчання дітей дитячим садкам і школам. 
Різноманітні пільги у зв’язку із народженням дитини, декретна відпустка надаються лише жінкам, а чоловікам у 
крайніх випадках: смерті дружини або довготривалого знаходження її у лікарні. Отже, у чоловіка формується 
враження непотрібності, а дитина стає сугубо жіночою турботою.  

О. Тюптя формулює проблему наступним чином: біологічна здатність бути батьком не завжди 
збігається з уявленнями про батьківство, з усвідомленням себе батьком. Це відбувається, тому що 
проблематика батьківства та фактори його формування у нашій країні розроблені досить слабо, а подекуди 
відсутні взагалі [5]. 

Існує шість основних складових компонентів усвідомленого батьківства: ціннісні орієнтації батьків, 
батьківські установки і очікування, батьківські почуття, батьківська позиція, батьківське ставлення, батьківська 
відповідальність. Р. Овчарова поділяє кожен компонент ще на три складові: емоційну, поведінкову та 
когнітивну [4].  Ціннісні орієнтації – духовні цінності, схильність батьків формувати довгостроковий план своєї 
поведінки і діяльності. Саме на батьків буде орієнтуватись дитина при формуванні ієрархії своїх потреб і 
цінностей. Батьківські установки і очікування – це усвідомлення себе як батьків та очікування визнання себе у 
ролі батьків від оточуючих. Окрім цього існують деякі очікування і щодо дитини. Батьківські почуття – одна з 
найважливіших груп почуттів для людини, яка напряму впливає на подальше життя і психічне здоров’я 
людини. Виділяють такі компоненти батьківської любові: турбота про дитину, прив’язаність, чуйність та повага 
до дитини. Батьківська позиція – це погляди на те як слід виховувати дитину, ставитися до неї, погляди та 
наміри стосовно дитини та її майбутнього[1]. 

О. Насонова визначає батьківське ставлення як особливий феномен, що поєднує емоційні переживання 
та почуття, пов’язані з дитиною, поведінкові стереотипи, що появляються у спілкуванні та поводженні з нею, 
особливості сприймання та розуміння [2]. Батьківська відповідальність – це здатність брати відповідальність за 
життя та здоров’я своєї дитини. Батьки повинні розуміти всю складність і відповідальність перед дитиною і 
соціумом. Також це означає повну психічну зрілість. 

Для збільшення рівня готовності до батьківства необхідно збільшити усвідомленість серед молоді. А 
саме: запустити соціальну рекламу про усвідомлене батьківство у соціальних мережах та внести сімейну 
психологію у перелік шкільних предметів для старшокласників. Отже, усвідомлене батьківство – це складний 
феномен виявлення батьками соціальної та індивідуальної відповідальності. Подальшими напрямками 
досліджень є з’ясування рівня готовності молодих сімейних пар до батьківства та надання їм допомоги. 
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Сьогодні особливо актуальним постає питання психічного здоров’я особистості, адже життя сучасної 

людини насичене хронічними стресогенами – це і загальна соціально-економічна ситуація, і проблема 
всесвітньої пандемії, і напружена політична ситуація, а також особисті проблеми. Кожного дня людина 
стикається з відчуттям тривоги, емоційного напруження, стану пригніченості, і для подолання цих психічних 
станів людина потребує витрати великої кількості внутрішніх ресурсів. Психічне здоров’я особистості є 
основою для її активного соціального життя, продуктивної самореалізації, як в особистому, так і в соціальному 
житті.  
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Проведений аналіз різних наукових джерел дозволяє говорити про відсутність уніфікованого 
тлумачення поняття «здоров’я». Це можна пояснити різноманіттям акцентів у його характеристиці. Існуючі 
визначення поняття «здоров’я» відрізняються за своєю узагальненістю й акцентами, що відбивають 
дослідницькі інтереси авторів. Офіційним поняттям вважається визначення Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, згідно з яким здоров’я – це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя [4]. У 
психологічному словнику за редакцією Б. Мєщєрякова та В. Зінченка термін «здоров’я» трактується як стан 
повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороби чи фізичних 
дефектів [3]. 

На основі теоретичного аналізу різних підходів до з’ясування сутності поняття здоров’я нами було 
визначено п’ять критеріїв, що визначають здоров’я людини – це: відсутність хвороби; нормальне 
функціонування організму в системі людина – зовнішнє середовище; повне фізичне, духовне, психологічне, 
розумове і соціальне благополуччя; здатність адаптуватися до постійно змінних умов існування в 
навколишньому середовищі; здатність до повноцінного виконання основних соціальних функцій.  

Поняття психічного здоров’я, введене у науковий обіг І. Дубровіною, тривалий час входило до базового 
змісту психічного здоров’я. Автор розуміє психічне здоров’я як динамічну сукупність психічних властивостей, 
що забезпечують гармонію між різними сторонами особистості людини, а також між людиною та суспільством, 
можливість повноцінного функціонування людини в процесі життєдіяльності [1]. 

Сьогодні існує ряд авторських точок зору на природу психгічного здоров’я. А. Шувалов [6] описує 
основу психічного здоров’я як нормальний розвиток суб’єктивної реальності. Автор стверджує, що визначення 
поняття «психічне здоров’я» складається з двох категоріальних словосполучень: «психічне здоров’я» та 
«психологія людини». На стику цих галузей знання виникають психічні моделі, що розглядають проблему 
здоров’я з людинознавчої позиції. Науковець виділяє такі позиції щодо психічного здоров’я: 1) поняття 
«психічне здоров’я» фіксує суто людський вимір і по суті є науковим еквівалентом духовного здоров’я; 
2) проблема психічного здоров’я – це питання про норму й патологію в духовному розвитку людини; 3) основу 
психічного здоров’я становить нормальний розвиток людської суб’єктивності; 4) визначальними критеріями 
психічного здоров’я є спрямованість розвитку та характер актуалізації людського в людині [6]. 

О. Завгородня [2] основу психічного здоров’я описує як здатність до інтеграції протиріч між 
зовнішньою та внутрішньою реальністю та пов’язує його з високим рівнем сформованості свідомої 
саморегуляції, раціонально-вольової сфери, що забезпечує можливість соціальної адаптації, й у той же час з 
вільним непригніченим становленням емоційної сфери, активністю неусвідомлюваних психічних процесів, на 
чому ґрунтується здатність людини до глибинних переживань та інтуїції. 

Ж. Сидоренко [5] на основі теоретичного аналізу дійшла висновку, що психічне здоров’я є життєвим 
завданням, вирішення якого потребує усвідомлених зусиль. Вона виділяє групу соціально психологічних 
передумов постановки життєвих завдань щодо психічного здоров’я, яка включає у себе мотиваційно-смислові, 
міжособистісні, життєво-дослідні підгрупи чинників, а також чинник соціально-психічних особливостей 
особистості.  

За В. Бєловим, А. Шмаковим, психічне здоров’я визначається як єдина і повноцінна життєдіяльність 
людини, з притаманними їй видовими та індивідуальними біологічними, психічними і соціальними функціями 
[6]. В. Семке визначає психічне здоров’я як стан динамічної рівноваги індивіда з оточуючим природним і 
суспільним середовищем, коли усі закладені в його біологічній і соціальній суті життєві здібності проявляються 
найбільш повно, а всі підсистеми організму функціонують з максимальною інтенсивністю [4]. 

На думку В. Пахальяна, психічне здоров’я слід розглядати як динамічний стан внутрішнього 
благополуччя (узгодженості) особистості, що складає її сутність та дозволяє актуалізувати індивідуальні, вікові 
та психічні можливості на будь-якому етапі розвитку. Тобто дефініція психічного здоров’я трактується як 
глобальний, універсальний конструкт, який охоплює індивідуальний та особистісний рівні психіки. Вчений 
психічне здоров’я характеризує онтогенетичною динамікою та розкриває закономірності розвитку 
самовідношення на прикладі відношення до власного здоров’я, що дозволяє своєчасно прогнозувати ті чи інші 
несприятливі тенденції у становленні особистості та способи їхнього подолання [5]. 

Важливою складовою психічного здоров’я особистості є наявність сенсу життя (І. Дубровіна [1], 
А. Маслоу [3]); приділяється увага аспекту міжособистісних стосунків як важливому критерію психічного 
здоров’я (В. Ананьєв [2], Б. Братусь [2]). 

Отже, наведена низка понять «психічне здоров’я» підтверджує думку про те, що поняття «психічне 
здоров’я» – нове і ще знаходиться у стадії становлення. У цілому, на основі проведеного аналізу літератури 
психічне здоров’я можна, на наш погляд, розглядати як динамічний стан внутрішнього благополуччя 
(узгодженості) особистості, яке забезпечує оптимальний вибір дії, вчинків та поведінки у ситуаціях взаємодії з 
зовнішніми об’єктивними умовами, іншими людьми, і яке дозволяє людині актуалізувати власні індивідуально- 
психічні можливості.  
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На сучасному етапі українське суспільство усе більш потребує високого розвитку інтелектуальних, 

творчих та креативних можливостей людини. Найважливішим елементом культури і цивілізації людства є 
творчість. А передумовою творчості є креативність, яка в сучасному світі розцінюється як особистісна здатність 
до творчості. 

Дослідження проблеми розвитку креативності та когнітивних здібностей посідає значне місце в 
психологічній науці. Сутність природи, характеристика параметрів мислення вивчались вітчизняними 
(Д. Б. Богоявленська, Н. С. Лейтес, С. Д. Максименко, В. О. Моляко, Я. О. Пономарьов та ін.) та зарубіжними 
(Е. де Боно, Дж. Гілфорд, Р. Стернберг, Е. П. Торренс та ін.) науковцями. Проблема творчого мислення у 
психології досліджувалась у контексті будови мислення (Г. С. Костюк, М. О. Холодна та ін.).  

Креативність – це природна властивість особистості, яка існує від початку життя людини; це найвища 
форма активності особистості. Завдяки їй людина виражає себе, свій внутрішній світ, змінюючи його. Вона 
творить не тільки зовнішній світ, але й свій власний (внутрішній) [1]. 

Так, деякі автори розглядають креативність лише в межах якісно високого інтелекту як різновид 
інтелектуальної поведінки (Г. Айзенк, Д. Векслер, Р. Стернберг, Л. Термен, У. Уайсберг й ін.). В. М. Русалов та 
Л. І. Полтавцева розглядають креативність як аспект інтелекту людини. М. О. Холодна визначає креативні здібності 
як один з чотирьох типів інтелектуальних здібностей або властивостей інтелекту поруч з конвергентними 
здібностями, здатністю до навчання й пізнавальними стилями [2]. 

У сучасній українській психологічній науці креативність розглядається як характеристика інтелекту, 
яка є цілісним інтегрованим психічним утворенням і забезпечує породження, конструювання й перебудову 
особистісних ментальних моделей світу за М. Л. Смульсон. 

У переважній більшості теоретичні й експериментальні дослідження креативності відбуваються у 
зв’язку з вивченням дивергентного мислення. Цей вид мислення першим запропонував Дж. Гілфорд, описавши 
його характеристики: чутливість до проблем, оригінальність, семантична та спонтанна гнучкість, образна 
адаптивність, легкість генерування ідей, здатність до оцінки, які надалі стали розглядатися як основні параметри 
креативності. Дивергентне мислення сприяє успішності розв’язання творчих завдань, що потребують 
застосування «гнучких», оригінальних методів, уміння бачити нетривіальні шляхи вирішення проблеми.  

Аналіз літератури показав, що до когнітивних проявів відносяться особливості творчого мислення і 
уяви, так як ці психічні пізнавальні процеси складають основу самої креативності. Такі компоненти мислення і 
уяви як: підвищена допитливість, схильність до винаходів, багата фантазія, розвинене почуття гумору, творче 
використання предметів, оригінальність у вирішенні проблем і інші, є змістовною характеристикою креативних 
здібностей особистостей. 

Специфіка креативності виявляється в можливості використання наявної інформації, різними 
способами і в швидкому темпі, швидко рухається уваги на деякому символічному рівні в межах широкого 
обсягу інформації. І ефективність вирішення проблеми може залежати не від знань і навичок відносяться до 
показників інтелектуальних здібностей. 

У той же час цілком доведеним залишається положення про те, що якщо високоінтелектуальні 
випробовувані можуть і не проявляти творчої поведінки, то креативи з низько інтелектуальним рівнем 
зустрічаються вкрай рідко. Виявилася й інша особливість креативності. Якщо розглядати інтелект як здатність 
до універсальної адаптації, то креативність являє в цьому відношенні деяку протилежність і творче поведінка 
може не сприяти соціальній адаптації особистості, що вимагає відповідної зміни соціального середовища 
освітнього закладу з метою створення умов сприяють творчому розкриття особистості та усунення негативних 
впливів середовища.  

У формуванні креативного мислення людини важливим є засвоєння усіх елементів соціального досвіду 
– знань, способів діяльності, способів творчої діяльності, досвіду емоційно-ціннісного ставлення до світу, все 
це остаточно формується у період юності, тому пік креативної діяльності припадає саме на цей період. Розвиток 
інтелекту в молодості тісно пов’язаний з розвитком творчих здібностей, що передбачає не просто засвоєння 
інформації, а прояв інтелектуальної ініціативи і створення чогось нового. Тому важливо забезпечити студентам 
сприятливі умови навчання для розвитку креативності. Включити в навчальний процес не лише пізнавальну, 



230 
 

але й емоційно-особистісну сферу. Включення проблемно-пошукових, дослідницьких та колективно-групових 
технологій у навчання, забезпечують підготовку креативних фахівців, які мають навички наукової діяльності, 
самостійного аналізу можливостей використання досягнень науки та практики, практичної участі у роботі 
колективу професіоналів.  
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Професійна ідентичність є одним з найважливіших показників професійної еволюції людини, а також 

свідчить про ступінь прийняття особистості себе як професіонала і значимого члена професійної спільноти. В 
даний час питання, пов’язані з професійною ідентичністю стають особливо актуальними для вивчення, тому 
необхідним стає її розвиток ще в період вузівської підготовки. 

Професійна ідентичність передбачає функціональну і екзистенціальну відповідність людини і професії, 
що включає в себе розуміння своєї професії, прийняття себе в професії, уміння добре виконувати свої 
професійні функції. 

Вихідним чинником процесу формування професійної ідентичності виступає професійна 
самосвідомість, яка є складовим компонентом цілісної самосвідомості особистості. Професійна ідентичність, 
будучи категорією професійної самосвідомості, відображає єдність людини і її справи, професійну 
майстерність, породжується професійним досвідом і професійним спілкуванням. 

Формуванню професійної ідентичності присвячено достатню кількість досліджень вітчизняних і 
зарубіжних авторів (Е. Еріксон, Н. Л. Іванова, Е. В. Конєва, А. А. Шатохін). 

Професійна ідентичність – результат тривалого шляху особистого і професійного розвитку, і він 
виявляється тільки на досить високому рівні оволодіння професією. У той же час, сьогодні більшість авторів 
погоджується з тим, що професійна ідентичність як багатовимірний і інтегративний психологічний феномен, 
розвивається в ході професійного навчання (Л. Б. Шнейдер, У. С. Родигіна). Навчання у ВНЗ є важливим 
етапом становлення професійної ідентичності, а саму професійну ідентичність в цей період визначають як 
пасивно виражену: засвоєння основних знань, вимог професії до людини, усвідомлення можливостей, уявлення 
про виконання даної діяльності. Професійна ідентичність студента – це єдність уявлень про самого себе, 
емоційних переживань і усвідомленої активності, пов’язаних з придбанням професії, на основі якого 
з’являється почуття тотожності з самим собою як майбутнім фахівцем. 

Величезним внеском у розкриття змісту поняття професійної ідентичності є робота Л. Б. Шнейдера, яка 
визначає професійну ідентичність як результат процесів професійного самовизначення, персоналізації і 
самоорганізації, що виявляється в усвідомленні себе представником певної професії і професійного 
співтовариства, як певна ступінь ототожнення-диференціації себе з «Справою» і «Іншими», що виявляється в 
когнітивно-емоційно поведінкових самоописах «Я» [3]. 

Професійна ідентичність є одним з критеріїв професійного розвитку особистості (Є. П. Єрмолаєва, Т. 
 В. Мітщенко, Ю. П. Поваренко, Л. Б. Шнейдер та ін.). Є. П. Єрмолаєва визначає професійну ідентичність як 
продукт тривалого особистісного і професійного розвитку, який складається тільки на досить високих рівнях 
оволодіння професією і виступає як стійке узгодження основних елементів професійного процесу, а саме, 
узгодження реальних і ідеальних професійних образів «Я» [1]. На думку Т. В. Міщенко, професійна 
ідентичність передбачає функціональне і екзистенціальне сполучення людини і професії; вона включає 
розуміння своєї професії, прийняття себе в професії [1]. Аналізуючи професійну ідентичність Ю. П. Поварєнков 
виділяє професійну ідентичність як один з важливих показників професійного розвитку особистості, як 
показник прийняття себе в професії: професійні цінності, самореалізація і задоволення своїх професійних 
потреб [1]. Деякі дослідники комунікативну толерантність розглядають як системоутворюючу характеристику в 
структурі особистості, яка пов'язана з різними особистісними якостями. На думку В. П. Петленко, 
комунікативна толерантність відображає різні прояви особистості – особливості мислення, звички, 
темперамент, характер, установки, інтереси, потреби, цінності, культура [2]. 

В даний час професійна ідентичність вимагає більш пильного вивчення, так як, з одного боку, вона 
формується в процесі професійного розвитку, з іншого, виступає одним з важливих показників становлення 
особистості професіонала. У практичному плані це означає, що, для того щоб «вижити» в нових динамічних 
соціально-економічних умовах, витримати конкуренцію, забезпечити добробут своїх близьких і власну 
стабільність в майбутньому, сучасний професіонал повинен бути здатний до постійного розвитку та аналізу 
свого місця в соціальній і професійному середовищі. 
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The problem of professional training is one of the most topical in modern world and Ukrainian didactics. It 

also applies to the training of new generation specialists in the field of information, library and archival affairs, which 
are designed to provide the information and communication component of the digital economy, the development of 
which is facilitated by modern state policy of Ukraine.  

The main goal of digitalization is to achieve the digital transformation of existing and creation of new sectors 
of the economy, as well as the transformation of spheres of life into new, more efficient and modern. Such growth is 
only possible when digitization-related ideas, actions, initiatives and programs are integrated, in particular into national, 
regional, sectoral and development strategies.  

Digitalization is a recognized mechanism of economic growth due to the ability of technology to positively 
affect the efficiency, effectiveness, cost and quality of economic, social and personal activities [1]. 

Under a systematic state approach, digital technologies will significantly stimulate the development of an open 
information society as one of the essential factors in the development of democracy in the country, increase 
productivity, economic growth, and improve the quality of life of Ukrainian citizens. 

So, such model involves the search for new approaches to the training of specialists in the information field, 
which would at a high professional level effectively meet the information needs of the modern consumer. However, 
according to the employers, graduates of this specialty do not always meet the requirements of the modern economy and 
the modern labor market, which is characterized by mobility, flexibility, dynamics and innovative change.  

The content of the specialty was formed as a result of the convergence of the spheres of information services, 
which outlined the range of professional functions of the specialist of information, library and archival affairs and 
modernized the content and goals of professional training. The main task of higher education institutions in the process 
of professional development of bachelors in information, library and archival affairs is the formation of the ability to 
apply the acquired knowledge in practical situations, the ability to solve complex specialized tasks, work independently 
and make decisions, ensure the quality of tasks, "readiness" of future specialists for professional activity [4, p. 3-4].  

Today we should take into account some circumstances, raising the topic of relevance of education in the field 
of information, library and archival affairs in modern conditions. Document management is the most important task in 
any organization, regardless of the scope or scale of its activities. Therefore, on the one hand, it is quite easy for a 
specialist in this field to find an application for himself and his knowledge in the labor market. However, on the other 
hand, some experts note that when selecting candidates for high-paying and managerial positions, preference is usually 
given to people with technical education.  

The second circumstance is related to the interaction of information, library and archival specialists with IT 
specialists, the objective divergence of their interests and the search for points of contact. The gap between the angles of 
their view of the same processes becomes apparent with the introduction of the concept of digital economy. Based on 
the first evaluations of the practical results of the program, it seems correct to point out that the digital economy was not 
only incomprehensible to professionals in information, library and archival affairs, but IT professionals have not fully 
identified the place of those who manage documentation. Special emphasis should be placed on the functions associated 
with the development of global concepts for electronic document management [3, p. 72].  

In 2018, the Standard of Higher Education in the specialty 029 Information, Library and Archival Affairs in the 
Field of Knowledge 02 Culture and Art of the first (bachelor's) level of higher education [2] was approved which 
clearly shows the modern, due to the realities of today, the trend of the need to combine the humanitarian and technical 
components of training. Thus, out of 15 professional competencies 9 (FC 1-3, 7-8, 10-13) provide for the skills of 
modern information technology related to electronic document management and modern communication systems, 
including virtual ones.  

Thus, under the condition of transformation of the traditional humanitarian approach to the training of 
specialists in information, library and archival sphere by introducing a set of disciplines in the field of IT technologies 
(which will provide a significant advantage in the labor market). 
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Проблема формування людини, здатної дотримуватися розумного ставлення у спілкуванні з природою, 
у взаємодії з природним середовищем розглядається в наш час як одна з найбільш важливих. 

Питання соціально-психологічних чинників ставлення до природи розглядали О. Романова, О. 
Салтовський, О. Літвінова, Е. Шейко, С. Дерябо, В. Ясвін та інші. 

Формування ставлення до природи починається з сім’ї. Сімейно-родинне виховання покликане 
сформувати у дитини перші уявлення про навколишній світ, повагу і почуття відповідальності за все живе, що 
її оточує, на основі культурних надбань і традицій народу. Зміст, форми і методи екологічного виховання в 
родині залежать від загальної культури членів родини, їхньої екологічної освіти. 

Наступним рівнем, на якому процес формування ставлення до природи стає більш впорядкованим і 
цілеспрямованим, стає школа. Цілеспрямований систематичний вплив школи на формування ставлення до 
природи в основному здійснюється через екологічну освіту. Екологічна освіта трактується як система навчання, 
яка спрямована на засвоєння основ екології для того, щоб у кожного члена суспільства формувалось 
усвідомлення тісного взаємозв’язку усіх природних та соціальних процесів, необхідність захисту довкілля та 
його покращення, раціонального природокористування. 

Також важлива роль культури в формуванні ставлення до природи. Психологи О. Літвінова та Е. 
Шейко вважають, що культура за своєю суттю має екологічний характер, оскільки головним її завданням є 
передати від покоління до покоління, від однієї людини до іншої ті цінності, пріоритети та способи їх 
досягнення, які дають можливість вижити як окремим індивідам, так і суспільству в цілому, узгодивши їх 
інтереси. 

Важко переоцінити роль засобів масової інформації у формуванні екологічної свідомості та ставлення 
до природи. Крім можливостей максимально широкого розповсюдження екологічної інформації, засоби масової 
інформації мають ще й ту перевагу, що можуть оперативно попередити про екологічну небезпеку, навчати 
способам поведінки в умовах надзвичайних екологічних ситуацій, сприяти запобіганню екологічних катастроф. 
У зв’язку з цим висока якість, правдивість, обґрунтованість, цілеспрямованість екологічних програм для засобів 
масової інформації є одним з головних чинників ефективної екологічної освіти. 

Центральне місце серед чинників формування екологічної свідомості посідає екологічне виховання. 
Екологічне виховання – формування в людини свідомого сприйняття навколишнього світу, почуття особистої 
відповідальності за діяльність, що так чи інакше пов’язана з перетворенням навколишнього природного 
середовища, впевненості в необхідності дбайливого ставлення до природи, розумного використання її багатств. 
Український учений О. Салтовський [2] розглядав екологічне виховання як цілеспрямований вплив на 
особистість на усіх етапах її життя за допомогою розгорнутої системи засобів і методів, що має на меті 
формування екологічної свідомості, екологічної культури, екологічної поведінки, екологічної відповідальності. 

Дослідниця О. Романова [1] вважає, що потрібно розділяти об’єктивні та суб’єктивні чинники 
формування ставлення до природи та екологічної свідомості в цілому. До об’єктивних чинників відносять 
елементи природного середовища, що безпосередньо впливають на зміст екологічної свідомості, а також: 
негативні зміни у природі, які відбуваються під впливом антропогенної діяльності; динаміку сучасних 
геополітичних процесів, яка характеризується глибокими відмінностями рівня економічного, соціального та 
політичного розвитку країн світу; суперечності між масштабами споживання сучасної цивілізації та 
природними можливостями біосфери; урбанізацію, що обумовила протиставлення міського й сільського 
способу життя, міської та сільської культури, природи та міста взагалі. До суб’єктивних чинників формування 
ставлення до природи відносять екофілософські ідеї, концепції, погляди, які фокусують і викривляють 
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отриману органами чуття інформацію; екологічні аспекти національних культур, зокрема, співвідношення їх 
екофільних та екофобних елементів; можливість маніпуляції екологічною проблематикою в інтересах 
конкретних суб’єктів шляхом навмисної фальсифікації екологічної ситуації; соціально-психологічна реакція 
людей на зміну екологічної ситуації у місці їх проживання; несвідомий екологічний вандалізм. 

Отже, ставлення до природи студента значною мірою формується під впливом того соціального 
середовища, до якого він належить. Різні соціальні групи, верстви, класи, що знаходяться в однакових 
екологічних умовах, можуть мати різні оцінки, ставлення, установки щодо екологічних проблем. 
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Проблема вступу у шлюб як самостійна тема досліджень почала виділятися в останні десятиліття ХХ 

століття. Цьому сприяло збільшення чисельності самотніх людей. Зараз починається епоха, коли шлюб все 
менше регламентується економічними чи політичними чинниками, вже не залежить від чіткого розподілу праці 
чи ієрархії авторитету, нормативний тиск суспільства послаблюється. Це становище призводить до того, що 
провідними детермінантами вступу до шлюбу стають духовна близькість, кохання, єдність цінностей та 
світосприймання. Незважаючи на те, що у певні моменти свого життя людина може залишатися на самоті, вона 
завжди прагне, щоб її розуміли та приймали, прагне бути комусь потрібною, тобто коханою. Сама вона, у свою 
чергу, також бажає кохати, віддавати іншому свою турботу, накопичену ніжність, ділитися з іншою людиною 
сокровенним та особисто значущим. У людській спільноті склалося так, що надійним засобом реалізації цих 
потреб визнані шлюб та сім’я. Тому більшість дорослих людей, як і раніше, відчувають бажання знайти 
шлюбного партнера та укласти шлюб.  

Дослідники розробляють різні теорії, що описують цей процес. Найбільшого поширення і популярності 
в зарубіжній соціальній психології отримали теорія комплементарних потреб Р. Уінч, теорія «стимул-цінність-
роль» Б. Мюрстейна, інструментальна теорія підбору подружжя Р. Сентерса, теорія «фільтрів» А. Керкгоффа і 
К. Девіса, «кругова теорія любові» А. Рейса. 

Теорія комплементарних потреб Р. Уінча ґрунтується на припущенні, що протилежності притягуються. 
Відповідно до цієї теорії, владного чоловіка може зацікавити лагідна жінка, а спокійного і м’якого тягне до 
енергійної і прямий жінці [3]. Відповідно до теорії «стимул-цінність-роль» Б. Мюрстейна, підбір подружжя 
мотивовано прагненням кожного партнера зробити найкраще з усіх можливих придбань. Переваги і недоліки 
іншої людини досліджуються в процесі розвитку відносин з нею. При цьому оцінюються як подібність 
характерів і схільностей (наприклад, екстраверт та інтроверт, однакова потреба в статевих контактах), так і 
протилежність взаємодоповнюючих рис (наприклад, потреба в домінуванні і в підпорядкованості, прагнення 
одного дбати про іншого). На всіх стадіях діє принцип «сумірності обміну» [2].  

Інструментальна теорія підбору подружжя, розроблена Р. Сентерсом, також приділяє першочергову 
увагу задоволенню потреб, але при цьому стверджує, що одні потреби (наприклад, сексуальна потреба і потреба 
в приналежності) більш важливі, ніж інші, і що деякі потреби більш притаманні чоловікам, ніж жінкам, і 
навпаки. Згідно Сентерсу, людину тягне до того, чиї потреби схожі з її власними і доповнюють їх [1]. 
Відповідно до теорії фільтрів А. Керкгоффа і К. Девіса, процес вибору партнера можна уявити як послідовне 
проходження через серію фільтрів, які поступово відсівають людей з безлічі можливих партнерів і звужують 
індивідуальний вибір. Перший фільтр – місце проживання. Наступний фільтр – гомогамія. І останні фільтри – 
схожість цінностей і сумісність рольових очікувань. Результатом проходження через усі фільтри є вступ у 
шлюб [2].  

«Кругова теорія любові» А. Рейса пояснює механізм вибору шлюбного партнера через реалізацію 
чотирьох послідовних взаємопов’язаних процесів: 

– встановлення взаємозв’язку; 
– саморозкриття; 
– формування взаємної залежності; 
– реалізація основних потреб особистості [1, 3].  
Німецький учений Р. Зідлер вважає, що наміру вступити у шлюб у більшості людей в європейських 

промислово розвинених країнах передує тривалий процес орієнтації та соціокультурного налаштування людини 
на шлюб і сім’ю. Вибір шлюбного партнера можна уявити, на думку Р. Зідлер, як процес фільтрації [3]. 

Вітчизняні психологи Р. Хавула, В. Тюріна, В. Радчук, Г. Сємєніхіна та А. Крайлюк досліджували 
проблемні питання, пов’язані з чинниками та механізмами вибору шлюбного партнера, типологією 
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співвідношень батьківських настанов та особливостей вибору шлюбного партнера у жінок і чоловіків, 
соціально-психологічними чинниками вибору шлюбного партнера та вступу молоді у подружнє життя [4].  

Зарубіжні і вітчизняні теорії вибору шлюбного партнера об’єднуються в основному двома ідеями. По-
перше, майже усі вони базуються на принципі соціально-культурної гомогамії. По-друге, механізм вибору 
партнера представлений як система фільтрів (стадій). Вони послідовно звужують коло можливих обранців, 
відсікаючи невідповідних. Таким чином, на заключному етапі залишаються лише ті пари чоловіків і жінок, які 
теоретично повинні добре підходити один одному як подружні пари. 
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Формування політичної культури молоді дуже важлива на сьогоднішній день проблема, бо від її 

успішності залежить майбутнє українського суспільства. Без піднесення рівня політичної активності громадян 
(зокрема молоді) неможливо вивести економіку із кризи, закласти основи правової держави і громадянського 
суспільства.  

Політична культура як суспільне явище складається історично, є відносно стійким утворенням, втілює 
у собі досвід попередніх поколінь. У ній закріплюються ставлення людей певної країни до політичної системи і 
окремих її елементів, до політичного процесу, а також до самих себе й своєї ролі в цьому процесі [1]. Від 
розвитку політичної свідомості суб’єкта, правильного чи ілюзорного відображення в людській свідомості 
політичного буття залежить і рівень його політичної культури. Стан, рівень розвитку, виявлення свідомості у 
кожної людини різні і залежать від багатьох компонентів – знань, наукового світогляду, ідейних і моральних 
засад та переконань, ставлення до себе та до інших людей тощо. Зі специфікою соціального положення 
студентської молоді у суспільстві прослідковуються певні закономірності процесу формування політичної 
культури у відповідних суспільних умовах. Це залишає відбиток на форми і ступінь участі студентської молоді 
у громадському житті суспільства і визначає особливості її як суб’єкта політичного життя держави. 

Перша особливість пов’язана з незакінченим становленням власної суб’єктивності в соціально-
політичних відносинах. Це залежить від вікових меж, обмеженням політичних прав молоді, які закріпленні 
законодавством. Що приводить до відчуження різних груп молоді від соціальних і політичних інститутів, 
обмежуються можливості реалізації їх групових і політичних інтересів. Вік, таким чином, відіграє роль 
важливої стратифікаційної основи і являється важливим чинником участі молоді у громадсько-політичному 
житті суспільства. 

Друга особливість студентської молоді як суб’єкта політичних відносин визначається специфікою її 
соціального положення. Вона характеризується нестійкістю, рухливістю позицій молоді в соціальній структурі, 
відносно невисоким їх соціальним статусом, обмеженням соціальних зв’язків. Це ставить молодь у нерівне 
становище з іншими більш економічно і соціально вищими групами суспільства. Тим самим створюється 
сприятлива атмосфера для виникнення різного роду соціальних конфліктів, які інколи набувають політичного 
забарвлення. 

Третя особливість пов’язана зі специфікою студентської молодіжної свідомості, яка обумовлена як 
віком, так і соціальним положенням цієї категорії. Лабільність свідомості, недостатня впевненість у 
завтрашньому дні, нестійкість соціальних орієнтацій притаманних в тій чи іншій мірі молодому поколінню. 
Свідомість студентської молоді легко піддається під вплив різних нових факторів: економічних, соціальних і 
політичних. Під їх впливом відбувається усвідомлення молоддю власного положення у суспільстві і 
консолідація групових інтересів. Тільки тоді молодь стає політичною силою [2]. 

Серед психологічних властивостей особистості, які впливають на прояв політичної культури молоді, 
виділяються властивості біологічного (темперамент, стать, вік), психологічного (емоції, воля, пам’ять, 
мислення, характер), соціального (настанови, цінності, світогляд), та екзенстинційного рівнів, що досліджували 
В. В. Ільїн, О. Б. Шестопал, Ю. В. Ірхін, Ф. М. Кирилюк, Л. А. Кремень, а також емоційна зрілість, соціальний 
інтелект, особливості локус контролю та соціальної фрустрованості особистості (Л. А. Кияшко), самосвідомість 
індивіда, систему індивідуальних цінностей, набір особистісних характеристик (М. В. Владимирова), рівень 
мотивації самоактуалізуції, індивідуально-стильові якості (педантичність, комунікативність, тривожність 
тощо), що дослідувалось Т. В. Жадан, тип особистості, Я-концепція та самооцінка, а також специфіку 
мотиваційного блоку – потреби, мотивації, ціннісні орієнтаціі [2]. 
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Таким чином можна зробити висновок, що формування соціально-політичних орієнтацій студентської 
молоді пов’язане з цілою низкою чинників: індивідуально-психологічними (інтелектуальні особливості, 
особистісні риси, ціннісні орієнтації); соціально-психологічними (вплив батьків, друзів, закладів освіти, засобів 
масової інформації); соціально-економічними (економічне становище як країни в цілому, так і конкретної 
особистості зокрема). Майбутнє української держави не байдуже сучасній молоді, яка готова відстоювати її 
інтереси та дбати про процвітання та збереження національної та політичної ідентичності громадян України, 
мислити політично і позитивно у бік покращення її соціальних та політичних гарантій. Молодим людям важко 
орієнтуватися в розмаїтті економічних, соціальних і політичних подій та їх оцінювати, але вони як «соціальний 
нерв суспільства» найбільш чутливо реагують на соціально-політичні зміни, шукають засоби політичного 
самовизначення. 
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Сучасний простір повсякденного спілкування характеризується яскравою новою особливістю, а саме 
його поширенням у віртуальний світ. Проникаючи все глибше і охоплюючи практично усі сфери нашого життя, 
нові інформаційні технології поступово стають все більш загрозливим джерелом масового інформаційно-
психологічного впливу на свідомість підростаючого покоління, що породило цілий ряд проблем морального, 
юридичного, етичного, навіть фізіологічного характеру, пов’язаних з вихованням молоді, оскільки молодь 
найбільш активно сприймає конструктивні, а також деструктивні прояви оточуючого середовища. 

Проблемні питання виникнення нових ризиків насилля внаслідок впливу цифрових технологій, 
виявлення поведінкових реакцій, безпеки і захисту молодого покоління користувачів усесвітнього 
інформаційного простору висвітлюють у наукових працях представники зарубіжних і вітчизняних наукових 
шкіл психологічного і соціологічного захисту людини, а саме: П. Афтаб, О. Бочавер, Б. Белсей, Г. Берсон, 
Н. Віллард, Н. Вітюк, В. Гой, П. Грандінберг, В. Гріг, О. Єфимов, Н. Когутяк, Р. Ковальські, С. Лімбер, 
А. Ленхарт І. Лубенець, М. Мартін, С. Монкс, Л. Найдьонова, У. Парфентьєв, М. Робін, П. Сміт, К. Хломов, 
Д. Шакірова та інші [1]. 

З тих пір, як в 1993 році норвезький психолог Д. Ольвіус виділив поняття що стало загально 
прийнятим, поняття цькування в дитячому та підлітковому середовищі: «булінг – це умисна, агресивна 
поведінка, яка системно повторюється і визначається нерівністю влади чи сили». Ця тема стала одною з 
найбільш обговорюваних – як в силу травматичності наслідків, так і в силу всілякої поширеності. 

В останній час агресивне переслідування набуло нових форм з застосуванням різноманітних сучасних 
технологій. Ці форми цькування називають кібербулінгом. Особливість інформаційних процесів в інтернеті 
полягає в тому, що з мережі нічого не зникає. І тому навіть неперевірена стигматизуюча інформація 
залишається там назавжди. Чим довше буде виправдовуватись невинний, чим довше буде його діалог з кимось 
анонімним, тим вище загроза психологічної небезпеки жертви цькування. Підлітки є найбільш вразливою 
групою для кібербулінгу. 

Висока активність дітей-користувачів поєднується з їх недостатньою освіченістю про можливі 
небезпеки Інтернет-простору і способи їх уникнення. В зв’язку з цим є великий ризик потрапляння дітей в 
небезпечні ситуації й необхідність посилення інформованості та профілактики. Кібербулінг включає в себе 
використання електронної пошти, миттєвих повідомлень, веб-сторінок, блогів, форумів та чатів, он-лайн ігор та 
інших інформаційних технологій комунікації. Це зовсім нова область дослідження з неусталеною 
термінологічною системою. Як і звичайний булінг, кібербулінг може бути як прямим так і опосередкованим. 
Прямий кібербулінг це безпосередня агресія. Опосередкований кібербулінг – цькування в просторі сучасних 
технологій через повідомлення. В процес опосередкованого кібербулінгу включаються також інші люди, не 
завжди за їх згодою. Як і традиційне цькування, кібербулінг включає в себе континуум вчинків, на одному з 
полюсів якого дії, які насилу розпізнаються оточуючими як переслідування, а на іншому – жорстоку поведінку 
агресора, яка може призводити навіть до смерті жертви. 

Підлітки що підверглись кібербулінгу, мають свої відмінні психологічні особливості. Вони схильні 
виступати в ролі жертви і демонструють ініціюючу віктимну поведінку, що передбачає провокацію агресора і 
виникнення конфліктних ситуацій, які супроводжуються невиправданою самокритикою, почуттям провини і 
незадоволеності собою, як правило, готові до ризику, проявляють зайву самонадійність, а при зіткненні з 
труднощами воліють використовувати стратегії втечі-уникнення. 
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Психологи впевнені, якщо людина стає жертвою кібербулінгу, їй не варто вступати у відкрите 
протистояння з нападниками. Основним профілактичним напрямом є формування загальної медіа культури у 
сфері користування інформаційно-комунікаційними технологіями шляхом запровадження загальних правил, 
навичок критичного ставлення до інформації в інтернеті, створення громадської думки. 

Таким чином, кібербулінг – на сьогоднішній день один з найбільш згубних типів он-лайн атак, з огляду 
на те, наскільки нещадно зловмисники часом використовують невпевненість жертви в цілях заподіяння їй 
найбільшої психологічної травми і приниження. Метою кібербулінгу є погіршення емоційного стану жертви 
та/або руйнування її соціальних відносин. 
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Постановка проблеми. Психологічна складова є значущою при формуванні ґендерної ідентичності, рис 
та характеристик особистості. Актуалізація її вивчення сьогодні пов’язана зі зміною усталених форм 
соціалізації, рольових очікувань та установок. Особливо необхідним є правильне статеве виховання у дитинстві 
(зокрема, у молодшому шкільному віці), оскільки саме тоді закладається більшість психологічних проблем, які 
переслідують особистість протягом всього життя. Саме в молодшому шкільному віці існує можливість 
практично необмеженого виховного впливу на особистість завдяки психологічним особливостям даного 
вікового етапу (зокрема, це стосується таких психологічних характеристик як довірливість, щирість, 
відкритість). 

Викладення основного матеріалу. Проблема статевих відмінностей людини у вітчизняній психології 
вивчалася Г. Васильченко, В. Васютинським, Т. Говорун, А. Захаровим, Д. Ісаєвим, О. Кікінеджі, Я. 
Коломинським, І. Коном, Т. Титаренко та ін. Історичний екскурс розгляду статево-рольової поведінки засвідчує 
неоднозначність тлумачення ідеї природної рівності жінок і чоловіків. Аналіз розбіжностей у психологічній, 
емоційній, перцептивній структурах вважався сутнісним вираженням статі, зумовлюючим різну соціальну 
практику жінок та чоловіків. Докорінні зміни в соціальній структурі, в політичному житті, злам усталених 
стереотипів, характерних для минулого сторіччя, поставили проблему ґендерних відносин на рівень 
теоретичного осмислення. Поняття «ґендер» передбачало перехід досліджень із біологічного рівня на 
соціальний та відмову від постулату про природне призначення статей, що відчутно вплинуло на еволюцію 
суспільних норм та уявлень про стосунки статей та призначення жінки. У теорії З. Фройда відмінності між 
чоловіками й жінками зумовлені будовою статевої сфери. Подолання комплексів полягає в ідентифікації з 
батьками однієї статі і частковою відмовою від батьків протилежної статі, що відбувається на подальших 
стадіях психосексуального розвитку і є дуже важливим для розвитку повноцінної статевої ідентичності [3]. 
Проте С. Гінгер вважає, що психологія статі людини лише на одну третину визначається спадковістю, ще на 
одну третину статева ідентичність визначається особливостями внутрішньоутробного життя, і на третину – 
суспільним розвитком. З позицій трансакційного аналізу Е. Берна ґендерна ідентичність визначається життєвим 
сценарієм; протягом життя людини здійснюється статево-рольове програмування чоловіків і жінок, тобто 
процес формування статевих та ґендерних життєвих ролей особистості [1]. 

Загалом спроби пояснення системи стать-ґендер біологічними, психічними чи соціальними чинниками 
утворюють своєрідний континуум пояснення ґендерної диференціації, полюсами якого стали есенціалізм та 
конструктивізм. Есенціалізм у своєму прагненні визначити сутність чоловічої та жіночої статі опирається перш 
за все на біологічні та психологічні її прояви, апелюючи при цьому до біодетермінізації. Соціальний 
конструктивізм не визнає жодної вродженої риси, споконвічного покликання чи еволюційно закріплених 
схильностей, відшукуючи у кожному випадку соціально-культурні та політико-економічні умови його 
виникнення. Більш того, як доводить Г. Крайг, протягом останніх десятиріч фіксовані відмінності стають менш 
виразними, що відбувається на фоні зменшення ґендерної сегрегації процесів соціалізації. Оперування 
категорією ґендеру як недихотомічною та ідеологічно незаангажованою спростовує результати «поляризації 
характерів статі», що призвела до сприйняття різних статевих ролей як вияву «природних» якостей чоловіків і 
жінок [2]. На цьому ґрунті виникає нова психологія статі, котра прагне подолати вказані обмеження 
традиційних психологічних досліджень. Ця теорія  пояснює становлення статі у дітей на основі існуючих у 
культурі соціальних стереотипів при використанні дітьми статі як принципу пізнання світу. Соціальні ролі 
визначаються як сукупність очікувань щодо поведінки індивіда, котрий займає певну позицію в процесі 
взаємодії; гендерні ролі зумовлені диференціацією всіх членів суспільства на дві категорії – чоловіків і жінок, 
передбачаючи очікувану від них ціннісно й нормативно визначену поведінку.  

Висновки. Ґендерно-рольова соціалізація включає засвоєння особистістю ґендерних ролей, суспільних 
очікувань щодо них, формування психологічних характеристик відповідно до ґендерних ролей. 
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Перспективними напрямами подальших досліджень є вивчення психологічних особливостей статевої поведінки 
старшокласників віці та розробку тренінгової програми формування гендерної ідентичності. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах кризового розвитку суспільства зростає необхідність 

формування лідерського потенціалу як умови підготовки молодого покоління до управління власним життям, 
готовності активно включитися у процеси перебудови й реформування задля зміцнення України. Найбільш 
значущим розвиток лідерських якостей є в юнацькому віці, що пов’язано з формуванням у юнаків та дівчат 
світогляду, системи моральних і соціальних цінностей, напряму життєвої активності, ставлення до оточення, до 
самого себе, до громадянських обов’язків і бажанням реалізуватися в системі міжособистісної взаємодії, що 
зумовлює актуальність даного дослідження. 

Викладення основного матеріалу. Обґрунтуванню концепції лідерства присвячено роботи І. Волкова, 
В. Зацепіна, Я. Коломинського, Г. Лебона, Ж. Тарда, Ф. Фідлера; лідерство як соціальний феномен шкільного 
колективу аналізувалося Е. Аркіним, В. Бехтєрєвим, П. Блонським, О. Залужним. А. Картером, В. Румянцевою. 
Уперше визначення поняття лідерства зустрічається у працях античних істориків; в епоху Відродження М. 
Макіавеллі запропонував теорію, згідно з якою в основі людської природи лежать інтерес чи жадоба до влади 
та наживи, до домінування над іншими, що виявлялося в лідері [2]. У кінці ХІХ ст. Г. Тард наголошував на 
значущості лідера для суспільства як рушія суспільного процесу. 

Вивчення природи лідерства представлено здобутками психологічних шкіл: психоаналітичної 
(А. Адлер, З. Фрейд, К. Юнг), в якій зосереджено увагу на несвідомому прагненні індивіда бути першим, 
реалізації «комплексу Наполеона»; єльської (Г. Лассуел, Б. Скіннер, У. Уайт) і близької за проблематикою 
франкфуртської (Т. Адорно, Г. Маркузе, Е. Фромм). У контексті соціальної психології мас (Г. Лебон) лідер 
розглядається як людина, здатна до гіпнозу, ватажок натовпу, використовуючий механізми масового 
зараження [1]. 

У 20-40-і рр. XIX ст. започатковано теорію загальних рис лідерства, основною ідеєю якої було 
переконання в тому, що коли лідер має спадкові якості, які відрізняють його від послідовників, то ці якості 
можна чітко виділити. Проте лише в 1940 р. К. Берд склав список із 79 рис, що згадуються дослідниками як 
«лідерські», але вивченню жодної з них не приділялося достатньої уваги. На зміну теорії рис прийшли 
ситуативні теорії лідерства, згідно з якими поява лідера є результатом місця, часу й обставин. Р. Стогділл та 
С. Шатлі запропонували вивчати лідерство, враховуючи статус, взаємодію, сприйняття та поведінку індивідів 
відносно інших членів групи. Таким чином, лідерство стало розглядатися як стосунки між людьми, а не як 
характеристика окремого індивіда. У другій половині ХХ століття виникає і формується теорія «лідерство як 
функція групи» Г. Хоманса, що розглядає лідера як людину, фокусуючу на собі основні цінності групи.  

На початку 60-х років XX ст. лідерство розглядається як процес, що виникає зі специфічного набору 
чинників середовища: культурних і групових (Б. Басс, Дж. Джуліан, З. Холландер). Прихильники синтетичної 
теорії лідерства вважають свій підхід позбавленим однобічності і таким, що усував суперечності між теорією 
рис лідерства, ситуаційною і функціональною. Наприкінці XIX – початку XX ст. значного поширення 
набувають поведінкові теорії лідерства, що концентрують увагу на манері поведінки лідера. Поведінковий 
аспект лідерства досліджувався Р. Блейком, Р. Лайкертом, Дж. Моутоном, Р. Танненбаумом, Дж. Фордом, 
У. Шмідтом та ін. [4]. Іншим варіантом поведінкової теорії вчені називають атрибутивні теорії лідерства, що 
набули широкого поширення у другій половині  XX ст. (Т. Парсонс, Р. Лорд, Г. Алліджер, Дж. Гарсіа, 
Ф. Фідлер та ін.). Основне значення в них приділяли ступеню волі лідера, що перебуває у прямопропорційній 
залежності від очікування послідовників.  

Концепція харизматичного лідерства є продовженням концепції атрибутивного лідерства, бо 
ґрунтується на комбінації якостей і поведінки лідера. Дана теорія розкриває лідера, який у силу своїх 
особистісних якостей здатний впливати на послідовників.  

Помітне місце серед досліджень проблеми лідерства займають теорії обміну (П. Блау, Дж. Марч, 
Г. Саймон, Дж. Тібо, Т. Якобс та ін.), у яких лідер й оточуюче середовище представляються, як компоненти 
взаємовигідного обміну: лідер робить внесок у соціальні взаємодії у вигляді самого себе, одержуючи за це 
певну форму винагороди – групу, організацію, соціум. У 80-90-і рр. XX ст. С. і Т. Кучмарські, Г. Фейрхольм, 
К. Ходжкинсон довели, що формування команди лідера зумовлюється збігом індивідуальної (лідер) і суспільної 
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(група) ціннісних систем. Взаємодія здійснюється не стільки на основі поведінкового домінування лідера, 
скільки на усвідомленні загальних цілей; лідер – це той, хто, з одного боку, переймає сформований ціннісний 
устрій суспільства, з іншого – робить спроби його розумної корекції шляхом конструювання й впровадження 
ціннісно-нормативного ядра [3]. 

У вітчизняній психології проблема лідерства мала досить складний і часом суперечливий характер. У 
дослідженнях С. Лозинського, А. Залужного, П. Загоровського розглядалися питання лідерства у дитячих 
групах і колективах, організованих і стихійних. Актуальність вивчення лідерства як соціально-психологічного 
явища визначається, насамперед, тим, що останнє являє собою, як зауважує Б. Паригін – один із найбільш 
значимих факторів групової інтеграції, що сприяють досягненню групових цілей з найбільшим ефектом. 

Суперечливість у розв’язані проблеми лідерства у працях вітчизняних науковців другої половини ХХ 
ст., була зумовлена різним розумінням його природи, механізмів і змісту. Так, Б. Ліхачов уважав, що лідерство 
як явище не характерне для нашого суспільства і його соціальних груп і колективів, тому ставити питання про 
лідерство як наукову проблему у вітчизняній психології неправомірно [5]. Сучасні вітчизняні дослідники 
характеризують лідерство, у контексті людських взаємин. Зокрема, В. Лучанська зауважує, що людина, яка 
володіє лідерськими якостями і здібностями, здатна зробити процес міжособистісної взаємодії більш 
цілеспрямованим, ефективним, викликати в учасників відчуття осмислення того, що відбувається; лідерські 
якості є особливою формою обдарованості. 

Висновки. Проблема лідерства є актуальною, що засвідчує її активна розробка зарубіжними й 
вітчизняними психологами. Найпоширенішими концепціями лідерства в зарубіжній психології були 
персоналістична, лідерської поведінки і функціональна (ситуаційна). Нові концепції спробували об’єднати 
переваги й досягнення як традиційного, так і ситуаційного підходів, що дозволило визначити лідера як 
авторитетну особистість, якому група надає право приймати відповідальні рішення в інтересах усієї групи. 
Перспективними  напрямками подальших досліджень є з’ясування особливостей лідерських якостей сучасних 
студентів, розробка тренінгової програми щодо їх формування.  
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Постановка проблеми. Здійснення пошуку оптимальних шляхів особистісно-ціннісного розвитку 
сучасної молоді, розкриття механізмів формування їхньої життєвої компетенції, вироблення позитивного 
ставлення до світу та до самого себе є нагальною проблемою сьогодення. Соціально-економічні зміни у 
суспільстві потребують професійно компетентних особистостей, здатних адаптуватися до мінливих ситуацій, 
самостійно обирати сфери діяльності, приймати відповідальні рішення, саморегулювати поведінку. Зростаюче  
значення  етичних орієнтирів  людини, зокрема відповідальності, її значущість для розвитку гармонійної 
цілеспрямованої особистості актуалізує заявлену тему дослідження. 

Викладення основного матеріалу. Вивченню відповідальності присвячена значна кількість досліджень 
(М. Алексєєва, А. Бандура, І. Бех, А. Блазі, М. Боришевський, Л. Колберг, Т. Морозкіна, Ж. Піаже, 
А. Плахотний, М. Савчин, В. Сафін, Е. Фромм, Ф. Хайдер, К. Хелкама та інші) [1]. Відповідальність − одна з 
найбільш загальних властивостей особистості, яка поєднує в собі когнітивну, емоційно-мотиваційну та 
поведінкову складові, є найбільш значущим структурним компонентом будь-якої професійної діяльності та 
нерозривно пов’язана зі самосвідомістю (соціальні домагання та очікування), локусом контролю, зі свободою  
прийняття   рішень, вибору цілей і способів, методів і стилів їх досягнення, з ініціативою та самоактивністю, з 
сумлінням як вищою духовною інстанцією відповідальності особистості. Бути суб’єктом відповідальної 
поведінки – це, насамперед, означає надавати особистісного сенсу загальнолюдським і конкретно-історичним 
цінностям, суспільним обов’язкам і завданням тощо. У старшому шкільному віці відбуваються важливі 
зрушення в становленні відповідальності, яким сприяють об'єктивні соціальні умови вибору молодою людиною 
свого подальшого шляху, усвідомлення індивідуальної та соціальної необхідності брати на себе 
відповідальність за якісний вибір професійної підготовки. Розвиток відповідальної особистості є інтегральним 
процесом, що передбачає результат впливу суспільно-економічних, педагогічно-психологічних умов життя, 
моральної, духовної атмосфери, цілеспрямованого виховання; здатність суб’єкта до саморегуляції, 
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самоактивності, включення совісті до процесу прийняття та реалізації відповідальності, яка має стати 
професійною якістю кожного школяра. Методологічною основою психологічного аналізу відповідальності є 
розгляд проблеми у філософській літературі, де вона трактується через поняття, відображаюче об’єктивний, 
історично-конкретний характер стосунків між особистістю, групою, суспільством із точки зору свідомого 
здійснення висування взаємних вимог. Відповідальність є загальносоціологічною категорією, яка виражає 
свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов’язків, соціальних завдань, норм і цінностей; 
поділяється на види: індивідуальна, групова, колективна, моральна, політична, правова, громадянська, 
адміністративна, кримінальна, професійна, матеріальна. Сприйняття морально-етичних цінностей стає 
внутрішньою основою мотивації відповідальної поведінки, а відповідальність формується унаслідок зовнішніх 
вимог суспільства. У працях М. Савчина відповідальність досліджується як особистісна основа відповідальної 
поведінки, смислове утворення особистості, своєрідний загальний принцип співвіднесення в межах цілісної 
мотиваційно-смислової сфери мотивів, цілей та засобів життєдіяльності [2].  

Структурними компонентами відповідальності є когнітивна (розуміння предмета відповідальності та 
усвідомлення важливості знань на індивідуальному, груповому та соціальному рівнях), емоційно-мотиваційна 
(емоційні переживання, які розкривають суб’єктивне ставлення особистості до оточуючих, довкілля і себе, що 
здійснюється, насамперед, через емоційно-позитивне сприйняття) та конативна (виконання обов’язків, 
дотримання норм, морально-етичних вимог і зобов’язань) складові, сукупність яких  відображає якісні 
індивідуально-психологічні особливості вчинку та відповідальної поведінки. 

Висновки. Відповідальність − властивість розвинутої особистості, яка безпосередньо пов’язана зі 
свободою вибору поведінки, вирішальна для самореалізації та самоактуалізації людини. Перспективними надалі 
вбачаються дослідження, які стосуються чинників, мотивів і психолого-педагогічних  умов  формування 
відповідальності, розробка відповідного психодіагностичного інструментарію. 
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Поведінка людини в спілкуванні з іншими людьми і групами визначається, насамперед такими 
функціями, які вона виконує, її становищем в структурі внутрішньо групових відносин: обов'язками і правами 
щодо інших людей і відносно групи в цілому. В першу чергу щоб стати суб'єктом суспільного життя, 
особистість проходить тривалий шлях розвитку як об'єкт взаємодії суспільства, групи, інших людей. Місце 
особистості в суспільстві, яке визначає його спосіб життя і приналежність до певних соціальних, професійних 
та інших груп, тобто ознаки, що характеризують особистість як певний соціальний тип, фіксується в понятті 
"статус". Соціальний статус відображає положення, займане людиною в соціальній системі суспільства. 

Социометрический статус розглядається як стан особистості в системі міжособистісних відносин і 
розглядається як стан особистості в системі міжособистісних відносин, визначається кількістю виборів або 
переваг, які отримує кожен член групи за результатами соціометричного опитування. 

Соціометрія широко використовується для виявлення симпатій або антипатій між членами групи, які 
самі можуть не усвідомлювати цих відносин і не знати про їх наявність чи відсутність. Соціометрія також 
дозволяє визначити соціально-психологічний статус кожного члена групи. 

Статус - поняття, яким позначається стан людини в системі міжособистісних відносинах і ступінь його 
психологічного впливу на членів групи. На думку Б. Ананьєва, статус особистості нібито поставлене системою 
громадських утворень, сформованих і об'єктивно визначають місце особистості в соціальній структурі. 

В системі міжособистісних відносин кожен член суспільства має певний статус, що призводить до його 
офіційно не регламентовані права, обов'язки, привілеї. Вищий статус має лідер, за яким визнається право 
приймати відповідальні рішення і впливати на поведінку членів суспільства. У різних суспільствах одна  і та 
сама же людина може мати різний статус: в одному вищий, в другому - нижчий. І в кожній з них його поведінка 
повинна узгоджуватися з його статусом. Звичайно, індивід краще почувається в групі де його статус вище. П.А. 
М'ясоїд вважає, що відмінності між такими статусами нерідко породжують конфліктне стан самосвідомості [2]. 

Популярність членів групи, їх статус має такий характер: «зірки» - ті, кого при соціометрическом 
дослідженні вибирали найчастіше; їм поступаються «бажані», які мають по три-чотири вибору; менш 
популярних називають «мало бажані»; «Мерзенні» - один-два вибори; за вибором залишаються «ізольовані», з 
якими ніхто не виявляє бажання співпрацювати. Представники останньої підгрупи становлять собою 
контингент підвищеного соціально-психологічного ризику і потребують особливої уваги і розуміння. Однак 
систему зав'язок, що констатується за допомогою соціометричної техніки, не можна вважати незмінною. [3]. 
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З соціологічної точки зору, соціометричний статус - це здатність особи виступати референтної для 
інших осіб, а з точки зору соціальної психології - бути обраним для спілкування. Наприклад, І.П. Волков 
вважає, що соціометричний статус фіксує величину престижу людини в спілкуванні з іншими. Мірилом 
соціометричного статусу, служить кількість виборів, отриманих випробуваними від інших членів групи в ході 
соціометрії - методики для визначення структури колективу і взаємовідносин, які мають місце в ньому [3]. 

Так що соціометричний статус - це характеристика позиції особистості в групі і базується не на посаді 
або соціально-економічному статусі, а на комплексі її людських соціально-психологічних поведінкових 
якостей. Дж. Морено називає соціометрический статус психологічним статусом. 

 «Я-концепція» - це динамічна система уявлень людини про себе, яка включає усвідомлення своїх 
фізичних, інтелектуальних та інших особливостей; самооцінку і суб'єктивне сприйняття зовнішніх факторів, які 
впливають на особистість. 

«Я-концепція» є системою установок, яка включає три структурні елементи: 
1) когнітивний - образ «Я», який характеризує зміст уявлень про себе; 
2) емоційно-оцінний, афективний, відображає ставлення до себе в цілому або до окремої стороні своєї 

особистості, діяльності і проявляється в системі самооцінки; 
3) поведінковий, який характеризує прояви перших двох елементів в поведінці. 
З точки зору змісту і характеру уявлень про себе виділяють «Я-минуле», «Я-сьогодення», «Я-

майбутнє», а також «Я-динамічне» (як особистість змінюється на тій, якої вона прагне стати), «Я -Уявляєте »,« 
Я-фантастичне »та інші. Розбіжності між «ідеальним Я» і «реальним Я», є джерелом розвитку особистості. 
Разом з тим істотні суперечності між ними можуть призвести до внутрішнього конфлікту і негативних 
переживань. 

Важливою функцією «Я-концепції» є забезпечення внутрішньої узгодженості особистості, стійкості її 
поведінки. Розвиток особистості, її діяльність і поведінку схильні до впливу «Я-концепції». 

«Я-концепція» формується під впливом життєвого досвіду людини, перш за все відносин в родині, 
однак досить рано вона сама набуває якості активності і починає впливати на інтерпретацію цього досвіду, на 
мету особистості, систему її очікувань і прогнозів щодо свого майбутнього, на оцінку своїх досягнень і тим 
самим на його ставлення до самого себе. 

Як вважав В.Гуменюк «Я-концепція» визначає актуальну систему орієнтування людини у власному 
внутрішньому світі в результаті самопізнання і порівняння себе з іншими людьми і виникає на основі взаємодії 
особистості з соціумом. [1]. 

«Я-концепція» виникає у людини в процесі розгортання соціальної взаємодії як винятковий результат її 
культурного розвитку, щодо сталого і в той же час податливого внутрішнім коливань із змінами психічного 
новоутворення. Первинна залежність її від зовнішніх умов і обставин не викликає сумніву, хоча з віком вона 
грає все більш самостійну роль в житті людини. [5]. 

Загальновідомо, що гарне враження,  насамперед, роблять люди, які стежать за своїм зовнішнім 
виглядом та добре одягаються,  що знаходить своє відображення у народній мудрості: «Зустрічають по одягу 
...». Однак людина, яка не цінує себе високо, не вважає себе гідним зусиль, не дозволить собі витрачати час і 
гроші на настільки незначні заняття, як догляд за собою (нелюбом). Немов пише, що одним з фактів, безумовно 
впливають на правильність сприйняття людьми один одного є ефект первинності. Суть його полягає в тому, що 
первинне враження про людину, перша по порядку особистісна інформація, отримана про нього здатні зробити 
сильний і досить стійкий вплив на формування образу. Іноді відповідне явище, виявлене в сфері впливу і 
оцінки людьми один одного називається «ефектом ореола». Наприклад якщо, первинне враження про іншу 
людину в силу обставин, що склалися виявляється позитивним, то на його підставі в подальшому формується 
позитивний образ даної людини, який стає своєрідним фільтром (ореолом), пропускає в свідомість сприймає 
тільки ту інформацію, яка узгоджується з першим враженням (спрацьовує закономірність когнітивного 
дисонансу). 

Існує тісний взаємозв'язок між психологічними особливостями особистості і статусом її в групі. 
Психологічні особливості призводять до певного социометрического статусу особистості і навпаки, статус в 
групі сприяє формуванню відповідних психологічних характеристик. 

Висока самооцінка робить життя її володаря більш насиченим і повноцінніше, проте не можна 
говорити про самооцінку, як чільному факторі в процесі прийняття групою особистості; 

Адже людьми з високою самооцінкою цікавляться, в середньому, більше ніж з низькою самооцінкою, і 
тому необхідно з раннього дитинства формувати стійке позитивне ставлення дитини до себе. Cамооцінка, якщо 
вона неадекватна, може негативно вплинути на Міжособистісна взаємодія в групі. 
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Образ української матері завжди був священним. Ця історична традиція так вкоренилася у нашій 
свідомості, що навіть зараз, у ХХІ ст., жодна жінка не вважається повноцінним членом соціуму за відсутності 
дитини, а бажання стати берегинею домашнього вогнища ще «з пелюшок» активно прививається донькам усією 
родиною. 

Усна народна творчість з давніх-давен возвеличує постать матері, тому ми з дитинства знаємо, що «Без 
матері і сонце не гріє», «Доти ягнятка скачуть, поки матір бачать», «Матері ані купити, ані заслужити». Аналіз 
цих елементів фольклору наштовхує на думку про сліпу довіру до матері та сакралізацію будь-яких її вчинків. 
Такий висновок явно суперечить об’єктивній реальності та суттєво спотворює історичну дійсність. 

Українська мати кінця ХІХ – початку ХХ ст. була звичайною людиною, яка вдало поєднувала в собі не 
тільки найкращі християнські риси, але й не гребувала примітивно-первісними, корисливими, низькими та, 
подекуди, гордовито-жорстокими проявами поведінки. Це пояснюється дуже просто: материнство – це 
відповідальний крок, що часто був не бажанням самої жінки, а нав’язаним суспільством обов’язком. 

Беззаперечним доказом того, що наші жінки не шаленіли від перспективи стати матусею може стати 
їхнє специфічне ставлення до права дитини на життя. 

Усім відомо, що український люд завжди славився своєю богобоязливістю, що відрізнялася 
хитромудрим переплетінням мудрості «Біблії», настанов Отців Церкви та язичницьких обрядів. Таке абсурдне 
поєднання «ворогуючих» духовних елементів ставить під сумнів відданість українців кінця ХІХ – початку ХХ 
ст. християнству.  

Святе Письмо переконує нас у тому, що Бог знає кожного з нас ще до народження, тому будь-яке 
перешкоджання появи на світ немовля – повноцінне вбивство [1, 61]. Невже ж благочестиві та набожні жінки 
України могли сприймати немовлят інакше як щастя та подарунок Бога? Історичні факти говорять, що так. 

В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. українці надавали перевагу зверненню за допомогою до потойбічних 
сил, а не до нечисленних медичних установ. Статистичні дані говорить про те, що лише 10 % (а у деяких 
губерніях ще менше – 2 %) вагітних жінок користувалися послугами кваліфікованих акушерок [2, 340], решта – 
ставали клієнтами місцевих спеціалісток-повитух чи відьом.  

Жінки практикували безліч магічних ритуалів для запобігання небажаної вагітності. Усіх їх об’єднує 
наївність, безглуздість, а головне – безпечність для здоров’я. Фатальними ж і геть некумедними були випадки 
звернення жінок до «бабок-абортісток» для переривання вагітності. Методи проведення такого хірургічного 
втручання з легкістю робили жінку калікою або покійницею. Це була загальновідома інформація, але бажання 
позбутися ненависної дитини було сильнішим за страх смерті. Кажуть, що абортовані жінки «…ісходілі кров’ю 
і вмєралі…» [6, 175]. 

Аудієнція у «баби-абортістки» – остання надія жінки, яка випробувала всі інші способи зриву 
вагітності. Бідолашні українки намагалися інтенсивно піднімати щось тяжке, стрибати, переохолоджуватися, 
вживати сумнівні відвари із спеціальних рослин (шафрану, материнки, вишневої кори тощо). Відчайдушні 
представниці «слабкої статі» з легкістю могли випити міцної горілки, суміш із сірки, ртуті чи пороху [5, 250]. 
Звичайно, це не найкращим чином впливало на їхнє самопочуття та здоров’я, але такою була ціна за примарний 
шанс не народити небажане маля.  

Не менш травматичним для жінок, що позбавилися дитини, суспільний осуд, який вміло маніпулював 
церковними догмами, додаючи трішки власних фантазій. Вважалося, що їх на тому світі чекає суворе 
покарання за її гріх: «Порубають їх [дітей] у великі кітли, [чорти] витягають із крови і так мусять їсти. Мама 
їсть свою дитину і хоч дитина дриґає пальцями, се не помагає нічого, бо чорт стоїть із вилами і кричить: Їж, 
коли не боялася ти їх зачинювати та не вродити і не хотіла мати приплоду, що був тобі наіменований» [3, 174-
175].  

Дитяча смертність у період із кінця ХІХ – початку ХХ ст. була високою. Як би жорстоко це не звучало, 
але діти помирали так часто, що їх смерть перестала для батьків бути трагедією. Про таку подію, «вбиті горем» 
родичі казали: «Склянок та дітей ніколи нема досить: склянки б’ються, а діти мруть». В той же час, коли, не дай 
Боже, помирав котрийсь із батьків, говорили: «Як умре дитина – то мала щербина, а як тато або мама – то 
велика яма». У той непростий час по-справжньому цінним вважалося життя дорослого, а дітям залишалося 
зростати в атмосфері тотальної байдужості та прагматичності старших представників сімейства. Доказом 
особливого, часом небатьківського ставлення, до продовження власного роду виступають висновки П. 
Чубинського, який констатував, що українські селяни використовували своїх дітей як робочу силу, тому більше 
хотіли синів, аніж доньок [7, 10-11]. М. Грушевський зазначає, що кожну маленьку дівчинку одразу готували до 
материнства: «Кожна дівчина, ще як кукли мостить, про це [вагітність] вже надумалась доволі, а стала дівувати, 
то знає, як то матерям доводиться, поки виносять в собі ту людину» [4, 13]. 
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Важливим був той факт, що багато дітей були не результатом любові подружжя, тому не викликали у 
останніх особливо ніжних почуттів. Дуже часто немовлята виконували функцію «закріплення» небажаного 
шлюбу. Тоді говорили: «Хоч не до душі, як поберуться, дітки будуть – помирять» [4, 15]. 

Ставлення до самої берегині сімейного вогнища теж було цинічним та споживацьким. «Жінка хоч 
корова, аби була здорова» – часто чули у свій бік представниці прекрасної статі. Турботливі татусі змалечку 
прививали своїм синам думку про те, що жіноцтво створене виключно для служіння: «Женись, синку, бо 
нікому нас обшивати і омивати» [7, 7-8], тому після заміжжя багато жінок так і не могли знайти щастя та 
злагоди. Бідолашним залишалося тільки жалітися: «Як була у батенька, то була чубатенька, а як стала у 
свекрухи, то й об’їли чуб мухи» [7, 12]. Ясна річ, що така стресова обстановка не налаштовувала жінку на 
безмежну любов, навіть якщо мова йшла про власних чад. 

Дуже часто багатодітність була не свідомим вибором подружжя, а нав’язаним суспільством соціально-
моральним ідеалом, до якого треба конче треба було дістатися. Цей фактор, вкупі із вічними злиднями, 
спричинив появу надзвичайно жорстокої істини – смерті дитини батьки раділи більше, ніж народженню.  

Отже, постать української матері невиправдано ідеалізована та сакралізована. Обов’язок, нав’язаний 
кожній жінці суспільством, примушує її прагнути ідеалу – бути жіночною, працьовитою, ніжною, турботливою, 
жертовною, слухняною, милосердною та терплячою. ХХІ ст. намагається побороти цей стереотип, зважаючи на 
почуття та бажання самої жінки, але навряд чи так легко вдасться побороти те, що формувалося протягом усієї 
нашої історії.  
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В 30-е годы двадцатого столетия были предприняты попытки определить специфическое содержание 

литературного образования дошкольников. Л.С. Выготский — выдающийся советский психолог, размышлял об 
особенностях образовательной программы для детского сада. Излагая взгляды на то, как следует знакомить 
детей с художественной литературой, он указывал, что задача дошкольного образования, в отличие от 
школьного, состоит не в том, чтобы изучать классическую литературу, ее историю, а в том, чтобы ввести 
ребенка в мир словесного искусства, открыть ему этот удивительный мир, воспитать чувство слова, вызвать 
любовь и тягу к книге. 

Также особенности восприятия художественной литературы детьми дошкольного возраста 
исследуются в трудах известных русских психологов и педагогов С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова,                
А.В. Запорожца, О.И. Никифоровой, Е.А. Флериной, Н.С. Карпинской, Л.М. Гурович и других ученых. 

 Б.М. Теплов продолжил начатые Выготским исследования, он изучил восприятие ребенком сказки и 
рассмотрел природу художественного восприятия ребенка, указал, что сопереживание, мысленное содействие 
герою произведения составляет «живую душу художественного восприятия». Чтобы правильно понять 
художественное произведение, ребенок должен отнестись к нему как к образу, как к изображению реальных 
предметов и явлений. Это важный шаг в понимании художественного образа. 

А.В. Запорожец, изучая художественное воздействие литературных произведений, особое внимание 
уделял пониманию их детьми дошкольного возраста. В работе «Психология восприятия сказки ребенком-
дошкольником» Запорожец обратил внимание на то, что, хотя ребенка увлекает красочность описаний, 
занятность внешних положений, в которые попадают действующие лица, его очень рано начинает занимать и 
внутренняя, смысловая сторона повествования и «постепенно ему открывается идейное содержание 
художественного произведения». 
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Рассматривая механизм восприятия и понимания, А.В. Запорожец утверждал, что «слушание сказки, 
наряду с творческими играми, выполняет важнейшую роль в формировании вида внутренней психической 
активности — умения мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, без чего невозможна никакая 
творческая деятельность» 

Психолог О.И. Никифорова определила следующие уровни восприятия художественного 
произведения: понимание его предметной стороны, понимание подтекста и системы художественных образов и 
средств и, наконец, осмысление идейно-образного содержания произведения, приводящее к оценке 
прочитанного, к осознанию главных мыслей произведения, к раскрытию мотивов, отношений. Выдающийся 
теоретик и педагог Е.А. Флёрина занималась исследованиями в области дошкольного детства, главной из 
которых проблема эстетического воспитания детей средствами искусства: изобразительной деятельности, 
художественного слова, игры и игрушки. 

К художественному чтению и пересказу Е.А. Флёрина подходит с позиции разработанной ею 
концепции. Художественное слово она рассматривает как важнейшую часть всестороннего воспитания детей; 
искусство слова — средство развития творческих способностей, творческих стремлений и возможностей детей; 
художественное слово – средство общения и взаимопонимания детей. Также Флерина отметила и такую 
особенность, как наивность детского восприятия. Это означает, что дети не любят плохого конца, герой должен 
быть удачлив (малыши не хотят, чтобы даже глупого мышонка съела кошка). Слушая рассказ, сказку, ребенок 
дошкольного возраста проявляет особую внутреннюю активность, становясь как бы соучастником 
описываемых и воспринимаемых событий, в этом заключается секрет того глубокого влияния, которое 
оказывает художественное произведение на ребенка, оставляя яркий след в его душе.  

На основе обобщения научных данных и собственного исследования, Л.М. Гурович, рассматривая 
возрастные особенности восприятия литературного произведения дошкольниками, выделил два периода в их 
эстетическом развитии: от двух до пяти лет, когда малыш недостаточно отчетливо отделяет жизнь от искусства, 
и после пяти лет, когда искусство, в том числе и искусство слова, становится для ребенка самоценным. 

Особое место в развитии такой личности занимает словесное творчество, один из сложных видов 
художественно-речевой деятельности старших дошкольников и вместе с тем важный показатель их 
литературного развития. В связи с этим актуальным становится вопрос поиска путей, средств и педагогических 
условий, способствующих развитию самостоятельности, активности словесного творчества детей. 

К настоящему времени в психолого-педагогической литературе накоплен определенный опыт 
исследования словесного творчества детей. Вопросы развития детского словесного творчества поднимались в 
работах Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной, М.М. Кониной, Н.А. Орлановой, Л.А. Пеньевской, Э.П. Коротковой и 
других, исследовавших тематику творческого рассказывания детей разных возрастных групп, выявлявших 
эффективные приемы обучения дошкольников творческому рассказыванию. 

Словесное творчество детей – это деятельность детей, возникшая под влиянием произведений 
искусства и впечатлений от окружающей жизни и выражающаяся в создании устных сочинений. 

Особнности творческого рассказывания заключаются в том, что ребенок должен самостоятельно 
придумывать содержание (сюжет, воображаемые действующие лица), опираясь на тему и свой прошлый опыт, 
и облекать его в форму связного повествования. Требуется также умение придумывать завязку, ход события, 
кульминацию и развязку. Не менее сложная задача – точно, выразительно и занимательно передавать свой 
замысел. Творческое рассказывание в какой-то степени родственно настоящему литературному творчеству. 

Для методики обучения творческому рассказыванию особое значение имеет понимание особенностей 
формирования художественного, в частности словесного творчества и роли педагога в этом процессе. 
Педагогическими условиями обучения творческому рассказыванию являются: обогащение опыта детей 
впечатлениями из жизни; обогащение и активизация словаря; умение детей связно рассказывать, владеть 
структурой связного высказывания; правильное понимание детьми задания придумать. 

Можно выделить три этапа: 
На первом этапе происходит накопление опыта: педагог организует получение жизненных 

наблюдений, влияющих на детское творчество, учит образному видению окружающего, важна роль искусства. 
Второй этап – собственно процесс детского творчества (возникает замысел, идут поиски 

художественных средств). Важна установка на новую деятельность (придумаем рассказ, творческие задания). 
Наличие замысла побуждает детей к поискам композиции, выделение поступков героев, выбор слов, эпитетов. 

На третьем этапе появляется новая продукция (ее качество, ее завершение, эстетическое удовольствие). 
Анализ результатов творчества взрослым, его заинтересованность. 

Одним из условий успеха детей в творческой деятельности является постоянное обогащение опыта 
детей впечатлениями из жизни. Эта работа может иметь разный характер в зависимости от конкретного 
задания: экскурсии, наблюдения за трудом взрослых, рассматривание картин, альбомов, иллюстраций в книгах 
и журналах, чтение книг. Так, перед описанием природы используются систематические наблюдения за 
сезонными изменениями в природе и чтение литературы с описанием природных явлений. 

Чтение книг, особенно познавательного характера, обогащает детей новыми знаниями и 
представлениями о труде людей, о поведении и поступках детей и взрослых, углубляет нравственные чувства, 
дает прекрасные образцы литературного языка. Произведения устного народного творчества содержат много 
художественных приемов (аллегория, диалог, повторы, олицетворения), привлекают своеобразным строением, 
художественной формой, стилем и языком. Все это оказывает влияние на словесное творчество детей. 



244 
 

Условием успешного обучения творческому рассказыванию принято считать обогащение и 
активизацию словаря. Дети нуждаются в пополнении и активизации словаря за счет слов-определений; слов, 
помогающих описывать переживания, черты характера действующих лиц. Поэтому процесс обогащения опыта 
детей тесным образом связан с формированием новых понятий, нового словаря и умением пользоваться 
имеющимся запасом слов. 

Творческий рассказ – продуктивный вид деятельности, конечным результатом его должен быть 
связный, логически последовательный рассказ. Одно из условий – умение детей связно рассказывать, владеть 
структурой связного высказывания, знать композицию повествования и описания. Этим умениям дети 
обучаются на предыдущих возрастных этапах, воспроизводя литературные тексты, составляя описания игрушек 
и картин, придумывая по ним рассказы. Особенно близки к словесному творчеству рассказы об одной игрушке, 
придумывание конца и начала к изображенному на картине эпизоду. 

План в виде вопросов помогает сосредоточить внимание детей на последовательности и полноте 
развития сюжета. Для плана целесообразно использовать 3-4 вопроса, большее их количество ведет к излишней 
детализации действий и описания, что может тормозить самостоятельность детского замысла. Когда 
дошкольники научатся составлять рассказы по готовому плану, им можно предложить самим продумать план. 

Чтение и рассказывание детям небольших рассказов, сказок помогает обратить их внимание на форму и 
структуру произведения, подчеркнуть интересный факт, раскрытый в нем. Это положительно влияет на 
качество детских рассказов и сказок. Давая оценку рассказам детей, педагог должен избегать неконкретных, 
поверхностных оценок. В каждом рассказе нужно стараться найти те или иные положительные моменты. Таким 
образом, художественное восприятие на протяжении всего дошкольного возраста развивается и 
совершенствуется. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ ПО ВОПРОСАМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

   
Мустаханова Е.С., Ахметова Б.Т. 
Академия «Bolashaq», Ясли сад  «Тілек» г. Караганда, Республика Казахстан 

 
Родина, Отечество ..В  корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, родители, те, кто дает 

жизнь новому существу. Язык в данном случае, как и всегда, отражает самое важное в сознании народа. Решая 
вопрос о том, какими должны быть содержание и методы патриотического воспитания в детском саду, станем 
на путь, указанный родным языком – главным инструментом человеческой культуры. Суть патриотического 
воспитания  состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к 
родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого 
зовут соотечественниками. Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры в самом 
нежном возрасте – это и есть самый естественный, а потому и верный способ патриотического воспитания, 
воспитания чувства любви к Отечеству.   Наследовать – значит делать своим, осваивать наследие – то, что было 
создано, приобретено, накоплено предшествующими поколениями. Культурное наследие народа – огромное 
богатство, которым каждому ребенку нужно научиться правильно распоряжаться, владеть им так, чтобы не 
разбазарить, не размельчить, не разменять на пустяки, а сохранить и преумножить, воплотив его в сокровище 
своего внутреннего мира, своей личности, в дальнейшем творческом созидании. Итак, патриотическое 
воспитание в детском саду – это процесс освоения, наследования традиционной отечественной культуры. 
Традиционная отечественная культура и система ее формирования у детей. 

Первая ступень традиционной отечественной культуры– это культуры, созданные народом   казахской 
земли, народные  культуры. Поэтому в основе отечественной культуры лежит многообразие народных культур. 
Народная культура несет в себе мудрые истины, дающие образец отношения к природе, семье, роду, родине. 
Созидательный опыт многочисленных поколений, накопленный людьми в разных видах и формах 
деятельности, упорядочен в три стройные, наглядные, художественно полноценные системы. 
Кратко рассмотрим каждую из них. 

Так, народный опыт хозяйственной жизни, теснейшим образом связанный с жизнью природы, ярко 
представлен системой традиционного народного календаря. У каждого народа в ходе его истории ритм событий 
годового круга, образованный чередованием будней и праздников, всегда зависел от климата, природно 
ландшафта, от ведущего типа сотрудничества с природой – собирательства, охоты, земледелия, оседлого или 
кочевого скотоводства и т. д. В праздничных календарных обрядах всегда звучат произведения словесно 
поэтического, музыкального, танцевального народного творчества. Великолепно изобразительно-прикладное 
мастерство народа, связанное с календарными праздниками и буднями: убранство жилища, предметы быта, 
орудия труда, традиционный костюм. Великий урок дает каждый день традиционного народного календаря – 
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понимание единства жизни человека и природы, урок трудолюбия и любовного, бережного, нравственно 
чистого отношения к земле – кормилице, матери. 

1) Народный опыт семейной жизни упорядочен в системе семья. Такая система – тоже целый комплекс 
разных форм и видов хозяйственного труда, нераздельно связанного с рукотворным и нерукотворным 
искусством традиционной кухни, жилища, домашней утвари и убранства, костюма, песни, пляски, сказки. 

Это народная философия особой ценности каждого этапа в жизни человека – детства, материнства, 
отцовства, достойной старости. Велика и награда каждому, кто освоил семейную философию, выработанную 
народом: понимание нравственного смысла жизни как ответственности перед предками и потомками. 

2) Опыт осмысления народом своей истории представлен в культуре многопланово и в то же время 
удивительно цельно и системно. Народная память о каждом историческом этапе и оценка его с точки зрения 
значимости для жизни Отечества содержатся в названиях многих природно-культурных 
достопримечательностей. Эта память и оценка запечатлелись и в особых именах, данных народом великим 
деятелем истории и культуры; в героическом эпосе, в устных и летописных преданиях, сказаниях, легендах. 

Понимание народом самого главного в своем характере, ощущение им силы духа и создания одинаково 
убедительно отражены как в этических образах батыров -заступников, так и в богатстве и яркости цветовой 
гаммы, характерной для произведений художественных промыслов. 

3) Итак, очевидно: в дошедшем до нас наследии – есть все, что необходимо для патриотического 
воспитания современных дошкольников. Тем более, что этим не исчерпывается содержание традиционной 
отечественной  культуру. Оно развивается на следующей ступени нашими соотечественниками. Это воины и 
ученые, архитекторы и художники, писатели и композиторы, путешественники и космонавты – имена которых 
навечно вошли в народную память благодаря тому, что каждый из них преемственно продолжая традиции 
своих бесчисленных безымянных предшественников. 

Работа по формированию у дошкольников элементов гражданских чувств и представлений (любовь к 
родному краю, природе, уважение к защитникам Родины, уважение к труду взрослых и трудящемуся 
человеку), личностных качеств (ответственности, дисциплинированности, организованности, 
организаторских умений) безусловно, отражена во всех программах обучения и воспитания. Успех этой работы 
также зависит от методической литературы, данных о том, какие представления, чувства, отношения, навыки 
поведения должны складываться у детей в процессе прохождения той или иной темы («Школа», «Библиотека», 
«Семья», «Путешествие по городам» и т. д. ). 

По личному опыту работы можно сказать, что в ходе патриотического воспитания нельзя преуменьшать 
роль родителей. Так могут быть предложены следующие формы работы с родителями: 

 Дни открытых дверей; 
 Организация совместно с родителями выставок, экскурсий; 
 Совместное проведение праздника 
 Художественная мастерская (обучение определенному рукоделию или промыслу). 

В программе воспитания и обучения  для детей определяются следующие требования к уровню 
усвоения изложенных выше систем. 
Младший дошкольный возраст 
Знать: 

 народные песни,  сказки; 
 узнавать народные мелодии; 
 название своего родного города; 
 название нашей страны и ее столицы. 

Уметь: 
 играть в народные игры; 
 дружить со всеми детьми, независимо от национальности. 

Старший дошкольный возраст 
Знать и понимать: 

 что, кроме  Казахстана, есть и другие страны; запомнить и назвать некоторые из них; 
 что все эти страны и Казахстан находятся на земле – нашей планете; 
 что на Земле живет много разных людей, они похожи друг на друга, но и очень отличаются друг от 

друга; 
 что такое страна, сходства и различия разных стран; 
 песни, сказки, пляски, игры своей страны и каких-то других стран; 
 знать некоторых ученых, композиторов, писателей. 

Устанавливать и объяснять причинные связи и зависимости: 
 почему важно изучать разные языки; 
 почему полезно знакомиться с обычаями и традициями других народов; 
 почему человек любит свою родину. 
Таким образом, хочу подчеркнуть еще раз, что патриотическое воспитание связано с нравственным, 

эстетическим воспитанием и присутствует во всех видах деятельности дошкольника. 
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Основным видом деятельности дошкольника является игра. В игровой форме можно знакомить детей с 
различными бытовыми ситуациями в семье (Например: сюжетные игры «Семья», «Юрта») Дидактические 
игры также планируются как дополнительная работа по освоению ведущей темы. Именно от нее зависит выбор 
конкретных сюжетов. 

Подвижные народные игры должны проводиться чаще, чем обычно. Перечень игр в программе  определен 
соответственно возрастным группам детей и сезону. 

Особое внимание следует уделять играм-драматизациям. Можно проводить не только драматизацию по 
сказке, но и учить детей обыгрывать небылицы. 

В режимные моменты можно активизировать работу по привитию навыков традиционной культуры 
поведения. Перед обедом это может быть цикл бесед о традиционной нравственности. Перед сном – 
колыбельные, мерно рассказанная мудрая сказка или притча.  

Перечисленные формы работы с детьми не являются единственными. Они известны каждому педагогу, и 
каждый, разумеется, может дополнить эти предложения новыми. Но самое главное – помнить, что 
ответственный подход к делу, материнское отношение к ребенку, благожелательное принятие его 
самостоятельности, а не установление мелочной опеки над ним – все это и есть народная педагогика (тоже 
составляющая патриотического воспитания), и она даже в обычных условиях поможет реализовать 
программу, содержание которой предварительно надо еще осваивать самим взрослым. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТАБЛИЦ ДЛЯ  ЗАУЧИВАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ 
 

Сакенова К.С.,  Ахметова Б.Т. 
Академия «Bolashaq»,  Ясли сад  «Тілек» г. Караганда, Республика Казахстан 

 
 К сожалению, в наши дни у детей становится все больше и больше речевых нарушений, которые резко 

ограничивают их общение с окружающими людьми. Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимают 
нарушенное формирование всех компонентов речевой системы в их единстве. При ОНР наблюдаются позднее 
появление речи, скудный запас слов, дефекты произношения и фонемообразования, также наблюдаются 
отклонения в развитии таких психических процессов как внимание и память. Заучивание стихотворных строк 
расширяет кругозор, учит восприятию поэзии, совершенствует устную речь, способствует формированию 
общего уровня культуры человека. Но самое главное – заучивание стихов способствует развитию памяти. 

Современные дети стихов учат мало, редко встретишь ребенка, который знает много стихов. Потом 
сетуют учителя и родители, что у детей плохая память. 

 В данном проекте объем для заучивания гораздо увеличивается, но с учетом возрастных особенностей 
детей. 

Психологами установлено, что у каждого человека свой индивидуальный способ восприятия и 
запоминания информации. Каждый человек владеет своими индивидуальными стратегиями знакомства с 
миром, своими индивидуальными предпочтениями. Следует также учитывать индивидуальные дпочтения при 
выборе способа запоминания: одни дети легче запоминают, если им все стихотворение читают несколько раз, 
другим нужно заучивать по нескольким рифмам. Есть дети, которым иллюстрации помогают запомнить 
стихотворение, других они отвлекают. Конечно, не для всех малышей заучивание стихотворений является 
проблемой. Но есть и такие детки, которым запоминать стихи сложно, для которых это просто каторжный труд. 
Почему? Чаще всего, потому что стихотворение он учит неправильно. Мы же хотим рассказать вам, как 
правильно учить с ребенком стихи, учитывая его психологические особенности, возраст, темперамент и даже 
литературные предпочтения. 

Дошкольный возраст – это возраст образных форм сознания, и основными средствами, которыми 
ребёнок овладевает в этом возрасте, являются образные средства: сенсорные эталоны, различные символы и 
знаки (прежде всего это разного рода наглядные модели, схемы, таблицы и другое). Хорошо известно, что язык 
мозга — это образы. И, прежде всего, зрительные образы. Если обращаться к мозгу на его языке, он выполнит 
любые наши команды, например, команду «запомнить». Но где взять такие программы, которые позволят нам 
общаться с мозгом? Люди с древних времён старались изобретать приёмы, помогающие запоминать нужную 
информацию, передавая их из поколения в поколения под общим названием «мнемотехника» (от греческого 
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слова «мнемо»- память). Мнемоника, или мнемотехника, - система различных приёмов, облегчающих 
запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, организация 
учебного процесса в виде игры. Использование мнемотехники в настоящее время становиться актуальным. 
Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в своём воображении 
соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании 
по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. Мнемотехника - это 
совокупность правил и приемов, облегчающих процесс запоминания информации. Для того чтобы выработать у 
детей с самого раннего возраста определенные навыки и умения, в обучающий процесс вводятся так 
называемые мнемотаблицы (схемы), в детских садах часто используются алгоритмы процессов умывания, 
одевания и т.п. Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, 
сохранение и воспроизведение информации. Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. 
Когда человек в своём воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. 
И в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее 
соединённые образы. Мнемотаблицы являются одним из вариантов группы методов заучивания стихов. 

Методы заучивания стихов 
Визуальный 
Этот метод часто путают с простым показом книжных иллюстраций. Однако это не одно и тоже. 

Иллюстрация нужна абсолютно всем детям, так как дошкольникам присуще наглядно-образное мышление. А 
картинный план или мнемотаблицы  которые появляются на глазах у ребенка одновременно с чтением 
стихотворения, особенно необходим тем, у кого ведущей является зрительная память.  

Пример: 
Перед нами ёлочка: шишечки, иголочки. 
Шарики, фонарики, зайчики и свечки, звёзды, человечки (рис.1).   

 

рис.1  
Двигательный 
Тут основной принцип в том, что ребенку-кинестетику (то есть такому, которому нужно не только 

посмотреть, но и потрогать), мы даем необходимую для запоминания опору - подкрепляем запоминание 
двигательным актом. Как вариант этого метода вы можете предложить малышу класть в блюдо шарики.  

Слуховой 
Здесь обязательно нужно обратить внимание на то, что в данном методе вы опираетесь не на строчку, 

как в двух предыдущих, а на сочетание двух или четырех строк объединенных рифмой. Идет слухоречевая 
опора на рифму.           

Логический 
Вы побуждаете ребенка опираться на смысловые связи .       
Диагностика 
В группе с детьми проводилась диагностика. Цель: выявить какой способ заучивания стихотворения 

занимает меньше времени. Диагностировалось 10 человек. Задание: выучить четверостишья разными 
способами. Засекалось время и выводился средне арифметический показатель по каждому способу. Выводы: 
быстрее всего дети запоминали стихотворения с помощью мнемотаблиц. Им понадобилось 4 целых,3 десятых 
минуты. Следующий способ по шкале - двигательный (4 целых,6 десятых минуты). Больше всего времени 
детям понадобилось при заучивании стихотворений слуховым (5 целых 4 десятых минуты) и логическим (6 
минут) способами (рис.2). 



248 
 

 
рис.2 

 
 
 
Предложения: при заучивании стихотворений лучше всего пользоваться визуальным и двигательным 

способами. Важно отметить, что при любом способе нужно учитывать индивидуальные способности ребёнка, 
его настроение и характер. 
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ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ В УМОВАХ 
ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ   
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Пандемія коронавірусу внесла зміни в освітній процес і спонукала до розвитку системи дистанційного 
навчання, яке дозволяє навчатися віддалено від закладу вищої освіти, забезпечуючи неперервність і 
максимальну гнучкість професійної підготовки фахівців, зокрема, фахівців-екологів. Пошук ефективних 
механізмів організації освітнього процесу при професійній підготовці майбутніх фахівців-екологів із 
застосуванням сучасних цифрових технологій здійснюється відповідно до нормативних документів державного 
рівня, що відбито у Національній доктрині розвитку освіти, Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-
2020 роки в умовах глобалізаційних викликів, Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України 
на 2018-2020 роки. 

Проблематика професійної підготовки студентів екологічних спеціальностей в Україні висвітлюється у 
таких науковців, як Г. Білецька, Н. Рідей, Ю. Рибалко, І. Солошич та ін.). Теоретико-практичні засади 
формування цифрової компетентності майбутніх фахівців як важливого складника їх професійної 
компетентності та готовності здійснювати професійну діяльність у цифровому суспільстві вивчають В. Балюк, 
Л. Іломакі, А. Кантосало, Н. Кононец та ін. Однак, незважаючи на вагомість досліджуваних питань, проблема 
формування цифрової компетентності майбутніх фахівців-екологів в умовах дистанційного освітнього процесу 
у вітчизняній педагогіці з’ясована недостатньою мірою. 

Метою роботи є теоретичне обґрунтування, розробка й експериментальна перевірка результативності 
дистанційного експрес-курсу «Цифрова компетентність майбутнього фахівця-еколога». 
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Професійне становлення і розвиток особистості студентів майбутніх-екологів, оволодіння компетенціями 
фахівців високого рівня – результат роботи вищої екологічної освіти, перед якою стоїть принципово нове 
завдання – створення інтегративної моделі формування майбутніх фахівців для екологічної галузі, що 
володіють вміннями використовувати весь арсенал цифрових технологій, вести діяльність в умовах 
цифровізації екологічної діяльності та професійною мобільністю, оперативно реагують на постійно виникаючі 
зміни в професійній діяльності. Аналіз праць науковців, присвячених проблемі екологічної освіти 
(О. Войтович, Л. Лук’янова, Н. Пустовіт та ін.) та професійної підготовки студентів екологічних спеціальностей 
(Г. Білецька, В. Боголюбов, М. Гриньова, І. Солошич та ін.), слугує підставою до висновку, що актуальності для 
фахівців-екологів набувають вміння аналітичної роботи, здатності визначати екологічні проблеми та висувати 
гіпотези по їх усуненню, виявляти закономірності у масштабних сукупностях інформації та проводити аналогії. 
Нововведенням у роботі еколога постає необхідність використання сучасних цифрових технологій та 
інформаційних ресурсів для екологічних досліджень, а отже, набуття вмінь роботи з новим видом інформації – 
метаданими, що являють собою кластерні групування за певною уніфікованою ознакою великих масивів даних. 
Оперування таким видом інформації потребує навичок пошуку та виокремлення необхідних метадані із 
глобальних інформаційних мереж, здійснення їх цілісного аналізу в процесі вирішення поставлених завдань.    

Відтак, значущості набувають абсолютно нові вимоги до професійної компетентності майбутнього 
фахівця-еколога, актуалізується цифровий її складник, який забезпечуватиме реалізацію у випускника набутої 
здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, 
охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування основних теорій та 
методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Для з’ясування суті та структури цифрової компетентності майбутніх фахівців-екологів проаналізовано 
низку наукових праць. Так, зарубіжні учені Р. Вуорікарі, І. Пуні, С. Каратеро Гомес номінують цифрову 
компетентність як одну з восьми основних, яка характеризує здатність використовувати інформацію як 
основний важливий ресурс для вирішення життєвих та професійних проблем, впевненого та критичного 
використання всього спектру цифрових технологій для пошуку й аналізу інформації, спілкування та базового 
вирішення проблем у всіх аспектах життя [1]. 

Учені Л. Іломакі, А. Кантосало, М. Лаккала [2] зазначають, що концепція цифрової компетентності – це 
нова концепція, яка пов'язана з розвитком цифрових технологій у сучасному суспільстві, а також політичними 
цілями та очікуванням громадян в суспільстві знань. Вона складається з: 1) технічних навичок користуватися 
цифровими технологіями; 2) умінь осмислено застосовувати цифрові технології для професійної діяльності, 
навчання, самоосвіти та для повсякденного життя загалом у різних видах діяльності; 3) умінь критично 
оцінювати цифрові технології; 4) мотивації до участі в цифровій культурі. 

На підставі аналізу наукових праць у нашому дослідженні цифрову компетентність майбутніх фахівців-
екологів розглядаємо як здатність і зацікавленість студента працювати з інформацією, орієнтуватися в її 
масштабних потоках, уміння одержувати інформацію з різних джерел та обробляти її, користуватися різними її 
носіями, використовувати цифрові технології для вирішення практичних проблем у сфері екології, охорони 
довкілля і збалансованого природокористування. У сучасних освітньо-дистанційних умовах професійної 
підготовки майбутніх фахівців-екологів доцільним є впровадження експрес-курсів – курсів прискореного 
навчання, які варто проводити за допомогою спеціально створених майданчиків для дистанційного навчання.  
Відтак, для формування цифрової компетентності майбутніх фахівців-екологів в умовах дистанційного 
освітнього процесу нами розроблено дистанційний експрес-курс «Цифрова компетентність майбутнього 
фахівця-еколога» (Рис. 1). 

 
Рисунок 1− Головна сторінка дистанційного курсу 

 
Для розробки дистанційного експрес-курсу ми використали сервіс https://sites.google.com. Як 

стверджують автори [3], для створення дистанційного курсу достатньо мати аккаунт в Google. Щоб його 
створити, слід зайти на сервіс GoogleSites і натиснути кнопку «Створити новий сайт». Наступними кроками 
створення дистанційного курсу є вибір шаблону сайту, назви сайту, застосування теми, проєктування його 
структури (кількість сторінок). Після цього залишиться лише наповнити сторінки навчально-методичними 
матеріалами. Зазначимо, що основною метою експрес-курсу є формування цифрової компетентності майбутніх 
фахівців-екологів в умовах дистанційного освітнього процесу, тобто відповідних знань, умінь, навичок, 
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мотивації, що сприятимуть майбутній успішній професійній діяльності еколога, який уміє і використовує 
цифрові технології у своїй щоденній роботі. 

Задля реалізації мети середовище дистанційного експрес-курсу «Цифрова компетентність майбутнього 
фахівця-еколога» містить такі сторінки: головна, теорія, практикум, цифрові служби, цифрограм, електронна 
бібліотека, корисне відео. Сторінки дистанційного експрес-курсу наповнені відповідних цифровим навчальним 
контентом, вивчення якого сприяє набуттю знань, умінь, навичок використання цифрових технологій у 
навчальній та майбутній професійній діяльності фахівця-еколога, а також мотиваційно-стимулюючий 
компонент навчання, який забезпечує формування стійкого інтересу до вивчення цифрових технологій 
(насамперед, відповідний відеоконтент). 

Для перевірки ефективності дистанційного експрес-курсу «Цифрова компетентність майбутнього 
фахівця-еколога», спрямованого на формування цифрової компетентності студентів спеціальності 101 – 
«Екологія» на базі КрНУ проведено педагогічний експеримент. У ньому взяли участь 42 студенти бакалаврату.  
Формувальний етап педагогічного експерименту передбачав організацію процесу формування цифрової 
компетентності майбутніх фахівців-екологів за допомогою розробленого нами дистанційного експрес-курсу 
«Цифрова компетентність майбутнього фахівця-еколога». Відтак, після вивчення студентами бакалаврату 
упродовж першого семестру 2020-2021 н.р. експрес-курсу у дистанційному форматі, знову було запропоновано 
пройти тест цифрограму. Результати експерименту подано у таблиці 1. 

 
Таблиця 1− Результати педагогічного експерименту 

Рівні  Констатувальний етап Формувальний етап 
Високий 6 чол. (14,29%) 14 чол. (33,33%) 
Середній 22 чол. (52,38%) 26 чол. (61,90%) 
Базовий 14 чол. (33,33%) 2 чол. (4,76%) 
 
Висновки. Аналіз проведеного педагогічного експерименту дає можливість зробити висновок, що 

використання дистанційного експрес-курсу «Цифрова компетентність майбутнього фахівця-еколога» сприяє 
розвитку цифрової компетентності студентів. Побудована лінія тренду уможливлює спрогнозувати подальше 
позитивне зростання високого рівня сформованості за умови використання цифрових технологій у навчальному 
процесі. 
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Стрес в умовах сучасного технологічного суспільства постійно супроводжує життя людини. 
Різноманітні стресори призводять до станів психічного і фізичного дисбалансу, втрати здоров’я, погіршення 
якості життя людини. На думку Р.М. Загайнової, А. Ц. Пуні, О.В. Родіонова, К. Купера, чим благополучніше 
стає життя людей, тим більше знижена їх здатність до змін і адаптації, і тим більше вони схильні до різних 
психологічних розладів, що актуалізує заявлену тему дослідження. 

Під стресом Р.С. Немов, Н.П. Фетіскін, В.В. Суворова, О. Г. Маклаков розуміють будь-яку напругу або 
перешкоду функціонуванню організму фізичного або психологічного характеру. Основоположник теорії стресу 
Г. Сельє розглядаючи його як неспецифічну відповідь організму на будь-яку пред’явлену йому вимогу [4], 
розробив біологічну теорію стресу, пояснюючу його причини, функції, взаємозв’язки, динаміку. Виділяв три 
стадії стресу: реакцію тривоги (виражається залученням усіх можливостей організму); стадію опору (коли 
організму вдається за рахунок попереднього залучення успішно впораєтися із зовнішніми впливами); стадію 
виснаження (адаптивні можливості організму знижуються, збільшуючи небезпеку захворювання). Пізніше Г. 
Сельє запропонував розрізняти два види: еустрес та дистрес. При першому відбувається активізація процесів 
самосвідомості, усвідомлення дійсності, пам’яті. Г. Сельє розглядав еустрес як позитивний фактор, джерело 
підвищення радості, активності від зусилля і успішного подолання. Дистрес – негативний тип стресу, 
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руйнуючий здоров’я людини, імунну систему, призводячи до важких захворювань, який настає лише при дуже 
частих і надмірних стресах, в таких поєднаннях несприятливих чинників, коли переважали не радість 
досягнення поставленої мети, а почуття безвиході, безнадії [2]. 

А. В. Манойло вважає стрес неспецифічним компонентом реакції пристосування, забезпечуючим 
залучення енергетичних і пластичних резервів для здійснення характерного пристосування перебудови систем 
організму [1]. Л. О. Китаєв-Смик трактує стрес як: значну несприятливу дію, негативно впливаючу на організм; 
негативну фізіологічну чи психологічну реакцію на дію стресора; неспецифічні риси (елементи) фізіологічних і 
психологічних реакцій організму за сильних, екстремальних для нього дій, що викликають інтенсивні вияви 
адаптаційної активності; неспецифічні риси (елементи) фізіологічних і психологічних реакцій організму, що 
виникають за будь-яких реакцій організму [3]. 

Р. Лазарус висунув ідею, згідно з якою виокремлюється фізіологічний стрес, пов’язаний з впливом 
реального фізичного подразника, і психічний стрес оцінки людиною ситуації як загрозливої, важкої [3]. Однак 
він має досить умовний характер, так як у фізіологічному стресі завжди є елементи психічного, а в момент 
психічного стресу не можуть не відбуватися органічні зміни. А.Є. Ольшаннікова характеризує стрес як стан 
напруги або перенапруги процесів метаболічного пристосування головного мозку, що ведуть до захисту або 
пошкодження організму на різних рівнях його організації за допомогою єдиних нервово-гуморальних і 
внутрішньоклітинних механізмів регуляції [5]. 

Сучасні дослідження Ф.З. Меєрсона, К.В. Судакова, П.Д. Горизонтова щодо стресу включають чотири 
основні його значення: стрес як подія, що несе додаткове навантаження; стрес як реакція (стресове 
переживання); стрес як проміжна змінна (проміжний процес між подразником і реакцією на нього); стрес як 
транзактний процес (індивід і навколишнє середовище).  

Отже, феномен стресу в науковій літературі представлений широким спектром визначень: сукупність 
факторів, впливаючих на психіку людини, її психофізіологію; психічні (емоційні) стани, пов’язані з цими 
факторами; психічна напруженість, викликаюча цілий ряд психічних порушень. Перспективними напрямками 
подальших досліджень є дослідження вікових особливостей стресу особистості та розробка тренінгової 
програми формування умінь подолання стресорів. 
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